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Proletari din toate tarile, uniți-vă !

COMUNICAT
Tn ziua de 12 martie 1973 a avut loc ședința 

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

Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat de
cretul privind stabilirea normelor unitare de 
organizare a ministerelor și celorlalte organe 
centrale de stat.

publicam textul decretului in pag. A n-A

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Drum drept 
si frumos,
1 * 

drumul întregii 
organizații 

însemnări de la o adunare de primire in U. T. C.
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IN ORICI CONDIȚII
MUNCĂ SĂ PULSEZI DIN PLIN!

• ÎN ULTIMELE ZILE VREMEA S-A ÎNRĂUTĂȚIT BRUSC PE O BU- 
5 NĂ PARTE DIN TERITORIUL TĂRII • CĂDERI ABUNDENTE DE ZĂPA- 
5 DĂ, SPULBERATĂ DE VÎNT, ÎN MU NTENIA, MOLDOVA Șl SUDUL OL-
> TENIEI, PUN ÎN FATA EDILILOR, A TUTUROR CETĂȚENILOR PROBLE-
> ME PUȚIN OBIȘNUITE PENTRU ACEASTĂ PERIOADĂ ® MĂSURI E- 
5 NERGICE ÎN BUCUREȘTI CA Șl ÎN CELELALTE LOCALITĂȚI AFECTATE
> DE NINSOARE PENTRU DEGAJAREA RAPIDĂ A ARTERELOR DE 

CIRCULAȚIE DE ZĂPADĂ • ACEASTĂ ACȚIUNE IMPUNE PARTICIPA-
5 REA ACTIVĂ A TINERILOR, A TUTUROR CETĂȚENILOR PENTRU ASI- 

GURAREA UNEI APROVIZIONĂRI RITMICE A ÎNTREPRINDERILOR • 
5 NICI UN PERICOL PENTRU POPULAȚIA CAPITALEI. APROVIZIONA-
> REA CU ALIMENTE SI ALTE MĂRFURI SE DESFĂȘOARĂ NORMAL,

FĂRĂ PERTURBATII; DEȘI MAGAZINELE ALIMENTARE DISPUN DE > 
STOCURI DE ALIMENTE, ÎN SORTIMENTE VARIATE, PENTRU CIRCA 5 
15 ZILE, APROVIZIONAREA ACESTOR CENTRE CONTINUĂ SĂ SE 5 
DESFĂȘOARE CONFORM GRAFICELOR; DEPOZITELE DE COM- > 
BUSTIBIL DISPUN DE CANTITĂTI DE LEMNE SI CĂRBUNI PENTRU > 
CIRCA DOUĂ LUNI • COLECTIVELE ÎNTREPRINDERILOR SÎNT HO- > 
TĂRÎTE SĂ-SI ÎNDEPLINEASCĂ CU SUCCES SARCINILE DE PRODUC- > 
TIE • „VOM RĂMÎNE ÎN UZINĂ ATÎT CÎT E NECESAR PENTRU A 5 
ASIGURA DESFĂȘURAREA NORMALĂ A PRODUCȚIEI" • SE PREVE- > 
DE CĂ, ÎNCEPÎND DIN CURSUL ZILEI DE MARȚI, VREMEA SE VA 
AMELIORA • ÎN ALTE JUDEȚE VREMEA ESTE FRUMOASĂ Șl SE 
LUCREAZĂ DIN PLIN, INCLUSIV PE OGOARE.

Nu de mult într-o după- 
amiază, cantina Șantierului 
naval din Oltenița s-a 
transformat ad-hoc într-o sală 
de ședințe: avea loc aduna
rea generală a organizației 
V.T.C. de la secția strungă- 
rie. La debutul adunării, or
ganizația număra 160 de 
membri. La sfîrșitul ei, 
ieșeau din sală 163. Lingă 
faldurile purpurii ale drape
lului partidului se aflaseră, pe 
rînd, trei tineri. Trei candi
dați la înalta cinste de ute- 
cist.

...Noiembrie 1972. Adunarea 
generală a organizației primea 
în rîndurile ei noi membri: 
Alexandru Vasile, Constantin 
Cazan, Nelu Dragnea. A doua 
zi de dimineață, in secție, în 
jurul celm trei tineri s-au a- 
dunat prietenii și colegii pen
tru a-i felicita, pentru a le 
ura și în continuare drum 
drept și frumos. Printre ei, 
alți trei tineri neuteoiști: Va- 
silica Anton, llie Buleandră, 
Maria Negoiță. Atunci, în 
fierbințeala festivă și emoțio

nantă a momentului, și-au dat 
seama că și pentru ei drumul 
de urmat este identic. Și-au 
exprimat, puțin mai tîrziu, 
dorința de a deveni uteciști. 
Colegii, ținem uteciști, le-au 
înțeles bine sentimentele. Lu
nile care au urmat au însem
nat o perioadă de pregătire 
politică intensă pentru Vasi- 
lica, llie și Maria. Mai exact, 
uteciștii care au primit sarcina 
de a se ocupa de ei au cău
tat ca dorința exprimată să 
cucerească cu timpul valorile 
solide ale unui act politic 
conștient și responsabil. După 
orele de producție, tinerii se 
întîlneau adeseori pentru a 
studia statutul, pentru a citi 
presa de tineret, pentru a în
țelege mai bine sarcinile și 
îndatoririle unui utecist în 
cadrul larg al societății noas
tre. Nu odată, ei au fost in
vitați să participe la acțiunile 
organizației. In tot acest timp

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

ADEVĂRUL A ÎNTÎRZIAT 
LA ÎNTÎLNIRE

Acțiunea numărul 

unu se numește

DEGAJAREA
STRĂZILOR
DE ZĂPADĂ

Ninsoarea abundenta și vîntul puternic care 
a spulberat zăpada, i-a pus pe gospodarii 
Capitalei în fața unor probleme puțin obiș
nuite pentru această perioadă, deși progno
zele meteorologice anunțau o evoluție nor
mală a vremii, luarea unor măsuri de ur
gență, încă din timpul nopții, a fost îngreu
nată și de faptul că cea mai mare parte din 
utilajele pregătite în cursul iernii pentru com
baterea înzăpezirilor au fost demobilizate, și 
îndreptate spre alte sectoare.

In vederea combaterii înzăpezirii, în cursul 
dimineții de luni a fost alcătuit un coman
dament prezidat de tovarășul Gheorghe 
Cioară, prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., primarul general al 
Capitalei. Din comandament fac parte toți 
primii secretari ai comitetelor de partid și 
vicepreședinții consiliilor populare ale sectoa
relor.

Ca o primă măsură luată a fost aceea de

S
e pare că natura 
a încurcat anotim
purile, de vreme 
ce, în plin mărți
șor, „cum trecură 
babele“ — ar zice 

poetul — sîntem surprinși de 
nămeți și viscole, tocmai cînd 
pregăteam toaleta de primă
vară a orașelor. A nins din a- 
bundență, în cea mai mare 
parte a tării, îngreunînd acti
vitatea cotidiană obișnuită. Mai

a se readuce, de urgență, încă din primele 
ore ale zilei, peste 100 de tractoare, care fu
seseră puse la dispoziția agriculturii, pentru 
lucrările de primăvară. Pe măsura sosirii 
tractoarelor, echipe de muncitori din diferite 
unități ale Consiliului popular municipal le 
echipează de îndată cu plugurile necesare 
acțiunilor de deszăpezire. Au fost mobilizate, 
de asemenea, numeroase autogredere și bul
dozere din întreprinderile de construcții și 
autofrezele întreprinderii de salubritate. Luni, 
pînă la ora 10,00 dimineața se aflau pe 
diferite trasee aproape 70 de astfel de uti
laje. Totodată, în instituții, întreprinderi 
și cartiere au fost alcătuite echipe de ce
tățeni care participă la acțiunea de înlă
turare a zăpezii de pe principalele străzi și 
artere de circulație, pentru a asigura desfă
șurarea normală a transporturilor, și aprovi
zionarea unităților comerciale din toate car
tierele Capitalei.

ales Capitala a fost afectată, 
legăturile interioare cît și cele 
cu localitățile importante ale 
țării fiind, într-un moment... 
înghețate. Cu toate astea, pre
zența la lucru a salariaților 
din întreprinderile și institu
țiile Capitalei a fost, în gene
ral, bună. Dificultățile au a- 
părut ulterior, după primele 
ore ale dimineții de ieri, cînd 
zăpada a așternut un strat gros 
pe asfalt. Căderile la unele li-

nii electrice au provocat per- 
turbații transportului în comun. 
Troleibuzele n-au putut circu
la, decît după orele 14, tram
vaiele numai pe unele trasee. 
Situații mai grele s-au creat 
la capetele liniilor troleibuzelor 
86 și 87 (Pajura), ale tramvaie
lor 6, 10 (Chitila și Bucureștii 
Noi), la Dămăroaia, pe Bulevar
dul Armata Poporului, pe tra-

VASILE RAVESCU
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Vreme frumoasă in județul Timiș
Cetățenii au înțeles necesita
tea aportului lor in opera

țiile de deszăpezire. .

TIMPUL E FOLOSIT
INTEGRAL

• PE UN FRONT LARG SE EXECUTĂ LUCRĂRILE DIN PRIMA URGENȚA • CULTURILE DIN 
EPOCA ÎNTII AU FOST ÎNSĂMiNȚATE PE 1100 HECTARE, IAR PE ALTE 5 500 HECTARE TERE
NUL ESTE PREGĂTIT PENTRU SEMĂNAT

CE FACTORI AMINĂ
UNEORI ÎNFĂPTUIREA

JUSTIȚIEI ?
Cazul pe care ți vom prezenta cititorilor reprezintă o tristă 

excepție. O excepție condamnabilă de Ia normele după care 
oamenii societății noastre iși ghidează existența. O excepție de 
Ia operativitatea care e, îndeobște, specifică justiției noastre. 
La transformarea Iui intr-un caz „de excepție“ au contribuit, 
după cum se va vedea, mai mulți factori din diferite domenii 
de activitate. Ceea ce urmărim prin rîndurile de mai jos nv 
este, însă, atît stabilirea acestor factori și a vinovăției ce revine 
fiecăruia în tîrzia conturare a adevărului. Dorim, în principal, 
să consemnăm in aceste rinduri, prin intermediul acestei întîm- 
plări de excepție, că normele vieții noastre, a tuturora nu pot 
fi aplicate fără directa participare a fiecăruia dintre cei chemați 
să le pună în practică. Dorim să arătăm că fiecare pas alături 
de etica muncii, alături de etica profesiei fiecăruia dintre noî 
duce, inevitabil, Ia asemenea dramatice și neavenite complexe
de împrejurări, creează potențe 
melor moralei socialiste.

FAPTELE
Oamenii munceau. Era ora 11, 

era miezul fierbinte al unei zile 
de vară. Cui îi ardea să studie
ze trecătorii, să ciulească ure
chea la ce se întîmplă în spa
tele pereților, parcă și ei mo
leșiți de căldură ? Așa se face 
că nimeni n-a văzut-o pe Elena 
R. intrînd în locuința cu nr. 33 
de pe strada 7 Noiembrie din 
Fălticeni. Așa se face că nimeni 
n-a auzit protestele și gemetele 
de durere, plînsul rușinat al 
fetei. Oamenii munceau. Iar tre
cătorii se grăbeau, care încotro, 
să iasă de sub săgețile de foc 
ale soarelui. Fata cu privirile 
rătăcite, cu dinții încleștați n-a 
atras, astfel, nici o privire în 
drumul ei spre secția „Sanepi
dului“ din Fălticeni...

pentru încălcarea legii, a nor-

Cele mai sus pomenite se pe
treceau în ziua de 10 iulie 1971. 
în acea zi eleva Elena R. de 
Ia Liceul agricol din Fălticeni 
încheiase cu bine stagiul de 
practică. împreună cu colegele 
și colegii ei susținuse, în 
primele ore ale dimineții, exa
menul obișnuit la sfîrșitul ori
cărei perioade de practică. 
Primise calificativul de foarte 
bine. Era, normal, bucuroasă. 
Terminase cu bine liceul, aș
tepta, de-acum, cu încredere re
partizarea. Dar, după numai o 
oră, cele ce aveau să î se în- 
tîmple îi ștergeau pentru multă 
vreme zîmbetul de pe față. îi 
întunecau pentru multe zile

OVIDIU PĂUN
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De zilele frumoase ale săp- 
tămînii trecute au profitat lu
crătorii din agricultura jude
țului Timiș. Pentru că toate 
tractoarele, mașinile agricole, 
sămînța, erau pregătite s-a tre
cut la însămînțârile de primă
vară. Un prim bilanț ne înfă

UTECISTII INTENSIFICĂ
»

ACTIVITĂȚILE
VOLUNTAR-PATRIOTICE

Efortului general i s-a alăturat și cel al mecanizatorilor
Fotografii de VASILE RANGA

La Măldărești, înfruntînd 
ploaia rece și lapovița, ti
nerii comunei au împrăștiat 
pe cîmp, numai duminică și 
luni, 60 tone de îngrășămin
te naturale. Cu un bilanț
similar au încheiat aceste
zile Și uteciștii din Slătioara, 
în vreme ce 60 de colegi 
de-ai lor din comuna Cer- 
nișoara au transportat și îm
prăștiat pe ogoarele comu
nei 20 tone gunoi de grajd. 
Alte acțiuni de muncă pa

triotică polarizează în aces
te zile eforturile tinerilor 
din satele vîlcene. Zeci de 
uteciști din Oteșani lucrea
ză la curățirea a 30 hectare 
de izlaz. Se remarcă, de

asemenea, tinerii din comu
na Șirineasa care lucrează 
Ia săparea unor canale pen
tru hidroameliorații și elevii 
din Bălcești angajați în ac
țiunea de colectarea meta
lelor vechi și la amenajarea 
unui teren de tenis. în a- 
eeastă săptămînă vor fi ini
țiate alte numeroase acțiuni 
de muncă patriotică ce vor 
culmina cu o „Duminică a 
muncii patriotice în agricul
tură“ care va reuni pe 
ogoarele unităților agricole 
zeci de mii de energii tine
rești, întreg efectivul orga
nizației județene a Uniunii 
Tineretului Comunist.

DORU MOTOC

țișează fapte lăudabile. Numai 
în cîteva zile, culturile din 
epoca intîi au fost însămin- 
țate pe o suprafață de 1082 
hectare. 622 hectare în coope
rativele agricole de producție 
și 460 hectare în întreprinderile 
agricole de stat. S-a însămîn- 
țat orz, borceag, mazăre de 
cîmp, orzoaica, lucerna în ogor 
propriu, plante medicinale. Con
comitent cu însămînțârile s-au 
executat și lucrările de discuit 
și grăpat, adică de pregătire a 
terenului pentru însămînțări, 
pe aproximativ 5 100 hectare.

In raidul nostru ne-am oprit 
la cîteva cooperative agricole 
deservite de stațiunea de meca
nizarea agriculturii Biled.

Pentru că secția întîi de 
mecanizare se află chiar în 
comuna Biled, deservind coo
perativa agricolă din localitate 
ne-am interesat de felul cum 
mecanizatorii alături de coope
ratori știu să folosească zilele, 
orele bune de lucru. în cîmp. 
pe una din tarlale, tinerii 
mecanizatori Gheorghe Rădu- 
lescu și Vică Păun, ajutați de 
cooperatorii Solomon Stanca și 
Iacob Mais semănau bor
ceag. Deja o suprafață de 
aproximativ 80 de hectare a și 
fost însămînțată. Alături, pe o

OVIDIU MARIAN
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Pe ogoarele C.A.P. Becicherecul Mic se lucrează intens la însă
mînțări.

Foto: EM. TÂNJALA

CANTEMIR
de PETRU POPESCU

Două lucruri, in viața paradoxală și exemplară a lui Di- < 
mitrie Cantemir, m-au izbit mai mult decit celelalte : intii, C 
eruditul de talie europeană, poliglot fără pereche, celebru la t 
Țarigrad ca muzicolog și poet al tamburinei, autor de logici \ 
și metafizici, românul membru al Academiei din Berlin și aliat < 
onorat al lui Petru cel Mare, era fiul unui ostaș viteaz și cu \ 
calități morale (Constantin) însă... analfabet, și din neam „de 
oameni proști“ - adică simpli, probabil — după Neculce. A- 1 
poi viziunea în care este scrisă Istoria Imperiului Otoman, ca > 
o istorie a „creșterii" dar și a „descreșterii". Sigur că la z 
începutul secolului optsprezece imperiul nu mai era ceea ce > 
fusese pe vremea lui Soliman Magnificul ; totuși, avea o forță z 
considerabilă, care avea să fie îngenuncheată definitiv în z 
Europa abia peste un secol și jumătate, iar sultanatul era .1 
sortit să mai trăiască chiar două ; format spiritualicește în z 
capitala otomană, fără îndoială impresionantă, Cantemir ar z 
fi avut toate motivele să se lase fascinat, într-o formă ori / 
alta ; însă domnia lui de numai un an a fost imediat prilejul z 
unei izbucniri patriotice, combinate cu un „modernism" șocant J 
al ipotezei politice — românul, cunoscător fără pereche, a- 
tunci, ai imperiului otoman, îl văzuse deja in declin, și, ris- z 
cindu-și nu numai scaunul, dar chiar viața, se alia cu un z 
alt mare modernizator, Petru I. Un curaj excepțional, combinat z 
cu o remarcabilă capacitate de a scruta viitorul, in fond, ipo- z 
teza lui premergea pe aceea încununată cu succes la 1877. z 
Ca om și intelectual, Cantemir e un simbol ramificat ai z 
poporului român, însumînd și în operă, și în formație, și în / 
destinul personal, toate datele noastre fundamentale. De 2 
cîte ori, prin vitregia istoriei, cultura noastră nu a găsit pri- ? 
lejul cel mai scurt și mai neverosimil, de pace neașteptată, z 
ca să țîșnească din senin ? Așa cum fiul ostașului fără carte Z 
a uimit Europa, s-au clădit într-o singură domnie mînăstirile z 
Moldovei, ori, între două măceluri mondiale, s-a scris o lite- z 
ratură modernă de toată cinstea. Vlaicu, Țițeica, Brâncuși, ? 
genii mondiale dintre cele mai moderne și abstracte, s-au ri- C 
dicat din părinți cu înțelepciune orală, ca să se integreze \ 
în cele mai somptuoase senaturi universitare și academii de J 
artă. Patriotismul cel mai nobil și mai romantic, trecînd din- ?

(Continuare în pag. a lll-a) >
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DECRET
Privind stabilirea normelor

PROFESIA TA
PLEDOARIE PENTRU LICEUL INDUSTRIAL

unitare de organizare a 

ministerelor și a celorlalte

organe centrale de stat
Consiliul de Stat al Republi

cii Socialiste România decre
tează i

Art.l. — Atribuțiile ministe
relor și ele celorlalte organe 
centrale de stat și struotura lor 
organizatorică se stabilesc prin 
lege.

Organizarea se face în mod 
unitar, pe baza normelor pre
văzute în prezentul decret.

Art. 2. — Structura organiza
torică a ministerelor și a ce
lorlalte organe centrale poate 
cuprinde, în funcție de volu
mul, complexitatea, importanța 
și specificul activității, urmă
toarele tipuri de compartimen
te :

a) birouri ;
b) servicii;
c) direcții ;
d) direcții generale ;
e) departamente.
în afara compartimentelor 

menționate mai sus, în unele 
ministere și organe centrale se 
pot organiza, potrivit specifi
cului, oficii, care vor fi asimi
late, după caz, cu serviciile sau 
birourile.

Art. 3. — Biroul se poate 
constitui dacă pentru îndepli
nirea unor activități omogene 
este necesară o delimitare or
ganizatorică distinctă. Biroul 
poate fi organizat fie indepen
dent, fie în cadrul unui servi
ciu, dacă volumul de muncă 
necesită un număr de cel puțin 
cinci persoane.

Art. 4. — Serviciul se poate 
organiza pentru îndeplinirea u- 
nor activități importante, cu 
volum mare de muncă, sau pen
tru mai multe activități com
plementare, care necesită o 
conducere unitară.

Serviciul se poate constitui 
dacă volumul de muncă nece
sită Un număr de cel puțin 15 
persoane.

în cadrul serviciului pot func
ționa atît birouri, cît și execu- 
tanți subordonați direct șefului 
de serviciu.

De asemenea, se pot organiza 
servicii cu cel puțin 10 persoa
ne, în care caz executanții sînt 
direct subordonați șefului de 
serviciu.

Art. 5. — Direcția cuprinde 
mai multe servicii sau birouri 
independente, care desfășoară 
activități complementare.

Direcția se constituie ■ dacă

volumul activității necesită 40— 
60 de persoane.

în funcție de natura activită
ții, direcția se poate constitui 
și cu un număr mai mare de 
persoane. De asemenea, se pot 
constitui direcții avind un nu
măr de cel puțin 30 de persoa
ne, dacă volumul și importanța 
lucrărilor necesită aceasta și 
dacă direcțiile nu'au în compo
nența lor birouri sau servicii.

Art. 6. — Direcția generală se 
poate constitui — în cadrul u- 
nor ministere, organe centrale 
sau independent — pentru de
limitarea organizatorică a unui 
grup de activități reprezentind 
un domeniu funcțional distinct, 
o ramură, subremură sau sector 
de activitate, dacă volumul și 
importanța activității necesită 
aceasta. Direcția generală se 
poate constitui numai dacă vo
lumul de muncă necesită cel 
puțin 80 de persoane.

în cadrul direcției generale 
se pot organiza direcții fără 
servicii, servicii sau birouri cu 
respectarea prevederilor legale 
privind constituirea acestor 
compartimente.

Art. 7. — Departamentul se 
poate constitui in mod excep
țional în cadrul unor ministere, 
al altor organe centrale cu ac
tivitate complexă, sau indepen
dent, pentru asigurarea condu
cerii unitare a unor ramuri, ac
tivități sau sectoare de impor
tanță deosebită.

Departamentul poate avea în 
componența sa direcții, servicii 
și birouri, constituite cu res
pectarea prevederilor legale 
privind înființarea acestor com
partimente.

Art. 8. — Consiliile ministe
relor vor conduce nemijlocit 
centralele și celelalte unități 
economice independente.

Art. 9. — Personalul din mi
nistere și din celelalte organe 
centrale se compune din urmă
toarele categorii i

a) personal de conducere ;
b) personal de execuție de 

specialitate ;
c) personal de execuție-admi- 

nistrativ :
d) personal de deservire.
Se aprobă nomenclatorul 

funcțiilor de bază ale persona

lului de conducere, personalu
lui de execuție de specialitate, 
personalului de execuție-admi- 
nistrativ și ale personalului de 
deservire din ministere ți ce
lelalte -organe centrale, prevă
zut în anexă, care face parte 
integrantă din prezentul de
cret.

Art. 10. — Prin legile de or
ganizare și funcționare ale mi
nisterelor sau altor organe cen
trale se stabilesc nomenclato
rul specific de funcții, numărul 
maxim de personal, numărul 
masam al personalului de con
ducere. al personalului de exe
cuție de specialitate, al perso
nalului de execuție-administra- 
tiv, precum și al personalului 
de deservire.

în vederea folosirii raționale 
a cadrelor cu pregătire supe
rioară, astfel Incit acestea să 
fie repartizate cu prioritate 
spre activitățile de concepție, 
control general tehnic, prin le
gile de organizare ale ministe
relor sau altor organe centrale 
se va stabili raportul dintre 
numărul personalului cu studii 
medii și cel cu studii superioa
re. în acest scop, în termen de 
30 de zile de la intrarea în vi
goare a prezentului decret, 
Consiliul de Miniștri va prezen
ta spre aprobare normative 
unitare de personal cu studii 
medii și superioare.

Art. 11. — Personalul care
urmează a fi încadrat în funcții 
de conducere inferioare sau în 
funcții de execuție, prin orga
nizarea ministerelor și a celor
lalte organe centrale prevăzută 
în prezentul decret, va benefi
cia, cu precădere, de majorarea 
salariilor planificată pentru 
actualul cincinal.

Majorarea salariilor prevăzu
tă în alineatul precedent va fi 
aplicată la noua funcție în care 
s-a făcut încadrarea.

Art. 12. — Se recomandă or
ganelor centrale ale organiza
țiilor de masă și obștești să a- 
plice în mod corespunzător dis
pozițiile prezentului decret.

Art. 13. — Prevederile pre
zentului decret vor fi aduse la 
îndeplinire pînă la data de 20 
martie 1973.

Președintele Consiliului dé Stat, 
' NICOLAE CEAUȘESCU

Nomenclatorul funcțiilor de bază
din aparatul ministerelor

I

și celorlalte organe centrale
| — Funcții 

de conducere
1. Director general
2. Director general adjunct
3. Director
4. Director adjunct
5. Șef serviciu
6. Șef birou

|| — Funcții de execuție 
de specialitate

A — FUNCȚII CU CARACTER 
GENERAL

1. Inginer, economist, chimist, 
fizician (sau altele similare) 
principal I

2. Inginer, economist, chimist, 
fizician (sau altele similare) 
principal II

3. Inginer, economist, chimist, 
fizician (sau altele similare) 
principal III

4. Inginer, economist, chimist, 
fizician (sau altele similare)

5. Tehnician principal
6. Tehnician
7. Planificator (contabil, statis

tician, merceolog) principal
8. Planificator, contabil, statisti

cian, merceolog
9. Funcționar principal

10. Funcționar I
11. Funcționar II
12. Casier principal
13. Casier
14. Traducător principal
15. Traducător

B — FUNCȚII
ÎN COMPARTIMENTELE 

CU SARCINI DE INSPECȚIE 
Șl CONTROL

I. Inspector general
J. Inspector principal
3. Inspector

4. Revizor contabil principal
5. Revizor contabil

C — FUNCȚII
DE SPECIALITATE JURIDICA

1. Consilier juridic șef
2. Consilier juridic principal, 

arbitru principal
3. Consilier juridic, arbitru
4. Jurisconsult principal, con

sultant arbitrai principal
5. Jurisconsult, consultant ar

bitrai

D — FUNCȚII 
PENTRU ACTIVITATEA

DE ÎNVATAMÎNT. PERSONAL. 
DOCUMENTE SECRETE, 
RECLAMAȚI!. SESIZĂRI 

ȘI PROTOCOL

1. Inspector principal
2. Inspector

III — Funcții de 
execuție administrativ

1. Stenodactilograf principal
2. Stenodactilograf
3. Dactilograf principal, secre- 

tar-dactilograf
4. Dactilograf
5. Șef cabinet
6. Funcționar administrativ 

principal
7. Funcționar administrativ I
8 Funcționar administrativ II
9. Registrator principal, arhi

var principal
10. Registrator, arhivar
11. Magazioner principal
12. Magazioner
13. Achizitor principal
14. Achizitor

IV — Funcții
de deservire

1. Personal de serviciu

2. Personal întreținere clădiri
3. Personal pentru multiplicare
4. Personal de conducere și în

treținere auto
5. Personal de pază și P.C.I.
6. Telefonist, liftier, bufetier

(Urmare din pag. I)

I
 mintea, puterea de înțelegere, 

îi răpeau bucuria pe care și-o 
ciștigase muncind. îi anulau, I pentru mult timp, capacitatea 
de muncă.

Pentru că, în plină amiază, la 
Iora 11, în ziua de 10 iulie 1971, 

Elena R. a fost victima unui 
viol. în casa din strada 7 No
iembrie nr. 33. la cițiva pași de I oamenii care munceau, la cițiva 
metri de trecătorii care pășeau 
liniștiți, Elena R. a fost bruta- 

Ilizată și violată. Acestea sînt 
faptele. Dacă a distruge o va
loare morală, a umb'ri o exis- 

_ tență se poate numi faptă.

AUTORII...
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Cercetările au indicat drept 
făptași pe Constantin Spoială, 
și Neculai Blănaru. Cine sînt 
ei ? Constantin Spoială, loca
tarul titular al apartamen
tului în care s-a comis vio
lul avea, la acea dată, 45 de 
ani. Acum are 47. Este căsă
torit și are copii. Pentru că 
e suferind a fost pensionat eu 
cițiva ani în urmă. Are la activ 
patru condamnări penale pentru 
diferite infracțiuni. Neculai Blă
naru are 33 de ani. Și el este 
căsătorit și are trei copii. Este 
cumnat cu Spoială. Este, de 
asemenea, recidivist. Muncește, 
ca miner, la Ostra. Maria Spo
ială este soția lui Constantin. 
Este (încă) soră medicală la 
Fălticeni. Datorită ei, în primul 
rind, stabilirea adevărului și 
pedepsirea principalului făptaș 
au durat aproape doi ani. Da
torită ei, pentru a se înfăptui 
justiția au fost necesare... 22 de 
termene !

Deoarece, pentru faptele deo
sebit de grave care s-au pe-

CARIERA DIDACTICA
O sută de studenți in anul I al Facultății de 

matematică-mecanică ne-au răspuns la o între
bare directă : „Vă atrage cariera didactică î". 
Intrucit nu ne interesau răspunsurile numai sub 
raport statistic, le-am cerut atit motivația lui 
Da cît și motivația lui Nu. Nu ni se pare inutil 
să adăugăm că studenții au de ales ca viitoare 
domenii de activitate între catedra școlară 
sau universitară, cercetarea științifică și munca 
de matematician in diferite sectoare ale econo
miei. Era de așteptat deci, ca prin noutate și 
complexitate ultimele două posibile domenii de 
activitate să cîștige mai curind 
ților decit profesoratul.

simpatia studen-

Soco- 
pe elevii 

profesiunii de 
unor dubii, ori

Din acest punct de vedere, există un echili
bru al preferințelor, în sensul că dacă 61 dintre 
subiecți optează pentru cariera didactică și nu
mărul celor care preferă industria, munca la 
calculatorul uzinal, sau cercetarea nu este mai 
puțin reprezentativ. Interesant este insă altceva : 
atit cei care l-au motivat pe Da cît și cei care l-au 
ocolit, precum și cei care l-au avut de justificat 
pe Nu, au pledat foarte convingător, prin argu
mentele aduse pentru cariera didactică, 
tim că argumentele lor pot interesa 
care s-au hotărit să se dedice 
dascăl, pot ajuta la spulberarea 
la stabilizarea unor oscilații.

DE TRANSPORTURI BUCUREȘTI

„Curios, dar cînd am dat ad
miterea nu mă gindeam decit 
că voi face informatică — sub
linia S. C„ grupa 1U3 — facul
tatea m-a cîștigai pentru carie
ra didactică. Cum ? Nu pot să 
explic. Orice matematician do
rește să-și comunice cunoștin
țele, iar a le comunica unor co
pii sau adolescenți este aproape 
sinonim cu a le implanta pe un 
teren sigur roditor“. „La absol
virea facultății vom avea de ales 
locuri de muncă toarte intere
sante, unele nici nu le bănuim 
încă. Și totuși, prefer profesia 
de cadru didactic — se pronun
ță P. V., grupa 104. Vreau să 
trăiesc și eu satisfacția de a-i 
atrage pe elevi de partea ma
tematicii, de a-i trimite exce
lent pregătiți la olimpiade și 
facultăți“. „Eu sînt de la țară 
și-mi dau seama ce lipsă este 
în școlile sătești de proffesori 
foarte buni de matematică. Mi- 
ar place să lucrez ia un calcu
lator, dar este de datoria mea să 
revin de unde ain plecat, să a- 
jut ca mai mulți copii de la țară 
să poată ajunge la facultate" 
(grupa 102).

Cariera didactică este prefe
rată pentru că „îmi place să 
lucrez cu elevii“, „să-i fac pe 
elevi să vadă in matematică nu 
«spaima elevilor», ci știința 
prezentului și a viitorului“, „am 
un model pe care vreau să-l 
urmez“, sau‘„munca de cerce
tare și activitatea didactică sînt 
inseparabile, indispensabile una 
alteia și se completează re
ciproc", „părinții mei sint pro
fesori si nu vreau să rup a- 
ceastă tradiție“, „învățămintul 
matematic românesc este de o 
mare valoare și vreau, dacă nu 
să-i sporesc valoarea, măcar să 
contribui la menținerea ei“. 
Revin cu insistență argumente 
de ordin afectiv exprimînd le
gături durabile între proaspe
ții studenți și școală, profesori, 
profesorul de matematică, în 
special. , ...

Cu toate acestea, nu sînt.idi
lice. Cei care au o opțiune cer
tă pentru cariera de profesor 
nu socotesc necesar să-l nu
mească greutățile, vicisitudini
le ; avind de-a face cu cadre 
didactice din primii ani ai co
pilăriei consideră că au pătruns 
în intimitatea acestei profe
sii, că experiența foștilor lor 
dascăli îi va feri de orice fel 
de surprize in activitatea lor 
viitoare, de profesori. Intr-un 
fel au dreptate și nu mai in
sistăm.

Demnă de reținut este și opi
nia celor pentru care munca 
la catedră exercită o puternică 
fascinație dar n-au curajul să-i 
înfrunte dificultățile. I-am cla
sificat în categoria celor care 
l-au ocolit pe Da. Cităm cîteva 
asemenea răspunsuri. Se va ve
dea că ele nu pledează în 
sine, împotriva carierei didac
tice. Dimpotrivă. „Aș vrea să 
împletesc puțin poezia cu ma
tematica și să fac astronomie 
— răspunde P. C., grupa 103. 
Cine n>ă va lăsa insă să pre
dau de la catedră doar astro
nomia ? Va trebui să mă limi
tez la o instituție specializată. 
Și totuși, nimic nu poate fi mai 
frumos decit să lucrezi cu oa
meni, cu oameni tineri. Mai ră- 
mîne să reflectez pîhă la ter
minarea studiilor“. „Sint gata 
să accept un post de cadru di
dactic — se pronunță C. A., 
grupa 103. Cu condiția să fie 
nevoie intr-adevăr de mine, 
C.A., și nu. să spunem, că tre-

Bistrița Năsăud 
sint puțini pro- 

....... „Mă a-

buie să plec în 
pentru că acolo 
l'esori de matematică", 
trage cariera didactică — măr
turisește I.R. — grupa 197. Dar 
părinții mei, profesori fiind, 
trăiesc la țară, într-o atmosfe
ră „patriarhală" in sensul că 
n-au greutăți, dar nici prea 
mari satisfacții. Or, eu îmi do
resc o viață clocotitoare, vie și 
catedra nu-mi oferă acest ca
dru“. „îmi place nespus să-i fac 
pe alții să înțeleagă ceea ce 
știu eu. Cred că am și aptitu
dinile necesare. Totuși, profe
sorii sint cei care au cele mai 
puține satisfacții de ordin ma
terial .in comparație cu alte ca
tegorii de intelectuali. Nu sînt 
meschină, dar dacă renunț la 
cariera didactică e și pentru 
un motiv de ordin financiar“ 
(A.D.S., grupa 107).
aici, cu remarca că aceste o- 
pinii, destul de subiective, pot 
șuieri încă serioase modificări. 
La urma urmelor, subiecții sînt 
abia în anul I de facultate, ex
periența lor de viață urmează 
să se întregească abia de acum 
înainte.

în sfîrșlt, să înfățișăm și pă
rerile despre cariera didactică 
ale celor care-și văd împlinirea 
profesională și umană în alte 
sfere cucerite de științele ma
tematice.

Cea mai numeroasă categorie 
o reprezintă tinerii care nu 
și-au descoperit — sau consi
deră că le lipsesc — calitățile 
care-1 recomandă pe un om 
pentru activitatea didactică și 
pedagogică. Apar repetat în 
răspunsuri formulări de genul 
„nu am răbdarea necesară“, 
„nu am tact“, „îmi lipsește ca
pacitatea de a transmite altora 
cunoștințele pe care le am“, „a 
fi pedagog e un talent, eu nu-l 
am“ etc, etc. S-ar putea în
tocmi. după observațiile lor, o 
fișă foarte completă a însuși
rilor indispensabile celor 
care-și aleg cariera didactică. 
După’ opinia noastră, merită 
tot respectul cei care, auto- 
testîndu-se, se consideră inapți 
pentru munca aceasta atît de 
specială, în care se cer investi
te odată cu cunoștințele de 
specialitate șî o imensă paletă 
de însușiri omenești, de cea 
mai aleasă factură.

în ordinea argumentației 
apar însă și motive mai perso
nale, care, chiar în acest ca
racter, merită atenție. „Nu-i 
invidiez pe foștii mei profesori" 
notează C. R., grupa 102 și „Deși 
mă atrage cariera didactică 
n-am fost mulțumită de toți 
dascălii mei și nu-mi doresc să 
ajung ca ei“ (E. S. grupa 197). 
Sînt aici, două nuanțe : in pri
mul caz, studentul manifestă o 
tendință de autoapărare, el re
fuză să se expună „riscului“ 
de a fi la discreția aprecierilor 
elevilor, de a fi hărțuit de cei 
mhi nebunatici dintre ei. Pen
tru că, notează mai departe, 
„cu mașinile e mai ușor de lu
crat. Dacă ești corect și stăpîn 
pe ele, funcționează ireproșa
bil- Și nici nu-și spun părerea 
despre tine.." în al doilea caz, 
problema e mai profundă. Ex
periența de elevă a scos, pro
babil, în calea lui E.S. profe
sori rutinați, cu o sensibilitate 
tocită, care i-au lăsat o impre
sie dezagreabilă. Pentru că 
poate mai ușor decit alți pro
fesioniști, cadrul didactic e pîn- 
dit de ‘ ‘
rii — în 
profesia

renunț la

financiar“
Ne oprim

pericolul automulțumi- 
cazu) cînd nu și-a ales 
din vocație — să se

mulțumească cu ceea ce a a- 
dunat în facultate, să nu-și 
șlefuiască permanent măiestria 
pedagogică, 
într-at.ît de cei tineri 
nu-i mai înțeleagă.

Răspunsurile celor 
studenți sugerează și 
serVații pe care insă 
tim de mai puțin interes pen
tru cei care optează acum pen
tru viitoarea lor profesie. Con
siderăm că seriozitatea cu care 
își privesc viitorul este un 
exemplu asupra căruia se poa
te medita, cu atît mai mult de 
către cei care se află în situa
ția de a decide imediat.

MARIETA VIDRAȘCU

să se îndepărteze 
încît să

de100 
alte ob
le soco-

Cunoașteți multe fete care să-și 
fi ales ca obiect de joacă un mo
tor în locul tradiționalei păpuși?

— Nici eu nu am întîlnit ex
cepții de felul acesta. Martore 
îmi sînt păpușile, sau ceea ce a 
mai rămas din ele atunci cînd 
le-am părăsit pentru totdeauna.

— Și totuși, Haiducii Elena, 
nu ești singura elevă a Liceului 
industrial de transporturi. De ce 
aici și nu în altă parte ?

— Cred că au mai puțină im
portanță motivele ce m-au deter
minat în urmă cu patru ani să 
optez astfel, sau mai bine spus, 
astăzi sînt convinsă că n-aș face 
altă alegere.

— De ce ?
— Pentru că am reușit în acest 

răstimp să-mi cunosc liceul.
— 11 poți deci prezenta cuiva, 

de exemplu, unei colege ce încă 
nu s-a hotărit unde-și va conti
nua studiile ?

— Cu cea mai mare plăcere. 
Liceul nostru are două secții: 
una de exploatare, întreținere și 
reparații auto (cea pe care o 
urmez) și o altă secție de dru
muri și poduri. Pentru elevii ce
lor două secții obiectele de cul
tură generală, adică limba româ
nă, economia politică, socialismul 
științific, chimia, fizica, matema
tica, o limbă modernă, sînt ace
leași. In schimb, prin obiectele 
de specialitate secțiile se dife-

rențiază. Astfel, la „exploatări“ 
se studiază tehnologia și rezis
tența materialelor, organe de ma
șini, desen tehnic, reguli de cir
culație. Tot aici există un curs 
de întreținerea și repararea 
automobilului. In anul IV obți
nem categoriile B și C ca șoferi. 
Cei de la drumuri și poduri au 
ca obiecte de profil materiale de 
construcții, topografie, geotehni- 
că și fundații, beton armat, dru
muri și poduri.

— Aici, în atelierul unde 
ne aflăm, cum este organizată 
practica ?

— Anii I și II de la cele două 
secții fac practică numai în ate
lierele din școală unde sînt ini- 
țiați în profesie. Tot aici, fac 
practică și o parte din elevii ani
lor III și IV. O practică deose
bită prin complexitatea sa și care 
reprezintă o continuare la un alt 
nivel a orelor din primii ani. De 
asemenea, colegii anilor „mari“ 
efdctueazS restul orelor de prac
tică la întreprinderi de profil.

Mai concret, practica progre
sivă din atelierele școlii înseam
nă deprinderea pe parcursul ce
lor cinci ani de studiu a cîtorva 
meserii: lăcătușerie in primul an, 
strungărla în anul II, iar mai 
tîrziu reparații auto.

Cei de ta drumuri și poduri 
efectuează măsurări, taluzări, pre
liminare construirii oricărui pod 
sau oricărei șosele. Și aceasta tot 
în orele de practică.

Am aflat de la tovarășul ingi
ner Crăciun Ilie, director adjunct 
cîteva date în legătură cu dez
voltarea viitoare a Liceului in
dustrial de transporturi. „Înfiin
țat din anul 1966, acest liceu a 
promovat două promoții de spe
cialiști care astăzi urmează în 
parte cursurile Politehnicii, iar o 
parte lucrează ca muncitori, teh
nicieni și laboranți în întreprin
deri și institute de cercetare. In 
curînd, liceul își va muta sediul 
intr-un local nou, unde, pe lingă 
un număr sporit de săli de clasă, 
elevii vor beneficia de un cămin 
cu 960 de locuri, o cantină un 
complex sportiv“.

ELENA RUBELI

LICEUL INDUSTRIAL DE
METALURGIE DIN

. Din necesitatea asigurării 
de cadre cu înaltă calificare 
a Uzinei de alumină și, în 
perspectivă, a Uzinei de fe
roaliaje a luat naștere în 
ultimii ani Liceul industrial 
de metalurgie. Crescut în a- 
celași timp cu uzina, liceul 
își cîștigă dm ce in ce mai 
mult o largă audiență în 
rîndurile tineretului școlar.

Despre perspectivele, pre
cum și despre obiectivele pe 
care je urmărește, l-am ru
gat să ne vorbească, pentru 
cei interesați, pe tovarășul 
profesor Mihai Largu. direc
tor ai liceului.

— Noi pregătim cadre ne
cesare Uzinei de alumină. 
Necesitatea liceului s-a im
pus încă de Ia deschiderea 
platformei industriale. Așa a 
luat ființă liceul industrial 
cu profil metalurgic.

Liceul industrial de meta
lurgie are dublul avantaj al 
oricărui liceu de specialitate: 
după absolvire oferă o inte
grare directă în producție 
prin asigurarea unei profesii, 
absolventul fiind încadrat ca 
muncitor cu 
după 5 ani 
doilea rind, 
posibilitatea 
de admitere 
profil, sau la orice instituție 
de învățămînt superior.

înaltă calificare 
de studii, in a) 
îi oferă acestuia 
de a da examen 
la o facultate de

In cadrul procesului de 
producție, absolventul are 
avantajul unei avansări ra
pide, in baza acumulării li
nei practici de 3—5 ani pu
țind îndeplini funcțiile de 
tehnicieni, maiștri etc.

Liceul industrial metalur
gic a pornit la drum cu două 
secții : a) electromecanică — 
metalurgie neferoasă și b) 
utilajul și tehnologia produ
selor în metalurgia neferoa
să. La ora actuală avem anul 
I și anul II de școlarizare, 
cu cîte două clase pentru 
fiecare an, repartizate cite 
una pentru fiecare secție e- 
xistentă. tn viitor se preco
nizează o lărgire a speciali
tăților, cadrele calificate 
pentru Uzina de feroaliaje 
fiind asigurate tot de liceul 
nostru ; se are în vedere, de 
fapt, înființarea unui grup 
industrial metalurgic în ca
drul căruia vor funcționa : 
Liceu) industrial de metalur
gie cu cîte patru clase anual, 
o școală profesională de me
talurgie. de asemenea cu 
patru clase anual, o școală 
tehnică de maiștri și o școală 
postliceală.

începînd cu toamna vii
toare, vom avea localul 
nostru care se va construi în 
apropierea Uzinei de alu
mină.

TULCEA
La ora actuală dispunem 

de două cabinete (terțiar și 
de desen tehnic), laboratoa
re, două ateliere (de sudură 
și lăcătușerie), o bibliotecă 
bine aprovizionată, o cantină, 
și un internat de 50 de 
jocuri. Liceul asigură caza
rea elevilor bursieri.

Practica productivă se e- 
fectuează in școală sau în 
uzină. Astfel, anul I va efec
tua practica in școală, în a- 
telierele de lăcătușerie și su
dură unde vor învăța noțiu
nile de bază, strict necesare 
viitorului lor loc de muncă. 
Practica productivă a anilor 
II—V va fi efectuată în ca
drul uzinei.

Privitor la examenul de 
admitere, pentru anul școlar 
viitor avem 76 de locuri, 36 
pentru secția electromecani
că și 36 pentru secția — uti
lajul și tehnologia produse
lor în metalurgia neferoasă. 
La examenul de admitere pot 
concura, cu șanse egale de 
reușită, atit băieții cit și fe
tele. Pentru examenul de ad
mitere la secția serală avem 
72 de locuri. La concursul de 
admitere se dau probe la : 
matematică (scris și oral) și 
la română sau fizică (la ale
gere), scris și oral.

VICTOR BOGDAN

trecut la 10 iulie 1971 în casa 
soților Spoială din Fălticeni, ju
decătoria din Suceava a dat o 
sentință abia la... 14 februarie 
1973 1

Constantin Spoială a fost con
damnat la 7 ani închisoare. Ne
culai Blănaru a fost achitat, din 
lipsă de probe. Maria Spoială 
nu a fost judecată, neexistînd 
un temei legal pentru asta. Ce 
face ea acum ? Ei, bine, tot 
soră medicală, tot la Fălticeni, 
se ocupă tot de probleme sani-

vă, care, din pricina bolii, nu 
prea avea prietene. O fată bol
năvicioasă și singuratică pe care 
Maria Spoială nu a întîrziat s-o 
exploateze : chipurile drept re
compensă pentru îngrijirile me
dicale pe care i le dădea, ea a 
pus-o pe Elena R. să-l meditez» 
copiii la diferite obiecte, ba a 
adus-o și la ea acasă pentru a-i 
da ajutor la gospodărie. Stranie 
aplicație a deontologiei, stra
nie etică profesională. Dar, sln- 
tem abia la prolog. Venind ade-

cin al acestuia, el avea, de alt
fel, o adevărată pasiune pentru 
aventuri extraconjugale, fiind 
surprins de cîteva ori în „fla
grant“ de propria soție. La 10 
iulie 1971 el se afla acasă, în 
față unui pahar de alcool. 
Venită să aducă niște caiete 
prietenei sale, Elena R. e încu
iată în cameră și violată Pu
ternic traumatizată psihic, te- 
mîndu-se să mărturisească pă
rinților sau organelor de miliție 
ce i s-a întîmplat, fata fuge la

potriva unui om nevinovat I
Cred că nu greșesc afirmînd 

că activitatea de ascundere a 
urmelor, desfășurată de soția 
autorului, a fost principalul ele
ment care a întîrziat înfăptuirea 
justiției, agravînd, în același 
timp, starea victimei. Nu e mai 
puțin adevărat că această acti
vitate nu s-ar fi putut pro
duce dacă, în tentativa ei de a 
ascunde și deforma adevărul, 
sora medicală Maria Spoială nu 
ar fi fost favorizată de — s-o

CE FACTORI ÂMÎNA ?
tare ale . elevilor. Principala 
escamotoare a adevărului a ră
mas, practic, nepedepsită.

19 LUNI PENTRU 
O HOTARÎRE ?

Ce valoare morală mai are 
o pedeapsă dată la atîta vre
me după înfăptuirea grave
lor încălcări ale legii pe care 
le-am amintit ? Pentru a răs
punde măcar în parte, e ne
voie să ne întoarcem iarăși 
în ziua comiterii^ infrac
țiunii ș> chiar înaintea ei.

Spoială Maria, soră medicală, 
lucra la Cabinetul medical al 
Liceului agricol din Fălticeni. 
Elena R., fiind suferindă, efec
tua un tratament controlat la 
cabinetul respectiv. Cu acest 
prilej a cunoscut-o și s-a îm
prietenit cu Maria Spoială. Ver
sată și profitoare, aceasta din 
urmă a reușit repede să o a- 
tragă sub influența sa pe ele-

sea pe la soții Spoială, Elena 
R. cade sub ochii „pensionaru
lui" plin de vigoare care e Con
stantin Spoială. Acesta e tentat 
de o aventură. Face chiar unele 
avansuri, pe care fata le res
pinge, însă, — naivă — le 
aduce imediat la cunoștin
ța Măriei. Ce credeți că a 
făcut sora medicală au
zind de acest posibil pre
ludiu pentru tentative mai 
hotărite ? I- a făcut cumva vreo 
observație soțului ? A oprit-o 
cumva pe Elena R. să-i mai 
frecventeze domiciliul ? Nici 
gînd I S-a mulțumit să-i spună 
fetei că „așa sînt bărbații" • și 
că, „dacă mai încearcă, să-l 
respingă“. Din nou o ciudățenie. 
Pe ce principii etice se interne- 
iau relațiile dintre soții Spoială 
și cît de aproape erau raportu
rile dintr.e ei de ceea ce tre
buie să lege un soț de o soție ’ 
Tentativa nereușită l-a ambi
ționat pe Spoială Constantin, 
După cum mărturisește un ve-

singura ei „prietenă“, Maria 
Spoială.

Cum a procedat „conștiincioa
sa“ soră medicală ? A început 
imediat o laborioasă activitate 
de ascundere a urmelor 1 Pro- 
fitind de „culanța“ doctorului 
Holban, cel care răspundea de 
rețeaua școlară a orașului, ob
ține un certificat de internare 
pentru Elena R. , pentru cu to
tul altceva decit ceea ce sufe
rise victima, fiind într-o stare 
foarte gravă. Doctorul semnează 
cu ochii închiși și fata e inter
nată. Vor fi necesare peste 120 
de zile de îngrijiri medicale 
pentru a o readuce la starea de 
sănătate. Cu aceeași „conștiin
ciozitate“ alți doi sau trei me
dici care fac de serviciu pe 10 
și 11 iulie la spitalul orașului 
trec pe lîngă suferința reală a 
Elenei R. Maria Spoială are tot 
timpul să ascundă urmele odi
oasei fapte comise de soțul ei, 
ba chiar să fabrice altele, îm-

numim deschis — lipsa de con
știință profesională a unor alte 
cadre sanitare.

Dr. Constantin Holban a elibe
rat un bilet de internare fără să 
vadă măcar bolnava, medicul de 
gardă de la spital, Zigmund Zal- 
manovici, s-a mulțumit să ob
serve că în comportarea fetei 
era „ceva ciudat“ (așa ceva pu
tea observa și un trecător de 
pe stradă !).

Apoi, menționăm că primul 
act de cercetare penală, avind 
ca obiect pe Constantin Spoială, 
a fost efectuat abia la 2 octom
brie 1971, la aproape trei luni 
după comiterea infracțiunii. Iar 
prima citare a părților în fața 
judecătorilor va întîrzia pînă la 
24 ianuarie 1972. Avea să fie 
primul termen dintr-un șir 
de 22 I

Am studiat în amănunțime 
dosarul 180/1972 al Judecătoriei 
Suceava. Am discutat îndelung 
cu judecătorii Estera Andrieș .și

Alexandru Cuciureanu, prezențî 
la toate cele 22 de termene, cel 
ce au dat sentința datată 14 
februarie 1973. Am discutat și 
cu Dorin Buzdugan, procurorul 
care a semnat rechizitoriul.

Și am înțeles foarte bine că 
maglstrații au fost puși în fața 
unui caz dificil, extrem de di
ficil. N-am înțeles, însă, repet, 
de ce un vinovat dovedit și-a 
primit pedeapsa abia la 19 luni 
după faptă ' Cazul ar fi putut 
fi rezolvat cu mult mai devre
me, instanța și-ar fi putut exer
cita cu mult mai din timp ro
lul activ conferit prin lege, 
dacă :

• doctorul Constantin Holban 
n-ar fi semnat orbește un bilet 
de internare ;

• doctorul Zigmund Zalmano- 
vici și-ar fi făcut datoria ;

• oamenii prezenți (chiar 
dacă erau bolnavi !) ia falsifi
carea mărturiei victimei de că
tre sora Spoială ar fi spus din 
timp ce-au văzut ;
• Isidor Tcaciuc, plutonierul 

major de miliție însărcinat să 
cerceteze cazul ar fi acționat 
mai operativ ;
• Institutul de medicină lega

lă (Filiala Iași) ar fi oferit o 
expertiză cu concluzii categori
ce, iar Institutul de medicină le
gală „Mina Minovici“ din Capi
tală ar fi trimis mai repede ra
portul de expertiză (pentru 
care i-au trebuit... cinci luni de 
zile);
• Dacă Maria Spoială care 

nu poate fi trasă la răspundere 
penală fiind soția infractorului 
ar fi fost sancționată măcar pe 
linie administrativă dreptatea 
ar fi fost mai deplină.

Toate acestea pot fi însă și 
sugestii pentru forurile com
petente !
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seul tramvaiului 19 și al auto
buzului 38 (Ghencea), unde s-au 
format poduri de gheață, poj
ghița atingînd grosimea de pes
te 20 cm., făcînd imposibilă cir
culația vehiculelor respective.

— De 32 de ani lucrez la 
I.T.B., ne declară manipulantul 
Maria Pelmuș, dar iarnă ca 
asta n-am văzut. N-am încasat 
decît 7 lei toată ziua. Nu-i 
vorbă că și cei de la depouri 
sînt vinovați că s-au grăbit cu 
demontarea plugurilor și că nu 
le-au pus la loc cînd au văzut 
cum de vine situația.

Intervenția I.S.B.-ului s-a fă
cut cu oarecare întirziere, ast
fel că pe traseele importante, 
destinate mijloacelor de trans
port în comun, în cursul dimi
neții de ieri, au acționat pu
ține utilaje pentru deszăpezire 
și, de asemenea, insuficiente 
pentru transportul zăpezii. Așa 
se face că în jurul orei 14, pe 
rampele de descărcat zăpada, 
foarte puține autobasculante 
puteau fi văzute.

— Deocamdată se curăță, mo
tiva tovarășul Alexandru Po- 
tîrniche de la I.S.B., care su
praveghea operațiunea la ram
pa Izvor. Abia la noapte o să 
cărăm din plin. Zăpada asta a 
venit pe neașteptate. Eram deja 
la curățatul ?i spălatul străzi
lor pentru primăvară.

în schimb, cetățenii, la în
demnul organelor și organiza
țiilor de partid, tinerii antre
nați de organizațiile U.T.C. au 
fost mai operativi. Salariații de 
la Telefoane, de exemplu, au 
fost antrenați încă de diminea
ță la degajarea zăpezii. I-am 
întîlnit și noi în jurul orei 12, 
în număr mare, curățind Calea 
Victoriei în zona din apropie
rea Palatului Telefoanelor.

— Se lucrează de la șapte și 
jumătate, ne dă cîteva lămuriri 
tovarășul Gheorghe Tiniche, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
organizației respective. Au fost 
mobilizați circa 300 de oameni. 
S-a înlăturat zăpada în peri
metrul străzilor Matei Millo, pe 
Calea Victoriei, de la Romarta 
pînă la Bulevardul 6 Martie. 
Dacă va fi nevoie să conti
nuăm, tot noi vom fi cei care 
vom încărca mașinile.

Alături de uteciștii de la Te- 
Jefoane, ceva mai încolo, erau 
și cei de la Institutul de cer
cetări și proiectări celuloză și 
hirtie, organizați pe echipe, sub 
coordonarea inginerului Ale 
xandru Baciu, secretarul corni 
tetului U.T.C., care, mai bine de 
o oră. luptau cu nămeții cură 
țind, ca în palmă, In fața tea 
trului „C. Tănase“ și în conti
nuare. Am notat dintre cei mai 
harnici numele proiectantului 
Gheorghe Mihăiescu, ale ingine
rilor Ovidiu Crăciun și Hara- 
lambie Ivan, care munceau fără 
să mai țină seama de rigorile 
liniilor și unghiurilor de pe

BULETIN
METEOROLOGIC

Cum a evoluat vremea 
de la declanșarea viscolului

La București, precipitațiile 
s-au intensificat în cursul nop
ții de 11 spre 12 martie. Tot
odată, vîntul spulbera zăpada. 
Temperaturile minime au fost 
în cursul nopții de minus 2 
grade, iar zăpada a atins un 
strat de 18 cm.

în cursul zilei de luni, nin
soarea a continuat, vîntul pre- 
zentînd la început intensificări. 
Temperaturile minime erau cu
prinse între minus 2 și zero gra
de. iar maximele între 3 și 5 
grade, tn jurul orei 14. stratul 
de zăpadă atinsese grosimea de 
45 cm.

★

Dacă în nord-vestul țării în 
ultimul timp vremea a fost a- 
proape fără precipitații. in 
schimb, în sud și est ele au fost 
frecvente atit sub formă de 
ploaie, cît și lapoviță și ninsoare. 
La început, precipitațiile nu au 
fost prea abundente, însă, în- 
cepind din noaptea de 11—12 
martie ele s-au intensificat, o- 
dată cu vîntul care a început să 
sufle tare, spulberînd zăpada In 
sudul și estul tării. Și în Dobro- 
gea vîntul a suflat tare, dar pre
cipitațiile au fost mai ales sub 
fo>-mă de ploaie.

în cursul dimineții de luni, 
precipitațiile au început și în 
vestul Olteniei și în nord-estul 
Moldovei. Solul s-a acoperit cu 
zăDadă în Oltenia, unde stratul 
măsoară pină la 23 cm în Mun
tenia pină la 26 cm, iar in Mol
dova — 68 cm.

Faptul că aerul cald și umed 
din Marea Mediterană a îna
intat spre Peninsula Balcanică 
și sud-estul tării noastre, unde 
a întîlnit un aer mai rece, a fă
cut ca în aceste regiuni să se 
producă precipitații mai abun
dente si vîntul să se intensifice.

Se apreciază că în cursul zilei 
de azi se vor mai semnala nin
sori și pe alocuri ploaie si lapo
viță, îndeosebi în zonele din 
sud-estul țărji, unde vîntul spul
beră zăpada. Apoi. în această 
parte • țării vremea se va a- 
tneliora treptat. în celelalte re

DEGAJAREA 
STRĂZILOR 

DE ZĂPADĂ
planșeta zăpezii. Asemenea lor 
au procedat și alți tineri din 
toate sectoarele Capitalei. Punc
tele cele mai active au fost pe 
șoselele Giurgiului și Olteniței, 
pe Magistrală, Splaiul Unirii. 
Bd. Preciziei.

Spre seară, însă, și în tot 
cursul nopții, ca urmare a mă
surilor operative adoptate în
tr-o scurtă ședință de coman
dament, prezidată,' de tovarășul 
Gheorghe Cioară, prim-secretai 
al Comitetului municipal de 
partid București, primarul ge
neral al Capitalei, s-a acționat 
cu fermitate, mobilizîndu-se 
toate utilajele necesare și un 
mare efectiv de oameni. Sînt de 
lăudat numeroșii muncitori, în 
tre care foarte mulți tineri, care 
au înțeles să rămînă și după 
program, pînă la venirea schlm. 
bului, astfel Incit aproviziona
rea întreprinderilor să se facă 
ritmic, iar procesul de produc
ție să nu aibă de suferit.

După cum anunță Agenția ro
mână de presă măsurile opera
tive luate de conducerea uzinei, 
„23 August“ de pildă, conjugate 
cu participarea masivă a mun
citorilor la acțiunea de deszăpe
zire a căilor de acces interuzi- 
nale au făcut ca după o oră ju
mătate activitatea să reintre în 
normal. Secțiile au fost aprovi
zionate cu cantități suplimen
tare de materiale ; în fiecare 
atelier, la fiecare mașină s-a lu
crat In ritm intens pe parcursul 
întregii zile. Ca urmare, între
prinderea și-a îndeplinit cu suc
ces sarcinile de producție.

Măsurile luate la Uzina de 
mașini grele au avut, de aseme
nea, în vedere menținerea flu
xului normal de producție. In
tre altele a fost curățat de ză
padă drumul de acces de la de
pozitul de fier vechi, arteră vi
tală pentru oțelărie. Ințelegînd 
însemnătatea măsurilor operati
ve luate, pentru îndeplinirea 
planului de producție, un grup 
de muncitori din sectoarele cal
de (oțelărie, turnătorie și forjă), 
au hotărît ca, în cazul prelun
girii vremii nefavorabile, să 
rămînă în continuare la uzină, 
pentru a asigura desfășurarea 
procesului de producție. Condu
cerea întreprinderii a creat con
diții pentru cazarea lor. Și la 
Uzina „Electromagnetica“ pro
gramul de lucru a început luni 
cu deszăpezirea căilor de acces. 
Producția și-a continuat cursul 
neabătut, realizările acestei zile 
adăugîndu-se la cote optime ce 
lor precedente. Conducerea în
treprinderii a alcătuit o brigadă 
permanentă de 100 de salariați 
pentru intervenții rapide în ca
zul că timpul nefavorabil șe va 
menține. S-a creat posibilitatea 
ca toți copiii salarîaților să 
rămînă în timpul nopții în creșe 
și grădinițe.

Deși în primul schimb al zilei 
de luni, în secțiile Uzinei „Elec
tronica“ a fost prezent numai 

giuni, cerul va fi variabil, iar 
precipitațiile locale.

Temperaturile misime vor fi 
cuprinse între minus 10 grade 
și zero grade, iar cele maxime 
între minus 1 grad și 9 grade, 
izolat mai ridicate.

★

în cursul zilei de luni au că
zut precipitații abundente sub 
formă de ninisoare în Munte
nia, în sudul Moldovei și al 
Transilvaniei Tn Oltenia și Do- 
brogea precipitațiile au fost și 
sub formă de ploaie și lapoviță. 
Vîntul a prezentat intensificări 
în Bărăgan, centrul și sudul 
Moldovei, viscolind zăpada. De 
asemenea, a viscolit în Sudul 
Carpaților Meridionali. Solul 
este acoperit cu strat de zăpadă 
în sudul Olteniei și al Transil
vaniei, în Muntenia și Moldova. 
Grosimea. stratului depășește 30 
de cm în jumătatea de nord a 
Moldovei, în jumătatea de vest 
a Munteniei și în zona de mun
te. Cele mai mari grosimi atinse 
în zona de șes și deal în cursul 
după-amiezii erau ! 60 cm la
București, 67 cm la Rădăuți, 44 
cm la Suceava. 42 cm la Bacău, 
39 cm la Giurgiu, 34 cm la Titu, 
35 cm la Iași. Seara continua să 
ningă în Muntenia și în sudul 
Moldovei și al Transilvaniei, și 
în nordul Dobrogei. Pe litoral 
ploua. După cum informează 
Institutul de meteorologie, în 
următoarele 24 de ore cerul se 
va menține acoperit în cea mai 
mare parte a țării. Vor continua 
să cadă precipitații mai ales sub 
formă de ninsoare în Muntenia, 
sudul și centrul Moldovei, pre
cum și în sudul Transilvaniei 
Tn Dobrogea precipitațiile vor 
fi sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare Către sfîrșitul aces
tui interval sînt posibile preci
pitații și în Crișana, Maramureș 
și în nord-vestul Transilvaniei. 
Vîntul va sufla moderat, dar va 
mai continua să prezinte inten
sificări în sud-estul țării, în 
Bărăgan, Dobrogea și Moldova, 
unde pe alocuri va viscoli ză
pada.

(Agerpres) 

98 la sută din efectiv, comuniș
tii, ceilalți lucrători au înțeles 
că realizarea permanentă a sar- 
ciniloi de plan înainte de ter
men constituie contribuția con
cretă a fiecăruia la realizarea 
programului stabilit de Congre
sul al X-lea al partidului, la

BUCUREȘTIUL ÎNx PATRU IMAGINI

Circulație îngreunată pe arterele troienite.

• I. T. B.
Surprinsă, de asemenea, de 

ninsoarea abundentă și de viscol, 
întreprinderea de transporturi 
București nu a putut asigura, 
în bune condiții transportul în 
comun. Pentru remedierea și 
normalizarea circulației au fost 
mobilizate toate mijloacele ITB 
— pluguri, vagoane cu perii, 
utilaje pentru împrăștiat sare. 
De asemenea, au fost scoase pe 
trasee echipele de depanare 
dotate cu radio-telefon, care 
sînt îndrumate de urgență de 
către un dispecerat al circula
ției, în locurile unde apar de
fecțiuni.

• Circulația 
rutieră

înrăutățirea bruscă a vremii, 
ca urmare a căderilor abunden
te de zăpadă. în special în 
Muntenia, Moldova și sudul Ol
teniei, a îngreunat desfășurarea 
circulației rutiere în această 
zonă. în Muntenia în timpul se
rii continua să ningă, iar zăpa
da să fie viscolită în sudul Mol
dovei și în Bărăgan

După cum informează Inspec
toratul General al Miliției și 
Direcția generală a drumurilor, 
luni la ora 18,00 era întreruptă 
circulația pe următoarele dru
muri naționale : București — 
Urziceni (Km. 26—30) ; Bucu
rești — Giurgiu (km. 32—50) ; 
București — Oltenița (km. 30— 
60) ; București — Alexandria 
(km. 32—41) : Urziceni — Slobo
zia (km. 2—17) ; Buzău — Brăi
la (km. 36—79) ; Lehliu — Că
lărași (km 130) ; Brăila — Slo
bozia (l«m. 2—59) ; Tecuci — 
Galați (km. 3—68) ; Galați — 
Oancea (km. 20—57) ; Tecuci — 
Birlad (km. 21—51) ; și drumul 
Pogoanele — Slobozia (km. 
30—50).

Inspectoratul General al Mill-

APROVIZIONAREA VA 
CONTINUA NEPERTURBATĂ

DIN PARTEA DISPECERATULUI
ENERGETIC NATIONAL

Cu toate condițiile grele 
provocate de viscolul surve
nit în ultimele 24 de ore, a- 
provizionarea populației din 
Capitală se desfășoară nor
mal. După cum precizează 
vicepreședintele Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, Nicolae Stanciu, apro
vizionarea cu lapte, preparate 
de carne și alte alimente nu 
a suferit perturbări. S-au 
luat măsuri pentru ca fabri
cile de pline să fie aprovizio
nate ritmic cu materia primă 
necesară și au fost mobiliza
te toate mijloacele pentru 
transportul normal a! aces
tui produs către centrele de 

înfăptuirea hotărîrilor Conferin
ței Naționale și ale recentei 
Plenare a C.C. al P.C.R., au ho
tărît să realizeze în întregime 
sarcinile de producție. Hotărî- 
rea a fost sprijinită de condu
cerea uzinei și comitetul de 
partid care au luat măsuri ca 
mijloacele existente, de trans
port să fie echipate astfel încît 
să asigure aprovizionarea rit
mică cu subansamble de la uni
tățile cu care cooperează uzina.

Se impune și în continuare 
un efort '■omun — apelul se a- 
dresează tuturor cetățenilor și 
nu numai salariațiior — cu pri
oritate pentru înlăturarea zăpe
zii de pe partea carosabilă a 
străzii, pe trotuare, fără a se 
înfunda gurile de canal (se pre
supune o topire a zăpezii), de
gajarea autovehiculelor, astfel 
încît să se poată lucra efectiv 
cu mijloace mecanice. Ordinea 
priorităților : traseele tuturor 
mijloacelor de transport în co
mun, fabricile de pline și de 
lapte, farmaciile, policlinicile, 
spitalele, depozitele, platformele 
industriale.

ției recomandă să se evite cir
culația în zonele unde ninge a- 
bundent. Conducătorilor auto
vehiculelor grele care sînt nevo- 
iți să circule în aceste sectoare 
li se recomandă să conducă cu 
deosebită prudență și să res
pecte distanța corespunzătoare 
în mers față de celelalte vehi
cule Cei care nu pot continua 
deplasarea, sint solicitați să 
scoată autovehiculele din parteâ 
carosabilă, să nu le părăsească 
și să faciliteze activitatea uti
lajelor de deszăpezire. Deținăto
rilor de autoturisme proprieta
te personală li se recomandă 
să nu circule în București și în 
celelalte regiuni ale țării afec

Situația
în transporturi

și telecomunicații
tate de zăpadă. în Capitală și 
pe numeroase drumuri, 'utilaje 
speciale și echipe de muncitori 
lucrează intens pentru descon
gestionarea arterelor de circu
lație. Oamenii muncii din între
prinderi, instituții, cetățenii sînt 
solicitați să participe activ la 
acțiunea de înlăturare a ză
pezii.

• C. F. R.
Traficul feroviar a fost în

greunat din punct de vedere 
al respectării graficului orar, 
mai ales pe liniile care unesc 
Capitala cu localitățile Roșiori 
de Vede, Craiova, Giurgiu, Ol 
tenița. Făurei, Galați. Ploiești, 
Brașov, Buzău, Rîmnicu Sărat 
și Mărășești.

desfacere. Deși magazinele a- 
limentare dispun de stocuri 
de ulei, zahăr, orez, paste făi
noase, conserve și alte ali
mente de bază pentru circa 
10—15 zile, operațiile cotidie
ne de transport și aproviziona
re a magazinelor cu mărfu
rile cerute de acestea vor 
continua să se desfășoare 
conform graficelor.

Depozitele Capitalei dis
pun de cantități de lemne și 
cărbuni pentru circa 2 luni. 
Căile de acces spre depozi
te au fost deblocate astfel că 
livrările de combustibil au 
reînceput.

(Ager preș)

Timpul 
e folosit 
integral

(Urmare din pag. I) 
altă tarla, o echipă de cinci 
mecanizatori formată din Aurel 
Dan, Gheorghe Radu. Ion 
Sbîrcea, Francisc Szabo și Ioan 
Șurghe- discuiesc și grapă a- 
proăpe 60 hectare zilnic. Ei au 
pregătit pînă acum 200 hecta
re teren pentru borceag masă 
verde, rămînîndu-le încă 150 
hectare. Aflăm apoi de la Du

Pentru facilitarea circulației 
optime în condițiile reducerii 
capacității orare a liniei, a tre
nurilor rapide și accelerate de 
persoane, în cursul dimineții au 
fost anulate șase trenuri de 
călători locale care aveau ple
carea din București Nord spre 
Constanța, Ploiești și Galați. De 
asemenea, în condiții deosebit 
de grele s-a asigurat menține
rea circulației trenurilor inter
naționale și altora pe sec
torul Cîmpina — Azuga — Pre
deal — Brașov, unde stratul de 
zăpadă a atins o grosime pînă 
la 60—70 cm.

Mii de ceferiști, alți oameni 
ai muncii, precum și ostași din 

unitățile militare lucrează la 
asigurarea circulației feroviare 
și la înlăturarea zăpezii.

e Transporturi 
aeriene

După cum ne-au comunicat 
dispeceratele aeroporturilor 
Otopeni și Băneasa ale Capita
lei, în cursul zilei de luni au 
fost amînate cursele interna
ționale spre Budapesta. Praga, 
Berlin, Varșovia, Frankfurt pe 
Main, Copenhaga, Istanbul și 
Beirut Totodată, au fost sus
pendate zborurile avioanelor 
din București spre Arad, Timi
șoara, Sibiu, Oradea, Baia 

■Mare, Tg. Mureș, Cluj, Bacău,

Potrivit informațiilor furniza
te de Dispeceratul Energetic Na
țional, alimentarea cu energie 
electrică a consumatorilor in
dustriali și casnici din întreaga 
țară se desfășoară în mod nor
mal. deși tn unele regiuni iarna 
s-a reîntors cu toată asprimea, 
în asemenea condiții s-au pro
dus cîteva avarii pe traseul u- 
nor linii electrice locale, de mai 
mică importantă, care au fost 
sau sînt în curs de remediere, 
în zonele unde continuă visco
lul, echipe de intervenții se află 
în alertă, fiind dotate corespun
zător pentru a înlătura prompt, 

mitru Geambașu, inginerul șef 
al cooperativei, că mecanizato
rii împreună cu cooperatorii au 
mai realizat și alte lucrări de 
primă urgență : s-a însămînțat 
întreaga suprafață de ovăz în
scrisă în plan, adică 10 hectare 
iar 10 discuri se află la pregă
tit terenul pentru sfeclă și cî- 
nepă. Pînă în prezent au reu
șit să discuiască peste 100 hec
tare.

După cum ne relata Maria 
Ci'obanu. secretara organizației 
U.T.C. din cooperativă, pentru 
campania de primăvară semin
țele la toate culturile sînt asi
gurate, iar în ce privește an
grenarea tinerilor la lucru, a- 
cestia au fost cuprinși în echi
pele mixte de lucru în acord 
global.

20 hectare mazăre furajeră, 5 
hectare mazăre grădină, 15 
hectare lucernă ogor propriu si 
20 hectare borceag este bilan
țul însămînțărilor de pînă a- 
cum la cooperativa agricolă 
din Becicherecul Mic. Pentru 
că aici timpul este prielnic lu
crărilor agricole, în zilele ur
mătoare continuă însămînțările 
de lucernă, arpagic și rădăci- 
noase. „Nu am rămas în urmă 
nici cu pregătitul terenului 
avînd pînă acum 120 hectare 
avans. La noi după ce se discu- 
iește se execută o lucrare su
plimentară de nivelare a te
renului care se execută cu un 
utilaj confecționat în cadrul 
cooperativei. Anul acesta sîn- 
tem hotărîți să însămînțăm 
numai în teren nivelat, pentru 
a ușura pe urmă lucrările de 
întreținere și de recoltare". Tn 
cîmp la semănat am întîlnit ne 
mecanizatorii Constantin Niță, 
Wiliam Voduitki, Traian Stan, 
Constantin Gheorghe care îm
preună cu cooperatorii . Iosif 
Titel. Nicolae Han. Vasile Lun- 
can și Milan Nedici însămînțau 
pe un teren nivelat ca-n palmă 
ultimele suprafețe destinate 
mazării furajere. Zilele bune 
de lucru au fost folosite din 
plin și de cooperatorii din 
Baba Veche, Peci Nou. Cru- 
ceni, Banloc, Ivand, Cenei și 
din alte cooperative de pe în
treg județul care sînt hotărîți 
ca în anul acesta, an hotărîtor 
în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen, să obțină 
producții mult superioare celor 
de anul trecut.

Iași și Suceava. Se întreprind 
acțiuni pentru redeschiderea cit 
mai grabnică a aeroporturilor 
care au fost blocate din cauza 
viscolului și ninsorii abundente.

« Transporturi 
navale

Potrivit datelor furnizate de 
NAVROM, traficul fluvial și 
maritim s-a desfășurat în con
tinuare între toate porturile 
romănești. Navigația pe Dunăre 
s-a efectuat în condiții grele, 
datorită ceții dense și rafalelor 
puternice de vînt. Desfășurarea 
operațiilor de încărcare și 
descărcare a mărfurilor, îndeo
sebi cele higroscopice, cum ar 
fi cimentul și îngrășămintele 
chimice azotoase, a întîmpinat 
unele greutăți.

Datorită întîrzierilor înregis
trate față de graficele normale 
de desfășurare a circulației, or
ganele teritoriale de navigație, 
printre care cele de la Galați, 
Brăila, Drobeta Turnu Severin 
și Orșova, au luat măsuri ope
rative pentru realizarea corelă
rii cu orele de plecare și sosire 
a mijloacelor de transport fe
roviare și rutiere.

• Telecomunicații
3

în municipiul București, pre
cum și în județele Teleorman, 
Ilfov, Prahova și ialomița, în
treaga rețea de telecomunicații 
.a funcționat fără întrerupere. 
Personalul de specialitate al 
Departamentului poștelor și 
telecomunicațiilor din Capitală 
s-a străduit să mențină rețeaua 
în stare de funcționare chiar și 
în condițiile întreruperii cu
rentului electric. în acest scop, 
Telegraful central și Centrala 
telefonică automată Dorobanți, 
afectate de pe urma lipsei de 
energie electrică, au fost conec
tate la echipamentul de re
zervă.

eventualele defecțiuni în ali
mentarea cu energie electrică a 
consumatorilor.

întreruperea curentului elec
tric, luni dimineața în unele 
cartiere ale Capitalei se dato- 
rește'unei avarii înregistrată la 
stația de transformare Bucu- 
rești-Nord. Au fost luate mă
surile necesare ca în cel mai 
scurt timp totul să reintre în 
normal, apelîndu-se la alimen
tarea cu energie electrică din 
alte stații bucureștene.

(Agerpres)

Vizita delegației

Tineretului Liber German din

Republica Democrată Germană
In cadrul vizitei pe care o 

întreprinde în țara noastră, 
delegația Tineretului Liber 
German (F.D.J.) din Repu
blica Democrată Germană, 
condusă de tovarășul Giin- 
ther Jahn, prim secretar al 
Consiliului Central al F.D.J., 
a avut convorbiri la C.C. al 
U.T.C. cu tovarășul Ion Tra- 
ian Ștefănescu, prim secre
tar al C.C. al U.T.C.

într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-a realizat un 
schimb de păreri cu privire 
la preocupările actuale ale 
celor două organizații pri
vind antrenarea tineretului 
la participarea activă la via
ța economică, socială și po
litică a societății. Au fost a- 
bordate o seamă de aspecte 
ale colaborării dintre cele 
două organizații și ale pre
gătirii și desfășurării celui 
de-al X-lea Festival Mondi
al al Tineretului și Studen
ților, care va avea loc in 
vara acestui an la Berlin, 
capitala R.D. Germane.

Membrii delegației tinere
tului din R.D. Germană au 
vizitat Uzinele de utilaj 
chimic „Grivița Roșie". Cu 
acest prilej, delegația F.D.J. 
s-a întâlnit cu membri ai 
Comitetului U.T.C., ai Co
mitetului oamenilor muncii 
și ai Comitetului sindicatu
lui. Delegației i-au fost 
prezentate principalele as

DRUM DREPT
ȘI FRUMOS

(Urmare din pag. I) 

desigur, uteciștii au urmărit 
și activitatea profesională a 
celor trei.

...Și a venit adunarea gene
rală a lunii februarie. Acum, 
în fața uteciștilor din secție, 
Vasilica Anton, Ilie Bulean- 
dră și Mana tlegoiță trebu
iau să facă dovada că merită 
să devină membri ai organi
zației revoluționare de tineret.

Discuțiile și voturile s-au 
desfășurat, fiiește, pentru fie
care in parte. Dar spiritul de 
exigență și de analiză atentă 
a fost același pentru toți. Ca 
de altfel și recomandările 
făcute. Uteciștii voiau să știe 
precis pe cine primesc în rîn- 
durile lor. Tineri ca Dumitru 
Vasile, Aurel Țone, Florica 
Vaidomireanu, Ion Ardeanu, 
au pus întrebări privind sta
tutul organizației, .sarcinile și 
drepturile unui utecist, pro
iectul de norme al vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste — „lege 
morală obligatorie și pentru 
uteciști“, cum spunea Marin 
Nică. Răspunsurile au fost, și 
ele, pe măsură: limpezi, res
ponsabile și, desigur, străbă
tute de emoția adâncă a ce
lor care se aflau în fața adu
nării. Gheorghe Chercea, Ion 
Raiu, Aurel Decu au între
prins scurte caracterizări ale 
tinerilor candidați. In con

CANTEMIR
(Urmate din pag. I)

colo de elementarul instinct de conservare,' a prezis pe Vă
cărești, pe pașoptiști, pe Maiorescu și Eminescu. In istoria 
noastră zbuciumată, atîta vreme alcătuită din suișuri și co- 
borîșuri (teoria „corsi e ricorsi", îmbrățișată și de Caritemir), 
în cîte-o clipă de grea tulburare un intelectual a înțeles că 
trebuie să părăsească biblioteca și să se angajeze în iureșul 
luptei politice, chemat de sfînta datorie față de poporul lui. 
La Berlin, în Academie, la Constantinopol, în banchete pla
tonice, Cantemir era simbolul unui neam, nu peste tot bine 
cunoscut, nici drept apreciat, și prin persoana lui corecta pre
judecățile și opiniile greșite ori răuvoitoare, pe cît încerca să 
răspîndească în lume, cu opera sa literară, aura folclorică, 
plină de adîncă filozofie, pe care o are orice scriitor român 
mare, chiar dacă erudiția lui atinge absurditatea. Dar, mai 
există o lecție a acestui personaj, prea puțin cunoscut încă, 
chiar și de noi : autoritate europeană, exprimîndu-se în zece 
limbi, el a fost consecvent român, în viață și scrieri, știind 
însuși că universalitatea lui s-ar pierde fără naționalitate. 
Căci o cultură își dobindește universalitatea tocmai prin notele 
ei originale. Dacă azi Cantemir e omagiat de foruri mondiale, 
el e omagiat tocmai fiindcă reprezintă toată lumea, dar prin 
simbolul ramificat al unui singur popor.

Ne rămîne nouă, azi, să ducem mai departe, în spiritul lui, 
răspîndirea culturii românești și lărgirea cunoașterii despre 
țara noastră (ceea ce și este sensul major al sărbătoririi din 
acest an). Cu hărnicia, demnitatea și încrederea în viitor pe 
care le-a avut Cantemir.

î L Ț
Ì
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pecte ale activității organi
zației comuniste de tineret, 
ale participării tinerilor de 
la Uzinele „Grivița Roșie“ 
la întrecerea „Tineretul 
— factor activ în indeplini- 
rea cincinalului in patru 
ani și jumătate".

Intîlnindu-se la Palatul 
pionierilor cu tovarășul Vir- 
giliu Radulian, președintele 
Consiliului Național, delega
ția a avut un schimb de pă
reri cu privire la activitatea 
desfășurată, in rindul copii
lor. de Organizația Pionieri
lor din România și de organi
zația „Junge Pioniere-Ernst 
Thălmann“ din Republi
ca Democrată Germană, 
subliniindu-se dorința reci
procă de a dezvolta și inten
sifica în continuare relațiile 
de colaborare.

Un fructuos schimb de o- 
pinii s-a realizat și la Cen
trul de cercetări pentru 
problemele tineretului, evi- 
dențiindu-se si cu acest pri
lej dorința de dezvoltare a 
cooperării în domeniul cer
cetării științifice a proble
melor tineretului.

In cadrul întîlnjrilor, to
varășul Giinther Jahn a 
prezentat problemele legate 
de pregătirile ce se desfă
șoară în- R.D.G. pentru Fes
tivalul Mondial al Tineretu
lui și Studenților.

text, se afirma buna pregătire 
a celor trei, dorința lor vizi
bilă de autodepășire profesio
nală, corectitudinea și cole
gialitatea din viața de zi cu 
zi. Cuvintele căpătau cu atât 
mai multă greutate cu cit 
vorbeau înșiși colegii de mun
că, uteciștii. Și, atunci când 
toți cei de față au fost con
vinși că cei aflăți în fața adu
nării generale merită cu a- 
devărat să devină membri 
U.T.C., au ridicat mîinile în 
unanimitate.

După pronunțarea angaja
mentului solemn, cei mai 
proaspeți uteciști au primit și 
prima sarcină de organizație, 
care, alături de altele ce vor 
urma, îi vor îndemna să mun
cească cu abnegație, să-și per
fecționeze necontenit pregă
tirea profesională și să fie 
membri activi ai organizației 
care i-a primit in rindurile 
sale.

...Intr-un fel această adu
nare de primire s-a desfășu
rat ca oricare alta: cu res
ponsabilitate, cu emoții și cu 
momente solemne. Dar, am 
observat ceva. Examenul con
științei și al responsabilității 
politice a fost un examen re
ciproc. Pe de o parte al celor 
care intră în organizație și, 
pe de altă parte — și poate 
în primul rind — al membri
lor înșiși, al organizației in 
ansamblul ei.

I



Un nou episod al crizei 
monetare occidentale

•' Șase din țările Pieței comune au instituit 
lin curs flotant al monedelor lor in raport cu

de peste hotareK'

■
dolarul • Reevaluarea mărcii vest-germane

• Reacții la Tokio
Șase dintre țările Pieței comune — B. F. Germania, Franța, 

Belgia. Olanda. Luxemburg și Danemarca — au decis instituirea 
în comun a cursului flotant în raport cu dolarul pentru devizele 
naționale respective — a anunțat un purtător de cuvînt al C.E.E.

Rezultatele alegerilor 
din Franta

Măsura a fost luată în cadrul 
reuniunii miniștrilor de finanțe 
ai celor nouă“, desfășurată du
minică la Bruxelles. Celelalte 
trei țări membre — Italia, Ma
rea Britanie și Irlanda — au 
hotărî! să păstreze flotarea mo
nedelor lor în raport atît cu do
larul, cit și cu restul devizelor 
comunitare, nemodificindu-.și, 
cu alte cuvinte, poziția pe care 
au avut-o in ultima perioadă.

In cadrul „flotârii comune“, 
monedele celor șase țări se vor 
afla în raporturi fixe una față 
de celelalte, dar, in raport cu 
dolarul, vor evolua liber, în 
funcție de cerere și ofertă. Mă
sura va intra în vigoare odată 
cu redeschiderea burselor de 
devize, probabil Ia 19 martie, 
după a doua reuniune a grupu
lui „celor 14“ (cuprinzînd prin
cipalele țări occidentale indus
trializate), programată pentru 
vinerea viitoare.

Potrivit unor surse citate de a- 
genția UNITED PKESS INTER
NAȚIONAL, cei nouă miniștri de 
finanțe au fost pe punctul de a 
realiza un acord definitiv și in 
problema creării așa-numitului 
fond comun de rezervă, destinat 
să susțină „flotarea comună“. 
S-a stabilit, în principiu, ca un 
fond de 10 miliarde dolari să 
fie creat cel mai târziu la 1 iu
lie, pînă la această dată cursul 
flotant al celor șase devize ur- 
mînd a fi sprijinit prin inter
venția băncilor centrale respec
tive.

Ministrul vest-ge.rman al fi
nanțelor, Helmut Schmidt, a a- 
nunțat ieri la Bruxelles că mar
ca R.F.G. va fi reevaluată cu 3 
la sută în raport cu toate cele
lalte devize. Potrivit agenției 
FRANCE PRESSE, măsura a 
fost luată pentru a se facilita 
flotarea comună a monedelor 
celor șase țări comunitare.

Referindu-se la hotărirea a- 
doptată, duminică, la Bruxelles, 
de reprezentanții a șase țări 
membre ale C.E.E., de a institui 
un curs flotant concertat al mo
nedelor respective în raport cu 
dolarul, agenția FRANCE PRES
SE apreciază, intr-un comenta
riu, că această măsură ar fi 
fost luată în urma refuzului 
S.U.A. de a coopera cu parte
nerii lor occidentali în acțiunea 
de sprijinire a dolarului pe pie
țele de devize. Ea ar răspunde, 
de asemenea, necesității deschi
derii, la 19 martie, a piețelor 
de schimb occidentale, ale căror 
tranzacții au fost sistate, pen
tru a evita speculațiile și pre
siunile asupra monedei ameri
cane. Totodată, agenția citată 
relevă că în cercurile financiare 
din Washington se apreciază că, 
atît reevaluarea cu 3 la sută a 
mărcii vest-germane, cît și in
troducerea cursului flotant al 
celor șase monede occidentale 
— de natură să avantajeze, în 
ultimă instanță, exporturile a- 
mericane pe piețele vest-eu.ro- 
pene —. vor contribui la impli
carea S.U.A. în adoptarea unor 
măsuri destinate soluționării ac
tualei crize monetare.

In ce privește Japonia — u- 
nul dintre cei mai importanți 
membri ai „grupului celor 10“—,

aceasta urmărește cu atenție si
tuația. așteptind să vadă în ce 
măsură țările C.E.E. vor putea 
obține — în cadrul reuniunii 
financiare, programată vineri, 
in capitala Franței — concursul 
S.U.A. în acțiunea de temperare 
a actualei febre ce caracteri
zează sistemul monetar occi
dental.

întrunite, în mod neobișnuit 
duminică seara, pentru a dis
cuta situația complicată în care 
se află piața de schimburi ex
terne, închisă, după cum se știe. 
Ia 2 martie, oficialitățile mo
netare nipone au dovedit astfel 
că acordă întreaga lor atenție 
crizei monetare occidentale. 
Ședința, condusă de ministrul 
de finanțe Kiichi Aichi, a con
tinuat pînă noaptea tîrziu, luni 
dimineața anunțîndu-se oficial 
că piața de schimburi externe 
va rămîne în continuare, în
chisă și în cursul acestei săptă- 
mîni. Ministerul finanțelor și-a 
bazat hotărîrea pe acordul ță1 
rilor vest-europene de a nu-și 
redeschide piața de schimburi 
valutare străine pînă la 19 mar
tie, data-limită la care țările 
Pieței comune, Japonia, S.U.A. 
și alte puteri financiare sînt 
chemate să ajungă la un con
sens asupra măsurilor necesare 
pentru a ieși, chiar și tempo
rar, din criza monetară.

Ministrul de interne a! 
Franței, Raymond Marce- 
llin, a anunțat rezultate
le alegerilor legislative 
înregistrate în 483 de cir
cumscripții din totalul de 
490.

Astfel, grupările din cadrul 
coaliției guvernamentale — U- 
niunea Republicanilor pentru 
Progres — au obținut 271 de 
mandate, dintre care Uniunea 
Democraților pentru Republică 
— 181, Republicanii indepen
denți — 53, Centrul Democrație 
și Progres — 21, alte formați
uni ale majorității 16. Uniunea 
stîngii a dobîndit 181 de man
date, repartizate după cum ur
mează : Partidul Socialist, — 
89, Partidul Comunist — 73, ra
dicalii de stînga — 11, alte for
mațiuni ale stîngii — 8. Refor
matorii au obținut 28 de man
date. iar diverse formațiuni de 
dreapta — 3 mandate.

Referindu-se la rezultatele 
înregistrate în 487 de circum
scripții, agențiile ASSOCIATED 
PRESS și REUTER menționea
ză că coaliția guvernamentală 
a cîștigat 275 de mandate, iar 
partidele de stingă — 182 de 
mandate.

Agenția ReUter precizează, ci
tind un comunicat al Ministe
rului de Interne al Franței, că 
după numărarea a 25 de mili
oane de voturi, (99,6 la sută din 
total) forțele de stingă au obți
nut 46,8 la sută din voturi, iar 
grupările din cadrul coaliției 
guvernamentale 46 la sută ; ur-

mează reformatorii — cu 6,3 la 
sută și partidele de extremă 
dreaptă cu 0,5 Ba sută.

Doi membri ai cabinetului — 
Maurice Schumann, ministrul 
de externe, și Rene Pleven. mi
nistrul justiției — nu au reușit 
să obțină sufragiile alegătorilor 
în circumscripțiile în care s-au 
prezentat, contracandidații lor 
socialiști ieșind învingători.

Convorbiri economice 
româno-egiptene

Luni, la Cairo au continuat lucrările celei- de-a 8-a sesiuni a 
Comisiei guvernamentale mixte de cooperare economică și teh- 
nico-științifică româno-egipteană.

întruniți in subcomisii, consilierii și experții celor două părți 
au examinat, intr-un spirit de cordialitate și înțelegere reci
procă, desfășurarea schimburilor comerciale și a relațiilor de 
cooperare economică dintre Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt. O atenție deosebită a fost acordată ce
lor două importante obiective ale cooperării româno-egiptene — 
fabrica de produse sodice de la Alexandria și complexul de 
prelucrare a fosfaților de la Hamrawein, în vederea accelerării 
lucrărilor de punere în funcțiune a acestora. S-a consemnat cu 
satisfacție buna desfășurare a cooperării în asamblarea de trac
toare românești în R. A. Egipt și a lucrărilor pentru asambla
rea autoturismului de teren.

De asemenea. în baza acordului de cooperare economică și 
tehnică existent între cele două țări, au fost examinate posibi
litățile de realizare în comun a altor obiective industriale.

în cursul aceleiași zile, Gheorghe Radulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comi
sia guvernamentală mixtă de cooperare economică și tehnico- 
științifică româno-egipteană, a făcut o vizită ministrului egip
tean al energiei electrice, ing. Ahmed Sultan, cu care a confe
rit în legătură cu relațiile economice dintre cele două țări, pre
cum și cu posibilitățile de dezvoltare a cooperării româno-egip
tene în domeniul energiei electrice și participarea României la 
electrificarea rurală — acțiune importantă a actualului plan cin
cinal egiptean.

La întrevedere a asistat ambasadorul României la Cairo, Petre 
Burlacu.

Mohamed Abdallah Mcrzaban, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al economiei și comerțului exterior, con
ducătorul delegației egiptene la cea de-a 8-a sesiune a Comisiei 
guvernamentale mixte de cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică, a oferit un dineu în cinstea tovarășului Gheorghe Ra
dulescu.

Delegația 
culturală 
română 

la Pekin
PEKIN 12. — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Luni, delegația cultura
lă română, condusă de tovară
șul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, aflată într-o 
vizită în Republica Populară 
Chineză, s-a întîlniț cu Ie Cien- 
in, Cian Cin, Iao Wen-yuan, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, Ciu Den- 
kuei, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, U De, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, șeful Grupului 
pentru cultură de pe lîngă Con
siliul de Stat, Ken Biao, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, șeful 
secției pentru relațiile externe 
a C.C. al P.C. Chinez.

Convorbirile dintre gazde și 
oaspeți, desfășurate într-o at
mosferă cordială, au relevat 
dezvoltarea tot mai largă a re
lațiilor prietenești dintre cele 
două partide, țări și popoare, 
precum și dintre oamenii de 
cultură ai celor două țări.

Lucrările
Comisiei Dunării

Luni au început în capi
tala R.P. Ungare lucrările 
celei de-a 31-a sesiuni a Co
misiei Dunării.

Sesiunea. prezidată de 
Ioan Coțoț, ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
la Budapesta, șeful delega
ției române la Comisia Du
nării, va dezbate probleme
le hidrotehnice, hidrometeo- 
rologice și de navigație pe 
Dunăre.

La sesiune participă dele
gați din țările membre ale 
Comisiei Dunării, observa
tori din R.F. Germania și 
reprezentantul Comisiei E- 
conomice O.N.U. pentru Eu
ropa.
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Școala italiană:
dezideratele profesorilor,

studenților și elevilor

R
eforma învățămîntului din școlile 
și universitățile italiene este în 
„gestație“ de aproape un sfert de 
secol, fără să fie rezolvată de gu
vernele care au condus țara în a- 
ceastă perioadă. Este un fapt cert 

că măsurile de urgență luate sînt menite să stă
vilească într-o anumită măsură dificultățile 
care există în momentul de față în școala ita
liană. Principalele linii ale reformei prezentate 
de ministrul Instrucției publice, Oscar Luigi 
Scalfaro, nu par, însă, să mulțumească tineretul 
studios. Sindicatele din școli au cerut ca dezba
terile pe marginea propunerilor guvernamentale 
să fie făcute in comun de reprezentanți ai gu
vernului, ai partidelor politice și, mai ales, 
ai învățămîntului. Cererea a fost respinsă, iar 
forma definitivă a reformei universitare a fost 
prezentată în ziua de 9 martie. Potrivit preve
derilor reformei, relatate de FRANCE PRESSE, 
universitățile italiene vor beneficia de autono
mie didactică, administrativă și financiară. Va 
fi creat „Consiliul Național ai Universităților“ 
ce va avea un rol consultativ. Observa
tori ai vieții politice italiene exprimă în
doieli în privința eficacității reformei. In pri
mul rînd pentru că nu sînt vizate toate pro
blemele stringente la ora actuală în școli. 
„In aceste condiții — scrie ziarul L'UNI- 
TA — în școli va dăinui același conservatorism 
care de ani de zile împiedică pătrunderea unui 
sistem de predare modern și care nu răspun-

rării prețurilor manualelor, rechizitelor și 
formelor, a taxelor școlare, UN COPIL 
TREI RAMlNE ÎN AFARA ȘCOLII in ceea ce 
privește învățămîntul general. Dar aceste ba
riere ridicate în fața copiilor ce provin din fa
milii cu venituri modeste nu sînt singurele 
greutăți întâmpinate. Cel mai grav fenomen în 
învățămîntul italian rămîne acela al școlilor 
supraaglomerate, adică școli ce depășesc cu pro
cente variind între 20—50 la sută, numărul nor
mal de elevi. Tot din cauza lipsei de locuri, 40 
la sută din copii nu au posibilitatea să frecven
teze școala secundară superioară. In 
mîntui superior situația prezintă alte 
îngrijorătoare. La Roma, de pildă, universitatea 
prevăzută să primească 40 000 de studenți, nu
mără de fapt 110 000, Una din măsurile luate în 
considerare se referă tocmai la această supra
aglomerare a universităților și prevede ca nici 
o universitate să nu depășească un activ de 40 000 
de studenți. Dar pentru aceasta sînt necesare 
noi localuri universitare.

O statistică referitoare la fenomenul supra
aglomerării universității italiene a fost efectu
ată de ziarul „NEUE ZURCIIER ZEITUNG“, 
statistică ce are în vedere 227 de facultăți. A- 
flăm că, din cauza lipsei de fonduri, in cursul 
anului trecut au rămas neocupate 3 000 de ca
tedre de profesori universitari. Unul din punc
tele reformei are în vedere organizarea unor 
concursuri în anul viitor pentru ocuparea a 
3 600 de noi catedre universitare, astfel ca deze-

uni- 
I)IN

învăță- 
aspecte

de cerințelor tinerilor care vor să urmeze 
cursurile unei universități care să fie în concor
danță cu epoca de avînț a’științei“.

In luna ianuarie, cînd Italia cunoștea unele 
dintre cele mai puternice demonstrații ale ele
vilor și profesorilor din istoria țării, Partidul 
Comunist Italian a înaintat senatului un proiect 
de lege cu privire Ia reforma învățămîntului, 
ale cărei principale puncte se refereau la asi
gurarea reală a dreptului la învățătură pentru 
toți tinerii, lichidarea conservatorismului orga
nelor conducătoare ale universităților, reduce
rea taxelor școlare și. mai ales, descongestio
narea școlilor.

Cum se prezintă 
tul de față ? Care 
nemulțumirile ?

In Italia — deși 
există încă destui

situația în școli în momen- 
sînt cauzele care determină

ar putea părea ciudat — 
analfabeti. Din cauza tnajo-

chilibrul accentuat între numărul profesorilor și 
cel al studenților să scadă.

Datorită lipsei condițiilor materiale necesare 
desfășurării procesului de învățămînt (localuri 
școlare insalubre, material didactic insuficient, 
laboratoare inexistente) profesorii, studenții și 
elevii își arată nemulțumirea. Recenta grevă a 
celor 700 000 de cadre didactice, ampla aderare 
Ia greva generală desfășurată la 27 februarie, 
manifestațiile de fiecare zi, vizează transformări 
profunde necesare înv’ățămîntului. Rămîne de 
văzut dacă măsurile prevăzute în reforma uni
versitară — adoptate de urgență dată fiind 
intensificarea mișcării revendicative — vor asi
gura în viitor o schimbare profundă, structura
lă, a școlii italiene.

RODICA ȚEPEȘ
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EXPLOZII LA LISABONA
• Al patrulea front se află chiar in Portugalia
• Amplificarea nemulțumirilor populare

Explozii puternice au zguduit Lisabona. Trei 
bombe au făcut ravagii în clădiri deținute de 
instituții militare. Ar fi existat și o a patra ex
plozie, dar autoritățile preferă să o treacă sub 
tăcere. Totuși, pentru prima oară, ziarele por
tugheze au comentat atentatele. Chiar pe prima 
pagină. Ar fi fost, de altfel, imposibil, să se as
cundă un eveniment consumat în inima orașu
lui, la o oră cînd locuitorii nu s-au retras încă 
la domicilii.

C
otidianul de seară 
DIARO POPULAR 
afirma ca atentatele 
comise vineri seară 
și sîmbătă diminea
ță ar fi vizat să a- 

Fccteze „aparatul administrativ 
al armatei". Două bombe au ex
plodat aproape simultan, către 
ora 19. Una din ele a devastat 
centrul de recrutare de pe o ma
re arteră a Lisabonei. După o- 
pinia aceluiași ziar, bomba — as-

cunsă într-o toaletă — urmărea 
distrugerea fișelor de recrutare, 
ceea ce ar fi făcut dificilă încor
porarea tinerilor de vîrstă milita
ră. Bomba nr. 2 a explodat la o 
secție a cartierului general al 
armatei pe strada Rodrigo da 
Fonseca, în apropiere de hotelul 
Ritz. în zona rezidențială a ca
pitalei. A fost o explozie puter
nică. după care poliția și armata 
au închis circulația în jurul clă
dirii. Mașini ale poliției și am-

bulanțe au fost dirijate imediat 
către acest punct. în sfîrșit, a 
treia bombă a lovit serviciile me- 
canografice ale armatei la ca
zarma Graca. Potrivit ziarului 
DIARO POPULAR s-a urmărit 
„distrugerea sistemului electro
nic“ de care dispune comanda
mentul portughez.

Autorii atentatelor nu sînt cu- 
noscuți. Pînă la ora cînd scriem 
aceste rînduri, autoritățile por
tugheze n-au izbutit să desci
freze identitatea celor ce au ac
ționat la Lisabona. Un vînt de 
gheață bate peste capitala por
tugheză — vîntul neliniștii, al 
îngrijorării. Chiar dacă autorii 
rămîn învăluiți de mister, pentru 
conducătorii de la Lisabona este 
limpede semnificația exploziilor: 
ele reflectă un sentiment de lar
gă nemulțumire, amplificarea ac
țiunii forțelor ostile dictaturii de 
esență salazaristă (chiar dacă Sa
lazar a dispărut...).

Manifestele de pe ziduri, în
mulțirea dezertărilor din armată,

extinderea actelor de sabotaj ex
primă o stare de spirit. Opinia 
publică portugheză constată cu 
îngrijorare că 42 la sută din bu
getul țării este înghițit de răz
boiul falimentar din coloniile a- 
fricane și că 200 000 de tineri 
sînt angajați pe un front străin 
de interesele națoinale. „Opera
țiile militare — scrie FINAN- 
CIAL TIMES — aduc un enorm 
prejudiciu Portugaliei. Li se a- 
cordă toți banii care ar putea 
servi unor investiții productive 
sau dezvoltării, atît de necesare, 
a învățămîntului sau sănătății 
publice...“. 1 000 000 dolari sînt 
cheltuiți zilnic pentru războiul 
din Africa. Adică pentru acel 
război pe care Caetano refuză 
să-1 recunoască. Pentru premie
rul portughez, nu există nici un 
război, ci o simplă „operațiune 
de ordine“.

Poliția secretă, faimoasa insti
tuție denumită odinioară PIDE 
și care și-a schimbat doar firma, 
face ravagii. Arestările sînt frec
vente. Se încearcă intimidarea 
prin brutalitate a tuturor ne- 
mulțumiților. Dar lupta antidic- 
tatorială se amplifică : de la 
muncitori Ia studenți frontul ce
lor ce militează pentru libertate 
cunoaște o lărgire continuă. Sem
nificative sînt semnele de dezin
tegrare înregistrate chiar în ar
mată. Statul Major nu și-a as
cuns neliniștea. Alvaro Cunhal, 
secretarul general al Partidului

Comunist Portughez, sublinia că 
„desfășurarea luptelor populare 
din ultimii ani s-a caracterizat 
prin extinderea lor Ia toate ca
tegoriile și păturile sociale, prin 
diversificarea obiectivelor și prin 
ciocnirea cu politica fascistă in 
toate sectoarele vieții naționale, 
prin crearea — în jurul unor o- 
biective concrete — a unor miș
cări organizate, cu caracter uni
tar, cu mijloace și metode spe
cifice de acțiune și cadre con
ducătoare proprii, care se for
mează în însuși procesul de 
luptă“.

Bătălia pe care democrații 
portughezi o poartă pentru a 
răspunde violenței guvernamen
tale, represiunii polițienești, se 
desfășoară în forme multiple. O- 
ficialitățile de la Lisabona au fost 
multă vreme preocupate doar de 
cele trei fronturi din Africa. Dar 
în prezent există și un al patru
lea: chiar în Portugalia. Marîo 
Soares, unul din liderii opoziției 
portugheze, declara într-un in
terviu acordat revistei pariziene 
L’EXPRESS : „De cîteva luni, 
atentatele cu bombe și sabota
jele s-au înmulțit și, în ciuda 
dezmințirilor poliției, se poate 
vorbi într-adevăr de un al pa
trulea front, acela care s-a des
chis pe propriu! nostru sol, pri
mele trei fiind în Guineea-Bis- 
sau, Angola și Mozambic“.

M. RAMURĂ

Scrutinul argentinian
Frontul Justiția- 

list de Eliberare a 
obținut, în cadrul 
alegerilor preziden
țiale organizate du
minică — o largă 
majoritate, atît în 
cea mai mare parte 
a provinciilor, cît și 
în capitala federală. 
Potrivit datelor ofi
ciale date publicită
ții la ora 15.00 
(GMT), cînd se . cu
noșteau rezultatele 
a aproximativ 82 la 
sută din totalul vo
turilor exprimate,

candidatul Frontu
lui justițialist, Hec
tor Carhpora, bene
ficia de 48,70 la sută 
din sufragii — rela
tează agențiile REU
TER si FRANCE 
PRESSÉ.

Intrucîț 600 000 de 
buletine nu fuseseră 
încă despuiate pînă 
la ora respectivă, se 
apreciază că Hector 
Campora păstrează 
„o bună șansă“, po
trivit agenției REU
TER, de a obține 
majoritatea absolu-

tâ de 50 la sută plus 
unu, necesară, •con
form legilor argen- 
tiniene, pentru de
semnarea președin
telui după primul 
tur de scrutin.

Rezultatele defini
tive urmează să fie 
cunoscute marți ; 
potrivit surselor o- 
ficiale de la Buenos 
Aires, ele vor fi a- 
nunțate de către șe
ful statului, genera
lul Alejandro La- 
nusse.

Reuniunea de la Helsinki
O nouă întrunire a grupu

lui de lucru constituit din 
reprezentanții celor 34 de 
state participante la consul
tările multilaterale de la Hel
sinki, consacrate pregătirii 
conferinței în problemele 
securității și cooperării pe 
continentul european, a avut 
loc, luni, sub președinția re
prezentantului Belgiei. Au 
fost abordate aspecte pri
vind măsurile pentru tran
spunerea în fapt a principii
lor care trebuie să guverneze 
relațiile între statele parti
cipante — problemă inclusă 
la punctul unu al agendei

viitoarei conferințe. Vorbi
torii au relevat progresele 
înregistrate în direcția ar
monizării punctelor de ve
dere în legătură cu obiectul 
discuțiilor. Intervenind în 
ședința grupului de lucru, 
reprezentantul României, 
ambasadorul Valentin L.i- 
patti, a reafirmat poziția de 
principiu a țării noastre în 
această problemă, argumen- 
tînd. în mod detaliat, propu
nerile cuprinse în documen
tul de lucru difuzat săptă- 
mina trecută de delegația 
română participanților la 
reuniunea consultativă.

Londra 
la ora 

Belîastului
Aeroporturile, gările și 

porturile britanice sînt su
pravegheate, s-au impus re
stricții cu privire la stațio
narea mașinilor în unele car
tiere „strategice“, în jurul 
clădirilor Westminster, Whi- 
tehall. 10 Downing Street, 
în apropiere de cartierul ge • 
neral al Scotland Yard-uluij 
s-a făcut apel la populație 
să participe la semnalarea 
mașinilor „suspecte“. S-au 
multiplicat perchezițiile în 
mediile irlandeze din Lon
dra unde se presupune că 
s-ar ascunde comandoul 
„provos“ — membrii cei mai 
extremiști ai I.R.A. — „pro
vizorie“, responsabili pentru 
plasarea a patru mașini cu 
explozibil (două au fost 
dezamorsate la timp) in Lon
dra, in urma cărora un om 
a murit și 243 de persoana 
au fost rănite. Celor 10 oa
meni (trei femei și șapte băr
bați) arestați pe aeroportul 
Heathrow li s-au luat, timp 
de patru zile, interogatorii și 
se pare că ei vor fi inculpați 
în cursul zilei de astăzi. Sa 
știe pină la ora actuală, ce< 
puțin despre două femei, «ă 
sînt surorile Dolores și Ma- 
rianne Price, militante ca
tolice. Aceste persoane șl 
altele aparținînd formației 
paramilitare nord-irlandeze 
sînt acuzate de acte de vio 
lență. Astfel de acte țintesc 
să extindă în metropola bri 
tanică teroarea. Care pot fi 
consecințele ? Ziarul pari
zian „LES ECIIOS“ scrie
că ele vor provoca „înăs 
prirea măsurilor militare al« 
guvernului Heath și vor in
cita opinia publică britanică, 
neintimidată de aceste acta 
de violență, să facă bloc co
mun cu «loialiștii» protes
tanți". Conservatorii brita
nici cer deja o cooperare mai 
eficace între serviciile de 
informații de la Londra și 
cele ale noului guvern de la 
Dublin, un aspect — pe lingă 
multe altele privind situația 
din Irlanda de Nord — care 
trebuie să se fi discutat de 
către premierii Ileath și Cos- 
grave zilele acestea la Lon
dra. Observatorii politici a- 
preciază ca foarte posibil ca 
să se aducă modificări Car
tei Albe britanice privind 
viitorul provinciei nord-ir
landeze, (document care ur
mează să apară peste trei 
săptămini), ca urmare a ex
ploziilor din „joia sîngeroa- 
să“ și a rezultatului refe
rendumului, la care în mod 
practic a participat doar 
populația protestantă, cato
licii abținîndu-se.

Situația se complică și cu 
alte clemente : „durii“ din 
I.R.A. încearcă să-i înfrunte 
pe „moderați“. I.R.A. oficia
lă a dezmințit a fi implicată 
în explozii, iar înaltul co
mandament al I.R.A. — 
„provizorii“ pare să nu fi 
fost consultat de elemente 
dizidente („ultra-provos" — 
adepți ai violenței) din Bel- 
fast. greu de controlat după 
ce fostul șef al statului lor 
major a fost arestat în no
iembrie trecut. Divergențele 
care se poate să se fi ivit 
în rîndul I.R.A. — „provizo
rii“ par să explice „liniștea“ 
pe care ea a păstrat-o în le
gătură cu exploziile nereven
dicate — pînă la ora la care 
scriem — ceea ce contravine 
obișnuinței.

Și totuși, în zilele acestea 
explozive din Marea Brita
nie, S.D.L.P., principalul 
partid de opoziție din Irlan
da de Nord și U.D.A. — or
ganizație militară protestan
tă publicau în „NEWS LET- 
TER“ și, respectiv, în „U.D.A. 
NEWS“ articole, în care se 
invitau reciproc la discuții 
„pentru a lăsa o țară de 
pace moștenire copiilor lor". 
Poate fi aceasta, in ciuda 
violenței, un semn nou ?

DOINA TOPOR
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STRUCTURA CRISTALULUI : 
rulează la Central (orele 10; 12;
14- 16,15; 18.30; 20,30).

TINERII : rulează la Doina (o- 
rele 11; 13,15: 15,30: 17,45; 20).

ALFRED CEL MARE ; rulează 
la Luceafărul (orele 8.30; 11; 13,30; 
16, 18,30; 21), Festival (orele 8,30; 
11; 13,30: 16: 18,30; 21).

LEGENDA LUI RUSTAN : ru
lează Ia Lumina (orele 9; 11,15;
12,30: 16: 18.15: 20,30).

ORGANIZAȚIA : rulează la Sca
la (orele 8,45: 11.15: 13.45; 16,15;
18.45: 21). București (orele 8,30; 11;
13.30; 16: 18,30? 21), Favorit (orele
8.45: 11; 13.15; 15.30; 18: 20.30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10: 14.30: 19,15).

CLOVNII : rulează la Capitol

(orele 9.30; 11,45; 14: 16.15; 18.30; 
20.45).

FATA CARE VINDE FLORT î 
rulează la înfrățirea (orele 15.30; 
18: 20.15). Cosmos (orele 10: 15.30; 
18; 20,30).

ADIO. ARME ! : rulează la Fe
roviar (orele 9.30. 12,45; 16; 19.30), 
Gloria (orele 9: 12.30; 16: 19.30). 
Tomis (orele 9. 12.30; 16: 19.30). 
Aurora (ovele 9: 12,15: 16: 19.30).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18 în con
tinuare). La ora 20,15 Program 
de documentare.

NUNTA DE PIATRA : rulează ’a 
Popular (orele 16; 18; 20).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI. EL NU AUDE : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15: 20,15). 
Excelsior (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18 15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11’15; 13,30: 16: 18,30, 20.45). Mo
dern (orele 8.45; 11; 13.30; 16; 
18.30: 20.45).

EGOR BULICIOV ȘI ALȚII : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18; 
20,15).

ÎN UMBRA VIOLENȚEI : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20,30). Flamura (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).

ANDREI RUBLIOV : rulează la 
viitorul (orele 15.30: 19).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Volea (orele 10: 12.30; 15,30; 18; 
20,30), Miorița (orele 10: 12,30; 15: 
17.30- 20).

ZESTREA : rulează la Munca 
(orele 15.30; 18; 20,15).

ULTIMUL TREN DTN GUN 
hlLL • rulează la Dacia (orele 9; 
11,15: 13.30: 16: 13,15; 20,30).

GRĂSUNĂ rulează la Vitan (o- 
rele 16; 18; 20).

MARI A STUART : rulează la
Bucegi (orele 15.30; 18; 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Arta 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CUPA GLORIEI : rulează la U- 
nirea (orele 15,30; 18; 20,15).

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Ferentari (orele 16; 
18; 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30 19).

TRANDAFIRÎ ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Ciulești 
(orele 15.30; 18: 20.15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18; 
20,30).

LUPUL MARILOR—RĂZBUNA
REA : rulează la Rahova (orele 
15,30; 19).

POLITIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20.15).

CAPCANA PENTRU GENE
RAL : rulează la Cotroceni (ora 
20,15).

A FOST ODATA UN POLIȚIST: 
rulează la Progresul (orele 15.45; 
18; 20.15).

CU TOATA VITEZA ÎNAINTE : 
(orele 10; 12: 14). DESENE ANI

MATE (S.U.A.), (ora 16,30) LA 
STRADA (orele 18.45; 20,45), ru
lează la Cinemateca Union.

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19: Teatrul „AL Davila“ — 
Pitești (la Teatrul Național ,.I. L. 
Caragiale“ — Sala Comedia) : 
ȚARA FERICIRII — ora 20: Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 20; Teatrul de Stat 
Ploiești (la Teatrul ,,Lucia Sturd- 
■za Bulandra“ — Schitu Măgurea- 
nu : AVARUL — ora 20: Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala 
Studio) : ANUNȚUL LA MICA

PUBLICITATE — ora 20; Teatrul 
,,C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
BUNĂ SEARA DOMNULE WILDE 
— ora 19.30; Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 20: Teatrul Mic : 
DRAGOSTEA NOASTRĂ — ora 
19.30; Teatrul Ciulești : ...ESCU — 
ora 19,30; Studioul de Teatru al 
I.A.T.C. : VÎNĂTOAREA DE VRĂ
JITOARE — ora 20; Teatrul „Ion 
VasileSCU“ : DANSUL MAIMUȚE
LOR — ora 19.30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVTNTUL — ora 19,30: Tea
trul „Țăndărică“ (la Teatrul Giu- 
lești) : COPILUL ȘI CIOClRLTA 
-- ora 10; Teatrul ,.Ion Creangă“ : 
SOLDĂȚELUL DE PLUMB — ora 
16.

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Telex.

10.05 Publicitate. 10,10 Avanpre-

mieră. 10,15 Teleenciclopedia. 
10,55 Reîntâlnire cu baritonul 
Nicolae Herlea. 11,05 Telecinema- 
teca pentru tineret. 12,30 Pe-un 
picior de plai. 12,50 52 de inițiative 
în 52 de săptăimîni. 13,00 ’Tele
jurnal. 17,30 Curs de limba rusă.. 
18,00 Telex. 18.05 Publicitate. 18,10 
Tehnic-club. 18,40 Panoramic știin
țific. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men — cauză a întregului popor. 
20,05 Reflector. 20.20 Seară de tea
tru : „Ospățul scafandrilor“. 21,45 
Poșta TV. 22,00 24 de ore. Contraste 
în lumea capitalului. 22,30 Gala 
maeștrilor : Ileana Iliegcu. își 
dă concursul Marinei Ștefănescu. 
PROGRAMUL II

20,00 Seară pentru tineret. Tine
rii și problemele comunei — un 
reportaj-anchetă în județul Ilfov, 
realizat de Viorel Chirculescu. 
20,20 Sînteți invitații tinerilor de 
la Uzina de Pompe din București 
— program realizat în colaborare 
cu Comitetul U.T.C. al uzinei. 
22,00 Semn de întrebare — rubri
că de probleme distractive.
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