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Succes deplin lucrărilor 
multului forum politic

al studenților
Generația de studenți a țârii și-a trimis, 

azi, în Capitală, pe cei mai buni din rindurile 
sale. Rostul lor este să realizeze un dialog 
viu, combativ, angajant despre munca și via
ța tinerilor care populează amfiteatrele celor 
19 centre universitare ; despre responsabili
tățile ce-i revin, în prezent și in perspectivă, 
organizației revoluționare a studenților. Nu 
greșim afirmînd că aici, acum, în Palatul 
Marii Adunări Naționale, s-a reunit de fapt 
intreaga sludențime a României socialiste, 
intrucît mandatul pe care ea l-a încredințat 
deiegaților sună ca o îndatorire de a o re
prezenta în totul — cum muncește șî se com
portă, — de a transforma Conferința în 
tribuna de lucru a celor 150 000 studenți. Și 
aceasta înseamnă, în limbaj studențesc un 
autentic colocviu în cadrul căruia experien
țele. inițiativele, spiritul critic constructiv, 
lucid, sugestiile venite din cele 187 facultăți 
să pună temelia unui program de acțiune care 
să reflecte exigențele eticii și echității socia
liste, să compună dinamic și deplin un portret 
al studenției constînd din dorința de a munci, 
de a crea, de a fi întotdeauna prezent acolo 
unde mințile iscoditoare și brațul viguros 
sînt așteptate.

Dezbaterile pe care Ie vom urmări timp de 
două zile, vor pune la bază, cu certitudine, 
cuvîntul faptei și rezultatelor studențești, al 
angajării lor de a-și onora obligațiile de tineri 
comuniști prin eforturi maxime. Efervescenta 
muncii, entuziastele chemări și angajări ale 
tinerilor din amfiteatre, rezultatele obținute 
dovedesc hotăr*‘ea unanimă de a se prezenta 
în fața unui asemenea eveniment, cum este 
Conferința organizației lor. cu fruntea sus. 
De fapt, toate datele muncii care au dominat 
cei doi ani scurși de la conferința preceden
tă, vin să confirme adevărul că ne aflăm as
tăzi în fața unui tineret studios care și-a ra
portat condiția sa de a fi la idealurile parti
dului. iar mersul si l-a cadențat cu mersul 
întregii noastre națiuni a cărei fierbinte nă
zuință este de a îndeplini programul stabilit 
de Congresul al X-lea și Conferința Națională 
ale partidului. Firesc. Această generație aflată 
la vîrsta marilor deveniri, privilegiată de ve
ghea continuă — plină de generozitatea uma
nismului comunist — a partidului, a întregu
lui popor, se simte profund îndatorată să tră
iască anii de facultate la cea mai înaltă ten
siune și să-și măsoare munca, rezultatele în 
raport cu îndatoririle ce-i revin.

(Continuare în pag. a FI-a)
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Șl MEMORIA FAPTELOR

Tinerii din comuna Călugă- 
reni, județul Ilfov au ieșit cu 
toții la săparea șanțurilor pen
tru scurgerea apelor proveni

te din topirea zăpezilor.
Foto: GII. CUCU
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Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
PENTRU CONVOCAREA 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
în temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decre

tează :
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a 

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

Președintele Consiliului de Stat,
* NICOLAE CEAUȘESCU

Contribuție de seamă 
a cunoașterea și răspindirea 

marxismului in România
Crearea Partidului Social- 

Democrat al Muncitorilor din 
România (P.S.D.M.R.). a fost 
rezultatul . obiectiv al dezvoltă
rii și afirmării timp de peste 
cinci decenii, a mișcării noastre 
muncitorești și socialiste, rodul 
nemijlocit ai pătrunderii și 
răspindirii ideologiei marxiste 
in România.

Un rol important în pregă
tirea terenului pentru răspân
direa marxismului l-au avut 
ideile socialismului utopic, re
ceptate și. propagate în țara 
noastră încă din deceniile al 
IV-lea și al V-lea ale veacului 
trecut de către o serie de inte
lectuali proeminenți ai gîndirii 
social-politice românești, ele 
fiind chiar experimentate de 
către tînărul inginer Teodor 
Diamant prin constituirea, în 
1835, la Scăieni Prahova, a unei 
comunități de tip fourierist. La 
rîndul lor. unii fruntași ai revo
luției române de la 1848, prin 
legăturile pe care le-au avut în 
perioada emigrației cu cercurile 
revoluționare din Apusul Eu
ropei. mai ales din Paris și Lon
dra în care activau Marx și En- 
gelș, au formulat idei deosebit 
de avansate pentru timpul lor, 
unele chiar apropiate de socia
lismul științific, deschizînd ast
fel noi orizonturi pătrunderii șt 
răsnîndirii ideologiei marxiste 
în țara noastră. Nu întîmplător 
printre intelectualii deceniilor 
șase și șapte cu preocupări 
pentru ideile socialiste găsim 
pașoptiști de frunte ca C. A. 
Rosetti, Ion Ionescu de la Brad. 
Eli’de Răduiescu și alții. Ac
tivitatea Internaționalei I și 
proclamarea Comunei din Pa
ris au stîrnit un interes deo
sebit din partea muncitori
lor și intelectualilor înain
tați din țara noastră pen-

tru cunoașterea și răspindirea 
ideilor marxiste, a principale
lor scrieri ale întemeitorilor 
socialismului științific K. Marx 
și Fr. Engels. Unii dintre tinerii 
intelectuali români > Mircea 
Rosetti, Gh. Panii Vasile Con
ta, Zamfir Arbore, Titus Dunca 
și alții au fost membri activi 
ai unor secții europene ale In
ternaționalei I. iar muncitorii 
socialiști Gheorghe Ungureanu 
și Carol Farcaș. ei înșiși mem
bri ai forului internațional, au 
creat, în 1868, mai întîi La Ti
mișoara, apoi și în alte centre 
industriale din Transilvania 
organizații muncitorești afiliate 
la Internaționala I

Intre preocupările importante 
ale întemeietorilor acestor or
ganizații socialiste românești se 
înscriu și legăturile permanen
te întreținute cu conducătorii 
organizației internaționale a 
proletariatului sau cu fruntași 
ai secțiilor europene ale aces
teia ca și popularizarea în rîn- 
durile muncitorilor a scrierilor 
de bază ale întemeitorilor so
cialismului științific. De aseme
nea. revista „Familia“, ziarele 
„Telegraful“ ..Albina“, „Româ
nul“, „Federațiunea“ și altele, 
au inserat în coloanele lor știr’ 
si comentarii privind activitatea 
Internaționalei I. articole legate 
de lupta revoluționară desfășu
rată de proletariatul parizian 
pentru instaurarea în primăva
ra anului 1871 a primului sta! 
socialist din lume — Comuna 
din Paris — despre uriașa ac
tivitate teoretică si practică 
desfășurată de fondatorii mar
xismului. Demn de remarcat 
este faptul că lucrările lui Marx 
și Engels — între care „Ma
nifestul Partidului Comunist“. 
„Situația clasei muncitoare din 
Anglia“, „Luptele de clasă din

Franța“. „18 Brumar al lui Lu
dovic Bonaparte“, „Capitalul“ au

MARIN FLORESCU
cercetător la Institutul de studii 
istorice și social-politice de pe 

lingă C.C. al P.C.R.

(Continuare in pag. a IV-a)
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în ziua de 22 martie 1973 a avut loc ședința Consiliului de 

Stat prezidată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Consiliului de Stat.

Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat Decretul privind stabi
lirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice.
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DECRETUL
PRIVIND STABILIREA 
NORMELOR UNITARE

DE STRUCTURĂ 
PENTRU UNITĂȚILE 

ECONOMICE
EFORT GENERAL. INIȚIATIVE UTECISTE IN

Acțiunea de combatere 
a excesului de umiditate

Categoric, lucrarea din agri
cultură care trebuie urgent în
cheiată, îndeosebi în zonele a- 
fectate de ultima zăpadă, este 
prevenirea și combaterea exce
sului de umiditate. După apre
cierile specialiștilor sînt afec
tate circa două milioane de hec
tare din cel mai fertil pămînt : 
cîmpiile din sudul și estul țării, 
luncile rîurilor și incintele în- 
diguite. Sînt. suprafețe semănate 
în toamnă cu păioase sau pre
văzute a fi semănate cu po
rumb, floarea-soarelui. sfeclă-de 
zahăr și culturi furajere. Sub 
îndrumarea specialiștilor, zilnic, 
zeci de mii de oameni partici
pă la executarea șanțurilor de 
scurgere, la decolmatarea celor 
existente pentru a asigura dre- 
narea apelor de pe suprafețele 
unde aceasta hăltește. De la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei

Alimentare șl Apelor aflăm că, 
pină acum.. lucrările de comba
tere a excesului de umiditate 
au fost executate pe circa un 
sfert de milion de hectare. Cele 
mai cuprinzătoare acțiuni s-au 
desfășurat în județele OR, Te
leorman, Ialomița. Ilfov, Boto
șani, Brăila și Prahova unde, 
zilnic, volumul pămîntului dis
locat tn vederea deschiderii căi
lor de scurgere a apei în exces 
echivalează cu amenajarea pen
tru irigații a circa o sută de 
hectare. Tn aceste județe, prin 
lucrările executate, s-au scos 
de sub pericolul calamitării prin 
băltire circa 80 la sută din su
prafețele afectate

O atenție eu totul aparte se 
acordă în aceste zile suprafețe
lor îndiguite și amenajate pen-

(Continuare in pag. a ll-a)

PRIMA CARTE
de SÂNZIANA POP

INVITAȚIE LA CLUBUL 
TINERETUL UI

a n activitățile artis- 
4^ tice și cultural-e-
II ducative găzduite 
I de cele peste 60 de 

IM cămine culturale 
din județul Caraș- 

Severin o contribuție notabilă 
au tinerii. Intre altele, cu 
o pasiune remarcabilă, ei 
deprind măiestria cîntecului 
și jocului transmisă din ta- 
tă-n fiu. Mă gîndesc, de 
pildă, la cei din Vermeș, care 
îndrumați de părinții și bunicii 
lor învață jocul călușarilor în 
ve.derea înființării unei aseme
nea formații sau la ansamblul 
folcloric al tineretului din co
muna Marga care a obținut o 
serie de distincții Ia diferite 
concursuri și festivaluri ale for
mațiilor artistice de amatori.

In afară de cămine culturale, 
în județ există o serie de clu-

în județul Caras - Severin, organizațiile 

U.T.C. contribuie cu acțiuni de prestigiu la 

activitatea celor peste 60 de cămine culturale

buri ale tineretului. O bogată 
activitate o au cele de la Bo- 
zcvici și Sacu. La Sichievița ti
nerii își construiesc prin muncă 
patriotică un club. La indicația 
comitetului județean. U.T.C. în 
toate comunele se vor înființa 
cluburi ale tineretului fie prin 
amenajarea în acest scop a unor 
spații existente, fie prin înăl
țarea unor localuri noi. In luni
le de Iarnă activitatea cămine-

lor culturale e în toi. Comuna 
Marga este vestită dincolo dc 
hotarele județului. Faima ei se 
datorează nu numai bunilor 
gospodari ce au făcut din loca
litatea lor una dintre cele mai 
frumoase din această zonă, cil' 
și numeroaselor succese înre
gistrate an de an de către for
mațiile artistice Un fapt ca
racteristic este marea pondere 
a tinerilor în componența aces

tora. „Mulți dintre uteciștii co
munei, îmi spune tehnicianul 
veterinar Ion Margan parti
cipă concomitent la activi
tatea mai multor formații. 
Sînt unii care activează și 
in formația de dansuri și in cea 
de călușari și în cea de teatru. 
Sau sînt familii întregi în care 
toți membrii iau parte la cîte o 
activitate a căminului cultura). 
E o tradiție și o mîndric Tine
rii nu sînt doar interpreți. ci au 
o contribuție importantă și la 
alcătuirea programelor diferite
lor formații. Textele brigăzii ar
tistice de agitație, spre exemplu, 
au fost întocmite de către tineri. 
Sînt unanim apreciate și savu
rate monologurile casierului

ELENA NESTOR
(Continuare in pag. a IV-a)

Literatura recrutează noi talente cu un elan care bate net 
restul artelor. Tinerii scriitori sînt, în literatura noastră con
temporană, un contingent fără început și sfîrșit. Uneori ră- 
mm și nume, alteori eroii sînt necunoscuți. In orice caz, nu
mărul debuturilor consemnate în bloc de presa literară este, 
evident, mult mai mare decît fragmentele de roman sau pro
zele de altă natură ale autorilor cunoscuți. Din acest punct 
de vedere, s-ar putea aprecia că revistele vădesc mult mai 
degrabă caracterul „ultimei literaturi" decît ar putea-o face 
librăria sau editura. Vreau să spun că ceea ce se publică in 
reviste trebuie sau ar trebui să reflecte profilul literar al ge 
nerațiilor noi, tendințele poeziei și prozei. Dar le reprezintă ? 
Presupunind loială și acoperită profesional selecția redacto
rului de proză și poezie, putem oare considera cantitatea de 
scrieri poposite în redacțiile literare „tendință ?". Se poate 
clasifica și se poate lua, oare în chip hotărît o atitudine pro 
sau contra față de un text pe care mult mai des descifrăm 
semnele căutării decît ale maturității literare ?

In cîteva imprejurări recente, la radio, la televiziune, în 
presă, am ascultat, am observat și am citit articole al căror 
text suna alarmant in legătură cu cșa-numita „problemă" a 
debuturilor. Pericolul este numit pe față : supraproducția li
teraturii începătorilor. Chiar și editurile pare că și-au luat 
unele măsuri restrictive în acest sens, cu toate că tonul este 
încă blînd : ne bucurăm, desigur, că populația tinără din 
coloanele revisteloi literare este în creștere constantă, că 
vîrsta acestei populații coboară tot mai jos, către timpul 
adolescenței, dar atracția pentru literatură nu înseamnă ne
apărat și vocație, etc., etc. Oare nu confundăm lucrurile ?

In ce mă privește, nu-mi pot deloc închipui că cineva s-Br 
putea îngrijora de faptul că in tot mai mare măsură tineretul 
este atras de literatură, cultivînd-o cu osîrdie și abnegație,

(Continuare in nag o li-ai
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DIN CRONICA VIEȚII STUDENȚEȘTI

DOI ANI DE ACTIVITATE
Șl MEMORIA FAPTELOR

Nu e ușor să realizezi ceea ce ne-am propus în această 
rubrică — un tur de orizont pe coordonatele celor doj ani 
de activitate studențească in organizația revoluționară a tine
retului studios. Nu e ușor, întrucît sint extrem de multe fap
tele care se aliniază drept carte de vizită a unei studenții 
trăită pasionant, angajat si integral. Și totuși, îndrăznim. 
Cu amendamentul că această trecere în revistă, prin forța 
lucrurilor, nu va cuprinde întreaga cronică studențească 
1971—1973, ci numai filele ei esențiale.

profil de educație fizică spri
jină asociațiile sportive sătești.

Sub egida 
asociațiilor studenților, 
activități de prestigiu

Studenția 1973, 
înseamnă :

19 centre universitare.
47 instituții de învățămînt•

superior, cu 187 facultăți.
• 147 086 studenți.
• 56 de secții serale pentru 

subingineri, cu 3100 studenți.
• 13 000 lei cheltuiți anual, 

din bugetul statului, pentru fie
care student.

• 188 cămine studențești, care 
găzduiesc 68 000 studenți
• 66 cantine, cu capacitate de 

cuprindere de 66 000 studenți.
• 100 000 m.p. reprezentind 

spații noi de invățămlnt, au fost 
dați in folosință la Universită
țile din Brașov, Craiova, insti
tutele poLitehnice din București 
și Iași etc. in ultimii doi ani.

• 320 ateliere-școală 
dăugat locurilor clasice 
studenții se pregătesc 
profesie.

• 39 000 studenți au 
ciat de locuri in tabere, la mun
te și mare, de bilete de trata
ment în stațiunile balneare.

s-au a- 
în care 
pentru

benefi-

Din ce 
se compune azi 
verbul a învăța :

• Din învățătură, evident, in
primul rînd. Dar nu în accepția 
ei tradițională, o Învățătură din
carte, de folosit pentru mai tîr- 
ziu, ci o pregătire foarte vie, 
activă. în care cartea se înso
țește cu laboratorul, atelierul, 
uzina, cercetarea, ddnd suma o- 
biectivului numărul unu al șco
lii superioare : un tînăr specia
list eficient din prima zi a pro
fesiei, Intrucit parcurge un drum 
firesc astăzi — învățămînt, cer
cetare producție. Argumentele 
acestei noi realități se desprind 
din cîteva date pe care le în
fățișăm.

oetători este de aproape 24 000, 
activînd în 1 400 cercuri.

• Cei doi ani amintiți tota
lizează 16 879 lucrări.

• 140 teme, reprezentind lu
crări realizate împreună cu ti
neri din producție, se constituie 
ca primă experiență de colabo
rare Intre studenți, tineri ingi
neri, tehnicieni, muncitori.

• 3 500 lucrări științifice, fi
nalizate în proiecte de diplomă 
confirmă ideea că cercetarea 
științifică este si trebuie să fie 
punctul de plecare pentru do- 
bîndirea atestatului profesional.

• 234 lucrări științifice stu
dențești au primit, deocamdată, 
confirmarea 
producției.

• Centrele 
și proiectări, . 
țiativa asociațiilor studenților se 
impun ca forme superioare de 
activitate, adevărate stații pilot 
ale cercetării și proiectării stu
dențești. Cele cinci centre exis
tente la București. Iași, Cluj, 
Timișoara, Galați se recomandă 
prin următoarele date ; 2 000 de 
studenți sint prinși în realiza
rea a 350 contracte valorînd 14 
milioane lei.

• Alte cifre prezintă studen
tul drept coautor al activității 
desfășurate de alte categorii de 
tineri — colegi de generație : 
2 000 studenți utilizează perioa
dele de practică participînd la 
activități pionierești ; 550 stu- 
denți sint antrenați în activita
tea comitetelor județene U.T.C. 
și a consiliilor U.A.S. ; alți 350 
studenți de la facultățile cu

Multe inițiative girate de aso
ciații, au devenit acțiuni înscri
se cu literă mare in tradițiile 
vieții studențești, încununînd la 
nivel național o activitate de 
masă după ce au determinat. în 
colectivele studențești un spirit 
de emulație generator de fapte 

‘ i ca- 
doi ani se impun: 
național dedicat 
semicentenarului 

„P.C.R. și mișca-

că sint necesare

de studii, cercetări 
înființate din ini-

de emulație generator de f 
și rezultate lăudabile. Din 
lendaruj celor

• Colocviul 
de studenți 
partidului — 
rea democratică studențească'“.

• Colocviul organizat în cins
tea semicentenarului U.T.C. de 
către Consiliul U.A.S. București

educației 
se adaugă 
de ]a Iași, 
prilejul a-

— „U.T.C. școală a 
comuniste“ la care 
colocviile studențești 
Cluj, Timișoara cu 
celuiași eveniment.

• Trei expoziții 
au onorat sărbătorirea semicen
tenarului P.C.R., a semicente
narului U.T.C. și sărbătorirea 
sfertului de veac al Republicii.

• Conferința a IX-a a cercu
rilor științifice studențești — e- 
diția 1971—1972, a pus în dez
batere 1 100 lucrări elaborate 
de 2 000 studenți.

• Seminarul național „Con
tribuții studențești la creșterea 
producției vegetale și anima
le“, ediția 1972—1973, a avut " 
program 240 lucrări.

studențești

în

Verile fierbinți 
ale studenției 
în amfiteatrul 

muncii patriotice
Fiecare vară studențească 

găsește pe student îmbrăcat
îl 
in

salopeta muncii patriotice pe 
paralelele șantierelor naționale, 
în I.A.S.-uri. în propriile lor 
institute, lucrînd la construcții 
și dotări, semnînd în ore-muncă 
în cartea de aur a patriotismu
lui.

• Numai în ultimele două va
canțe de vară, 40 000 de 
denți au 
semnătură 
lucrări de 
lei.

• Spre 
trec în amfiteatrele muncii pa
triotice ori de cîte ori tara are 
nevoie de contribuția lor. Au 
răspuns cu miile „prezent“ și 
în această toamnă pentru ca în
treaga recoltă să ajungă în că
mările țării.

«tu- 
depus o asemenea 
entuziastă, realizind 
peste cinci milioane

lauda lor, studenții

Pe itinerariile culturii
• A VII-a ediție a Festivalu

lui național al artei studențești 
a izbutit să urce pe scena artei 
10 000 studenți.

• Colocviul național de fol
clor se impune ca o mișcare 
studențească constantă avînd ca 
scop cunoașterea și îmbogățirea 
cercetărilor in domeniul folclo
rului. Participanți la cele două 
ediții — 400 studenți.

• Centrele universitare Cluj, 
și Iași si Institutul politehnic 
București au impus in agenda 
culturală festivalul „Primăvara 
studențească“ ; timișorenii l-au 
intitulat „Mărțișorul“.

o Tn premieră : un colocviu 
național de teatru reunind 200 
de participanți.

• Tot în premieră : tabăra 
studenților creatori găzduită de 
Suceava.

• Subscriu ideii 
cultural-artistică 
își lărgește permanent aria de 
cuprindere existența a 150 for
mații arl.stice studențești și 50 
brigăzi de agitație în care acti
vează 25 000 studenți.

găzduită de

că mișcarea 
studențească

Procentele 
responsabilității 

față de învățătură
• Anul universitar 1970—1971 

înscria printre promovați 90,5 la 
sută din totalul studenților.

• Anul universitar 1971—1972 
se prezintă cu 91,8 la sută inte
gralisti.

• Semnul calității, reprezen
tat de notele intre 7 și 10 se de
tașează din procentul de 74,8 la 
sută studenti deținători ai. a- 
cestor note in anul universitar 
1970—1971. în anul următor, pro
centul se ridică la 78,6 la sută.

• Sesiunea din februarie pre
zintă 85,4 la sută studenti cu 
note între 7 și 10. O creștere 
substanțială care reflectă efec
tul pozitiv al îmbunătățirilor a- 
duse învățămintului, dar și 
creșterea răspunderii studenți
lor ' fată de propria pregătire.

Raportul 
facultate-producție

Prezența studenților în producție, o cerință imperioasă a învățămintului modern.
V

Apariții editoriale 
cu ocazia împlinirii 

a 300 de ani 
de la nașterea lui

Oimitrie Cantemir
Împlinirea a - de ani de 

la nașterea omului de cultură 
român, de renume european, 
Dimitrie Cantemir —, eveni
ment marcat in calendarul 
U.N.E.S.C.O. pe anul 1973 — 
constituie și un eveniment e- 
ditorial.

Cu acest prilej, In colecția 
„Oameni iluștri“ a Editurii 
„Albatros“ a apărut o mono
grafie purtind semnătura lui 
Constantin Măciucă, interesan
tă prin investigația întreprin
să asupra omului și operei a- 
cestui reprezentant al spiri
tualității românești. Volumul 
se bucură de o prezentare 
grafică deosebită.

Se află, de asemenea, în 
curs de tipărire, la Editura 
Academiei, primele două vo
lume din seria de „Opere 
complete“ ale lui Dimitrie 
Cantemir, radactate sub în
grijirea lui Virgil Cândea. Vo
lumele vor include apreciatele 
scrieri ale marelui savant: 
„Divanul sau gîlceava înțe
leptului cu lumea, sau giude- 
țul sufletului cu trupul" și 
„Istoria ieroglifică". Glosa
rul, indicii de termeni, ilus
trațiile, stampele de epocă, 
portretele autorului vor spori 
valoarea documentară și ști
ințifică a acestei ediții.

Dintre lucrările scrise de 
Cantemir în limba latină, 
„Descriptio Moldaviae" va a- 
pare atît în românește, în- 
tr-un volum separat, tipărit la 
Editura „Minerea", cit și în
tr-o ediție bilingvă româno- 
latină, la editura Academiei, 
redactată sub egida Societății 
de studii clasice. Introdu
cerea, notele și glosarul poar
tă semnătura lui Dionisie Pi- 
ppidi, iar traducerea aparți
ne lui Gheorghe Guțu. In se
ria „Scriitori români" a Edi
turii „Minerva" se află sub 
tipar „Viața lui Constantin 
Cantemir" — scrisă de fiul 
său — frescă a curții și hoe- 
rimii moldovenești din secolul 
al XVIl-lea.

(Agerpres)

CUM Șl CU CINE 
COLABORĂM ?

• Integrarea preocupărilor di
dactice și productive ale facul
tăților, deci, implicit ale studen
ților, se află în plină desfășu- 
rare,

• Unele cadre și facultăți 
cum sint cea de mecanică agri
colă (I.P.B.) și cea de electro
tehnică (Universitatea Craiova) 
si-au mutat actiivtățile în cadrul 
Uzinei „Semănătoarea“ și, res
pectiv, Uzinei „Electroputere“, 
Secția de tehnologie chimica de 
la Institutul politehnic, lași își 
desfășoară activitatea didactică 
si de cercetare in cadrul Tesă- 
torfei de mătase „Victora“.

• tn unele întreprinderi și u- 
pități de cercetare se organizea
ză cursuri de specialitate, lu
crări de laborator, proiecte de 
an și diplomă.

• Peste 200 discipline de spe
cialitate vor fi predate parțial 
la locul de practică.

• în unitățile industriale se 
vor desfășura activități de la
borator și practică productivă 
cu peste 1 000 grupe de stu- 
denți.
• Vor fi elaborate circ» 500 

proiecte de diplomă ale căror 
teme sint solicitate de produc-

Peste 1 400 specialiști din 
producție predau cursuri și con
duc lucrări de laborator sau 
proiecte, in calitate de,cadre a- 
șoclate, facilitind tinerea la cu
rent a învățămintului cu cele 
mai noi realtzări din domeniile 
producției.

• Studentului i se Înlesnește 
posibilitatea unui contact pre
lungit cu producția prin anga
jare ; 10 la sută din numărul 
studenților care și-au desfășu
rat practica s-au angajat în în
treprinderile respective, conti- 
nulnd să lucreze și după inche- 
ierea perioadei de practică.

• Din Inițiativa Consiliului 
U.A.S.R., în colaborare cu Mi
nisterul Educației și Invățămîn- 
t’.tlui, au fost organizate două 
consfătuiri de lucru, la Bucu
rești și Timișoara, privind des
fășurarea practicii productive a 
studenților, m domeniul univer
sitar și tehnic.

Un sfert
din numărul studenților 

de la cursurile de zi 
lucrează în cercetare
• în anul universitar 1971— 

1972 activau In cercurile știin
țifice studențești 22 932 studenți. 
cuprinși in 1 371 cercuri.

• în anul universitar 1972— 
1973, numărul studenților cer-

SUCCES DE PL IN /. UCRA RIL OR

Înaltului forum
POLITIC AL STUDENȚILOR

(Urmare din pag I)

Nu sînt simple cuvinte. Ci fapte. Realități. 
Doi ani de activitate străbătuți sub lumina 
unor îndrumări și îndemnuri venite din 
partea conducerii de partid, a tovarășului 
Nicolae Ceauș eseu personal, au constituit 
pentru asociații și studenții înșiși, ani decisivi 
de adîncire a răspunderilor revoluționare, de 
efort plin de dăruire pentru a demonstra că 
viața și munca în amfiteatru, in asociația 
studențească reprezintă o atitudine politică, 
militantă, care anticipează atitudinea comu
nistului de mîine ce va fi învestit cu sarcini 
profesionale și civice. Mîndria de a putea a- 
firma că organizația comunistă a studenților 
este partenerul de nădejde al școlii superioare 
în procesul formării profesionale și educării 
ideologice a studenților, nu trebuie conside
rat nicidecum un semn al automulțumirii. De 
la această satisfacție, care se fondează pe re
zultate, se poate porni in stabilirea noilor pa
rametri de activitate — cum de bună seamă 
o va face Conferința —, de natură să amplifi
ce roiul organizației în procesul de perfecțio
nare a învățămintului, să dinamizeze inter
venția sa politică în oolectivele studențești, 
incit să obținem cu adevărat ca fiecare asocia
ție să devină un colectiv de muncă și de luptă, 
îndemn venit de la secretarul general al 
partidului.

Se va vorbi, fără îndoială, despre o acti
vitate profesională realizată pe coordonatele 
actuale ale învățămintului, despre interferen
ța acestei activități cu munca politică, despre 
rezultatele exprimate In procente calitativ 
ridicate, datorate și faptului că asociația a 
intervenit in procesul de Învățămînt cu mij
loacele muncii educative, străduindu-se să-l 
aducă pe fiecare student la înțelegerea ci a 
învăța reprezintă azi o atitudine politică. 
După cum se va putea discuta, constructiv, 
despre participarea asociațiilor și a studenți
lor înșiși Ia transformările înnoitoare pe care 
le cunoaște școala superioară in drumul său

spre modernizare, de punere în raport direct 
a Învățămintului cu producția și cercetarea. 
Referindu-se la toate formele specifice — 
tradiționale ori de dată mai recentă — prin 
care asociația ii determină pe student să con
sidere etapa formării sale ca specialist, ca 
intelectual, ca o perioadă in care poate și 
trebuie să participe la destinele economiei, 
științei și culturii, să fie eficient încă din anii 
de facultate, Conferința va ajunge la măsuri 
optime, ampllficindu-și aportul său la edu
cația prin muncă, pentru muncă a studenți
lor, la formarea lor în spirit muncitoresc.

Neîndoielnic, că forumul studențesc nu va 
lăsa în afara dezbaterii nimic din ceea ce 
constituie viața de student, viața de asocia
ție, că delegații vor chibzui cu maturitate la 
modalitățile prin care organizația îi poate 
mobiliza mai activ pe tineri să participe 
responsabil la întreaga viață universitară, să 
Ie dezvolte orizontul gîndiriî politice, spiritul 
militant, ambiția unei studenții parcurse pe 
traseele muncii științifice, productive, a unei 
intense vieți culturale, din care să rezulte 
profilul tînărului care se formează în orga
nizația sa revoluționară, învață să trăiască și 
să muncească in chip comunist.

O asemenea dezbatere politică este de aș
teptat și poate fi anticipată, întrucît delegații 
au venit investiți de către colegii lor să de
cidă la Conferință ca titulatura organizației 
studențești să conțină atributul organizației 
comuniste, ca parte integrantă a Uniunii Ti
neretului Comunist. Să decidă, dar și să pre
zinte legămintul unanim, că studențimea țării 
se va identifica prin atitudinea politică, prin 
muncă, prin spirit revoluționar, prin exigen
ță și autoexigență, prin combativitate _ cu 
această titulatură pe care o doresc ca fiind 
a organizației în care muncesc și se formează.

Urăm conferinței a IX-a a U.A.S.R. să izbu
tească pe deplin, realizind tot ce și-a propus 
— să fie o dezbatere de lucru, generatoare de 
soluții și măsuri stimulatoare de energii ti
nerești.

O inițiativă 
inedită

tn activitatea cultural-edu- 
catlvă și artistică desfășura
tă In cele 39 de județe ale 
tării, Centrul de îndrumare 
a creației populare și a miș
cării artistice de masă al 
municipiului București este 
prezent cu o inițiativă inedi
tă i crearea primului cena
clu al artiștilor plastici a- 
matori. Cei aproape 200 de 
membri ai acestuia desfă
șoară o activitate variată, 
realizind picturi, desene, lu
crări de grafică publicitară 
și de șevalet, pe care le ex
pun, atît în Galeriile de ar
tă ale forului organizator, 
cît și în diferite centre — 
Craiova, Galați, Ploiești, Pi
tești. Roman, Rm. Vîlcea, 
Sibiu etc.

După cum »m fost infor
mați primul cenaclu al ar
tiștilor plastici amatori va 
primi în folosință anul aces
ta un studio special pentru 
cei cu aptitudini in dome
niul sculpturii.

Nu tntlmplător, oricine se in
teresează de activitatea organi
zațiilor U.T.C. din municipiul 
Constanța află despre organi
zația uteciștilor de la Direcția 
Navală Maritimă — pe scurt 
„Portul“ — că este una dintre 
cele mai puternice ș! mai bune 
ale municipiului.

Am aflat, in cursul discuți
ilor purtate recent la comite
tul U.T.C. coordonator al 
D.N.M. amănunte semnificati
ve în ceea ce privește activi
tatea desfășurată. începind cu 
aspectele organizatorice ale ac
tivității, cărora li s-a acordat o 
atenție deosebită — fapt firesc 
dacă ținem seama că 7 diu cei 
9 membri ai biroului comitetu
lui U.T.C. sint cadre nou ale
se — totul denotă importanța 
ce se acordă aici muncii colec
tive, creării unui sistem infor
mațional bine pus la punct, 
permițind o directă legătură 
cu viața concretă a organizați
ilor. „Bineînțeles, — arăta se
cretarul comitetului U.T.C., 
Traian Dașoveanu — multe din 
activitățile noastre necesită co
laborarea ou alți factori — con
ducerea administrativă, sindi
catul, alte organizații de masă 
etc. — precum și ajutorul or
ganizației P.C.R.. de al cărei 
sprijin ne bucurăm permanent. 
Un modei de colaborare poate 
fi oferit de colectivele pe care 
le-am instituit la nivelul fiecă
rei organizații pentru urmări
rea rezultatelor obținute de ti
neri in îndeplinirea angaja
mentelor pe care și le-au asu
mat în cadrul întrecerii lansate 
de Biroul C.C. al U.T.C., „Tine
retul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului in patru ani 
și jumătate“. Din aceste colec
tive fac parte : secretarul orga
nizației U.T.C., un economist 
sau inginer, responsabilul cu 
munca profesională din cadrul 
comitetului U.T.C., un membru 
al comitetului sindicatului și 
un tinăr muncitor fruntaș. Pre
cum se vede, toți factorii sint 
angrenați în Întrecerea noastră. 
De fapt, același lucru s-a pe
trecut, prin consultările pe 
care le-am avut, și atunci cînd 
ne-am stabilit obiectivele între
cerii...".

Roadele unei asemenea oola- 
borări le-am depistat și in re
zultatele obținute pe linie pro
fesională, sau in domeniul 
muncii politico-educative. Or
ganizația de tineret conlucrea
ză, spre exemplu, cu sindicatul 
și cu conducerea administrati
vă in organizarea și urmărirea 
rezultatelor tinerilor în cadrul 
concursurilor pe meserii. în 
acțiunea de calificare, policali
ficare și de ridicare a califică
rii tinerilor, sau, în celălalt 
plan, al petrecerii timpului li
ber, tn organizarea unor seri 
cultural-distractive săptămînale, 
pentru tinerii din port (e dem
nă de reținut, în această pri
vință. și preocuparea comitetu
lui U.T.C. de a iniția și întreți
ne legături permanente în a- 
cest domeniu cu alte organiza
ții U.T.C. din municipiu, a- 
nul trecut, cu organizația de la 
Fabrica integrată de lină ; a- 
nul acesta, cu fetele de la I.C.S. 
„Tomis“).

Atît secretarul comitetului 
U.T.C., Traian Dașoveanu, cit 
și. spre exemplu, Menan Izet, 
șeful comisiei Drofesionale și 
Sorin Albert. șeful comisiei cul
turale din cadrul comitetului 
U.T.C.. au subliniat amănunțit 
procedeele acestei colaborări.

Nu ne-am propus însă să in
sistăm prea mult asupra aces
tora. Din discuții au reieșit și 
o serie de sugestii pentru acti
vitatea viitoare. „Cum și cu 
cine colaborăm ?“ a ’devenit, 
pe nesimțite, problema centra
lă a discuțiilor noastre. Proble
ma mă interesa, în aceeași mă
sură, întîlnind-o adesea in mul
te din organizațiile U.T.C. pe 
care le-am cunoscut. Porniți 
apoi într-o vizită „de prezenta
re“ a portului, a serviciilor din 
cadrul acestuia, a diferitelor a- 
teliere etc. am avut ocazia ca, 
împreună cu secretarul comite
tului U.T.C., să discutăm și 
cu alți oameni ai munci! de 
aici, tineri și virstnici, unii din

ei activtnd in domenii strtns 
legate de sfera de preocupări 
a organizației U.T.C. Citeva 
secvențe, pe care le-am reținut, 
sint semnificative pentru posi
bilitățile de lărgire a colaboră
rii organizației de tineret de 
aici cu alți factori din cadrul 
D.N.M.

1. La bibliotecă. Sala înțesa
tă de rafturi. Un fond de cărți 
impresionant, purtind ampren
ta unui „rulaj“ susținut. „Căr
țile acestea au călătorit mai 
mult decti oricare din noi — 
spune bibliotecara Georgeta 
Radu. Avem mulți tineri citi
tori. Am ajuns să ie știu pre
ferințele, să le cunosc evoluția. 
Avem, de altfel, dincolo de 
munca de „mînuitori de cărți“ 
cum ar părea că este cea a bi
bliotecarului — și o sarcină e-

MIC ÎNDRUMAR
Al VIEȚII

DE ORGANIZAȚIE
ducativă. Acțiunile pe care le 
avem săptăminal (conferințe, 
Intitairi, mese rotunde, seri li
terare etc.) au tocmai acest 
scop“.

— Colaborați cu organizația 
U.T.C. in această muncă ? — 
întreb. A încercat cineva din 
comitetul U.T.C. să folosească 
experiența dumneavoastră in 
acest domeniu ?

— Eu, ce să spun, mai mult 
cu tinerii, deci cu uteciștii lu
crez. Ei Îmi sînt cititorii... Cit 
despre membrii comitetului 
U.T.C., nu îi cunosc. Poate sint 
printre cititori, dar in calitatea 
asta, de membri ai comitetului 
nu m-au solicitat niciodată. Și 
cred că i-aș putea ajuta ; in 
anii de cînd lucrez aici am a- 
juns să știu unele lucruri 
despre preferințele tinerilor, 
mi-am format și unele rela
ții utile între oamenii de cul
tură ai orașului, așa că multe 
acțiuni interesante s-ar putea 
organiza dacă comitetul U.T.C. 
s-ar gindi la o astfel de colabo
rare...

— Militarii din raza portului 
m-au solicitat să organizăm o 
expunere asupra istoricului, a

prezentului și perspectivelor 
portului — intervine Traian Da
șoveanu. Ne-ați putea ajuta să 
organizăm această expunere ?

— Desigur... Am mai avut, aici 
la bibliotecă, așa ceva. Veniți să 
stabilim cînd și cum vreți să or
ganizăm, și se poate...

Deci, un prim punct ciștigat 
într-o nouă colaborare...

2. Cabinetul tehnic. In birou, 
șefa cabinetului tehnic, ing. J 
Ruxandra Delegeanu. După ce 
ne prezentăm, bănuind pentru 
oe am venit, remarcă : avem 
mulți tineri talentati, mulți au 
studii medii tehnice și supe
rioare ; dar inovatori, dintre ei, 
cam puțini. în anul 1972, am 
avut 12 tineri inovatori. Valoroși, 
dar puțini. Se poate mult mai 
mult.

— Ce ar putea face comitetul 
U.T.C. în această direcție ? Cum 
vedeți, ca om care conduceți 
de atiția ani acest birou, colabo
rarea cu organizația de tineret ?

— Să folosească prilejul adu
nărilor generale pentru a reține 
atenția tinerilor asupra necesi
tății inovațiilor și raționalizărilor 
la fiecare loc de muncă. Să 
popularizeze planul tematic de 
inovații al întreprinderii, care 
cuprinde temele prioritare. Să 
organizeze înminarea festivă a 
brevetelor de inovatori și in
ventatori tinerilor ce au ob
ținut rezultate în acest dome
niu. Să se creeze un colec
tiv ajutător al cabinetului tehnic 
din tineri ingineri și tehnicieni. 
Iată doar citeva lucruri care îmi 
vin în minte fără să mă fi pre
gătit să răsound la o asemenea 
întrebare. Bineînțeles, s-ar mai 
găsi multe de făcut...

— Un asemenea colectiv, ca 
cel despre care ați amintit, ar 
putea fi comisia inginerilor și a 
tehnicienilor pe care o vom în
ființa curind, conform progra
mului nostru de activități — in
tervine din nou tovarășul Traian 
Dașoveanu. Pe șeful comisiei 
noastre profesionale, pe Izet 
Menan. nu l-ați cunoscut ?

— _Nu l-am cunoscut. Dar ves
tea înființării unei asemenea. 
comisii mă bucură. Cred că vom 
putea, colabora bine, mai al^s 
că tinerii pot multe ; mult mai 
multe decît au făcut pînă acum. 
Eu, una, sint gata să le acord 
tot sprijinul,..

Deci un nou punct ciștigat..,
MARIAN GRIGORE

(Urmare din pag. I) 

tru irigații — mai mult ca ori
care afectate de apa in exces. 
Viscolul a troienit zăpada In ca
nalele sistemelor de irigații, iar 
în incintele îndiguite — prin 
definiție suprafețe joase —• apa 
s-a acumulat din cauză că au 
fost mult diminuate posibilită
țile de evacuare. In județele Ia
lomița și Brăila se cer eviden
țiate acțiunile echipelor consti
tuite in vederea curățirii de ză
padă a canalelor pentru irigații, 
iar in zonele îndiguite Insula 
Mare a Brăilei, Boianu-Sticlea- 
nu, Greaca, Potelu și Brateș 
stațiile de pompare au funcțio
nat continuu în ultimele zile, 
capacitatea lor fiind practic du
blată prin instalarea motopom- 
pelor.

Temperatura mai ridicată din 
ultimele două zile a determinat 
grăbirea topirii zăpezii, mai ales 
tn județele din sud. Se impune 
o dată tn plus acționarea cu e- 
nergie în sensul creării condiții
lor de drenare a apei în exces 
de pe toate suprafețele unde a- 
ceasta s-a acumulat. Totodată, 
în județele din sudul și estul 
țării comandamentele constitui
te au datoria să organizeze ac
țiuni de îndiguire a apelor ce 
ar putea să se reverse peste se
mănături. tn acest sens și în 
fata organizațiilor U.T.C. din 
toate localitățile Moldovei și 
Munteniei stă sarcina de mare 
răspundere de mobilizare a ti
nerilor la executarea complexe
lor lucrări de prevenire și com
batere a băltirii apelor pe su
prafețele agricole. Este unul din 
momentele importante ale anu
lui agricol 1973 pentru care lu
crătorii ogoarelor s-au angajat 
să depășească producțiile me
dii planificate la toate culturile, 
iar acestui moment tinerii au 
datoria să-i facă față cu succes

printr-o mobilizare totală a e- 
nergiilor ți entuziasmului lor 
specific.

SUCEAVA:
Acțiuni menite să înlăture 

excesul de umiditate se desfă
șoară in tot județul. Numai la 
Marginea acest gen de șantier 
concentrează munca a mai bine 
de opt sute de tineri. Aceștia
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PRIMA CARTE
(Urmare din pag. I)

chiar dacă nu întotdeauna și cu succes. Cred că la 20 de ani. 
„simpatia" pentru literatură este mult mai importantă decît 
„crearea" de literatură. Îndeletnicirile legate de arte au fost 
în toate timpurile apreciate ca înălțimi ale spiritului. Adăo- 
gînd că lumea în care trăim este mai ales o lume a științei 
și tehnicii, a rațiunii și inteligenței exacte, o lume în care 
calculele matematicii atît de apte a demitiza, atît de pricepu
te a muta statuile în magazie, uită .totuși, că sufletul omenesc 
și memoria omenească au nevoie și de mituri și de statui, 
ei bine, într-o lume aflată sub dinastia rădăcinii pătrate și a 
mulțimilor fuzii, faptul că generația tînără găsește timp și 
pentru literatură mie mi se pare un semn de-a dreptul îm
bucurător. Mi se pare mult mai important să observăm starea 
de entuziasm care patronează debutul decît să ne speriem 
prematur de invazie. Și-apoi, care cultură nu și-ar dori o 
invazie, de valori ?

Problema care se pune este alta : spiritul critic să func
ționeze ca un ochi magic în toate aceste împrejurări. Atît 
revistele cît și editurile să îndeplinească selecția de valoare 
prin cadre pregătite temeinic, și cu experiență în cîmpul 
artelor. Un debut nu înseamnă neapărat o certitudine, un 
debut anunță cel mai adesea apariția unei personalități în 
formare. Atitudinea față de debuturi trebuie să fie o atitudine 
de îndrumare. Chiar și judecata critică ulterioară nu trebuie 
să sune prea categoric, atitudinea față de debutanți trebuie 
să fie mult mai adesea așteptătoare decît tranșantă, bogată 
nuanțat psihologic și plină de tact. Fiindcă acceptînd reali
tatea debutului, accepînd faptul că prima proză și chiar pri
ma carte de proză înseamnă mult mai adesea o stare de re
prezentare intuitivă, o stare gemă în care direcțiile talentului 
și forța inteligenței artistice încă nu s-au desprins de sensibi
litatea „primară", nu s-au desfăcut încă de o anume pre
simțire a realității, acceptînd, deci, condiția debutului ca pe 
o stare de căutare, vom ști că singura noastră atitudine cu 
putință este răbdarea, măsura și simțul perspectivei talen
telor.

IAȘI:
In comunele de pe malul Pru

tului și Jijiei, au fost luate mă
suri energice prin mobilizarea 
tuturor forțelor la executarea 
canalelor de evacuare a apelor 
stagnate șl coborirea nivelului 
freatic de pe ogoarele cooperati
velor agricole de producție, 
menținerea in stare de apărare 
a digurilor de pe Prut Jijia și

ACȚIUNEA DE
COMBATERE

A EXCESULUI 
DE UMIDITATE

Gorbani, Lespezi, Miroslava, Ti- 
banea.

VASLUI:
La nivelul comandamentului 

județean Vaslui se cunoaște o 
situație concretă a obiectivelor 
expuse greutăților provocate de 
excesul de umiditate.. Se desfă
șoară o muncă intensă pentru 
prevenirea acestora la Gara 
Buhăeștl, Gara Bălteni, satul 
Brodoc, în comunele Rediu, 
Muntenii de Jos, Crasna, Zor- 
leni, Grlvița, Codăești, Puești. 
Murgeni. Fiecare comandament 
local din aceste comune au în
tocmit planuri concrete de pre
venirea greutăților ce se ivesc 
iar in caz de necesitate se vor 
lua măsuri de evacuare a oa
menilor și a bunurilor. La So- 
lești, cooperatorii, virstnici ți 
tineri, lucrează cu cele 4 buldo
zere și tractoare cu lamă la 
consolidarea digului de la rîul 
Vasluiești. De asemenea au fost 
luate măsuri prin angajarea tu
turor forțelor umane la regu
larizarea riurilor Bîrlad ți Vaș- 
luiești.

VRANCEA:
sapă canale pentru scurgerea a- 
pei rezultate din topirea zăpezii. 
Pe 8 500 de hectare execută a- 
gricultorii suceveni lucrări de 
înlăturare a excesului de apă. 
De asemenea, el continuă lu
crările de îndiguire și regulari
zare a albiilor riurilor Moldova 
și Suceava, precum ți a pirîu- 
lui Sălăgeni.

La executarea acestor lucrări 
participă peste zece mii de u- 
teciștl.

Șiret, golirea iazurilor și acu
mulărilor în vederea creării po
sibilităților de a fi din nou fo
losite. In comuna Grozești 
peste 100 de tineri — alături de 
țăranii cooperatori — au parti
cipat la înălțarea de diguri din 
nuiele și pămtnt bătut pe malul 
Prutului șl Jijiei. Tinerii din 
comuna Golăești și Victoria au 
săpat cîte un canal de peste 2 
kilometri pentru facilitarea eva
cuării apelor stagnate pe cîmp. 
Asemenea acțiuni au fost între
prinse și in comunele Trifețti, 
Bivolari, Probota, Osia, Tuțora,

Datorită creșterii cotei apelor, 
la nivelul fiecărei comune s-au 
organizat echipe și formații de 
intervenții operative. Activita
tea tinerilor din comune este 
axată în această perioadă pe 
prelntîmpinarea unor eventuale 
inundații. In comunele Tulnici, 
Bîrsești, Valea Serii, Vidra, 
Gura Calicei, Dumitrești, Jitia, 
Chiojdeni, Vintiieasca 900 de 
tineri acționează cu toate for
țele la eliberarea drumurilor a- 
fectate de alunecările de teren 
ce s-au produs în urma scurge
rii apelor.
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DECRET
privind stabilirea normelor unitare de PROIECTUL DE LEGE
structura pentru unitățile economice
Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Structura organiza
torică a centralelor industriale 
și unităților asimilate acestora, 
a întreprinderilor subordonate, 
precum și a unităților compo
nente fără personalitate juridi
că ale centralelor — uzine, fa
brici, exploatări și altele simi
lare — denumite în cele ce ur
mează unități economice, se sta
bilește în mod unitar, potrivit 
legii, de organele de conducere 
colectivă ale acestora, 
prezentelor, norme.

Art. 2. — Se aprobă 
rile organizatorice tip 
centralele industriale 
unități similare și pentru între
prinderile industriale, prevăzu
te in anexa nr. 1, care face par
te integrantă din prezentul de
cret.

Pe baza acestor structuri, 
Consiliul de Miniștri, va pre
zenta spre aprobare Consiliului 
de Stat structuri tip pe ramuri 
și subramuri economice, pentru 
unități asimilate centralelor, 
pentru întreprinderi și unitățile 
componente ale centralelor, 
precum și pentru alte unități 
economice.

pe baza

structu- 
pentru 

și alte

CAPITOLUL II
Norme de structură pentru în

treprinderi

Art. 3. — în funcție de volu
mul, complexitatea, importanța 
și specificul activității, structu
ra organizatorică a întreprinde
rii industriale sau combinatului 
cuprinde :

B) Structura funcțională 
concepție

a) ateliere de producție, mon
taj, service, proiectare, precum 
și pentru alte activități produc
tive !

b) laboratoare de control și 
cercetare :

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

d) uzine, fabrici, exploatări 
și alte unități similare fără per
sonalitate juridică.

B. Structura funcțională
a) birouri ;
b) servicii.

Art. 4. — Atelierul de pro
ducție, montaj, service și alte 
activități similare cuprinde cel 
puțin 4 formații de lucru con
duse de cîte un maistru ; mă
rimea acestor formații de lucru 
se stabilește pe bază de norma
tive unificate aprobate pe ra
muri, subramuri sau activități, 
depinzînd de natura și specifi
cul procesului de producție, 
precum și de diviziunea mun
cii corespunzătoare acestuia. 
Maiștrii lucrează sub conduce
rea nemijlocită a șefului de a- 
telier. Dacă volumul activității 
necesită un număr de munci
tori echivalent cu patru forma
ții de lucru normate, iar spe
cificul muncii permite aceasta, 
atelierul se poate constitui cu 
un număr mai mic de maiștri, 
sau fără maiștri, șeful de 
lier conducînd nemijlocit 
vitatea muncitorilor.

în cazul unor procese de . 
ducție de complexitate deose
bită. formațiile de lucru pot fi 
conduse de subingineri sau in
gineri.

Activitatea atelierelor se des
fășoară pe schimburi, fiecare 
atelier avînd numărul de mai
ștri corespunzător normativelor 
și cite un 
schimb.

Atelierul 
în cadrul 
ție cît și

Art. 5 ■

ate- 
acti-

pro-

șef de atelier pe

poate funcționa atît 
secțiilor de produc- 
independent.

— Atelierul de pro
iectare se poate constitui dacă
volumul de muncă necesită cel 
puțin 25 de persoane ; în cazu
rile în care volumul de muncă 
este mai redus se vor organiza 
colective de proiectare.

Art. 6. — Laboratorul de con
trol și cercetare execută anali
ze, probe, măsurători pentru 
determinarea calității materiilor 
prime, materialelor, subansam- 
blelor, produselor, precum și 
unele lucrări cu caracter de 
studiu și cercetare ; el se con
stituie dacă volumul de muncă 
necesită cel puțin 5 persoane.

Art. 7. — Secția de producție, 
montaj, service și pentru alte 
activități productive se poate 
organiza pentru conducerea 
unitară a activităților legate în
tre ele din punct de vedere 
tehnologic, dacă volumul de ac
tivitate necesită cel puțin 3 a- 
teliere de producție ; de ase
menea, se pot constitui secții 
în care șefii acestora conduc 
direct un număr de cel puțin 
6 formații de lucru conduse de 
Cîte un maistru.

Activitatea în secție se des
fășoară pe schimburi. Ea este 
condusă de un șef de secție 
coordonator și de șefi de sec
ție, pe schimburi. Se. numesc 
șefi de secție pe schimb numai 
dacă schimbul respectiv lucrea
ză cu întreaga capacitate a sec
ției. Șeful de secție coordonator 
îndeplinește și atribuția de șef 
de secție pe schimb. Șeful de 
secție coordonator ajutat de cei
lalți șefi de schimb răspunde 
de asigurarea condițiilor nece
sare pentru buna desfășurare 
a activității în toate schimburi
le, precum și pentru realizarea 
planului pe întreaga secție.

Art. 8. — Uzinele, fabricile, 
exploatările și celelalte unități 
similare fără personalitate ju
ridică, se pot înființa în mod 
excepțional, în cadrul între
prinderilor foarte mari și com
plexe avînd procese de produc
ție diferite, eu aprobarea Con
siliului de Conducere al mini
sterului, pe baza acordului 
Consiliului pentru problemele 
organizării economico-sociale, 
ce urmează a lua ființă.

Uzinele, fabricile, exploatările 
și celelalte unități similare fără 
personalitate juridică sînt con
duse de cîte un director sau 
inginer șef.

Unitățile economice prevă
zute în alin. 1 au în componen
ța lor mai multe ateliere sau 
secții de producție, montaj și 
pentru 
tive corespunzător 
care le-au fost 
legii, de către 
superior și cu 
melor unitare 
tip : în cazul 
unităti sînt situate în alte lo
calități decît cele în care își 
are sediul unitatea din care fac 
parte ele pot avea în structura 
lor organizatorică un număr 
minim de compartimente func
ționale strict necesare, care să 
le asigure o activitate normală.

Art. 9. — Biroul este un com
partiment funcțional care se 
poate constitui pentru îndepli
nirea unor lucrări sau activi
tăți omogene care necesită o or
ganizare distinctă. Biroul poate 
fi constituit independent dacă 
volumul de muncă necesită un 
număr minim de 5 persoane : 
de asemenea, se pot constitui, 
în mod excepțional, birouri în 
cadrul unor servicii cu număr 
mare de persoane.

Art. 10. — Serviciul este un 
compartiment funcțional care 
se poate organiza pentru înde
plinirea unor activități impor
tante, cu volum mare de mun
că. sau pentru mai multe acti
vități complementare care tre
buie conduse unitar, dacă vo
lumul de muncă necesită cel 
puțin 15 persoane ; în cadrul u- 
nui serviciu cu cel puțin 20 
persoane dacă există o activi
tate care necesită o organizare ___________ _______________
distinctă se poate înființa și un condițiile prevăzute de art. 

alin. 2 și 3.
Atelierele și secțiile de pro

ducție. montaj, service și pentru 
alte activități productive, atelie
rele de proiectare și laboratoa
rele de control și cercetare se 
constituie, potrivit normelor 
prevăzute la art. 4, 5, 6 și res
pectiv 7.

ducție, un director adjunct co
mercial și un contabil șef.

întreprinderile de gradul II 
și III sînt conduse de un direc
tor ajutat de un inginer șef, un 
director adjunct comercial și 
un contabil șef.

Celelalte întreprinderi au în 
conducerea 
tor, 
caz. 
cum

lor cîte un direc- 
un inginer șef, sau, după 
un conducător tehnic, 
și un contabil șef.

CAPITOLUL III
Norme de structură pentru 

tralele industriale

pre-

cen-

Art. 12. — Centrala este 
nitate economică autonomă,

alte activități produc- 
atribjjțijlor 

stabilite potrivit 
organul ierarhic 
respectarea nor- 
și a structurilor 

în care aceste

birou ; la serviciile mai mari 
pot fi organizate mai multe bi
rouri.

Art. 11. — întreprinderile
sau combinatele de grad spe
cial și I sînt conduse de un di
rector care este ajutat de un di
rector adjunct tehnic și de pro-

CU PRIVIRE LA ÎNFIINȚAREA,

NOI TIPURI

DE LOCOMOTIVE PURTIND

MARCA UZINELOR

„23 AUGUST“
In familia locomotivelor 

purtind marca Uzinelor „23 
August“ din Capitală vor fi 
incluse in curind două noi 
tipuri. Specialiștii uzinei au 
definitivat proiectul unei lo
comotive de 180 C.P. pe două 
osii, pentru cale industrială. 
Încă din faza de proiectare 
gabaritul acestei locomotive a 
fost redus cu trei tone față de 
tipurile similare ceea ce pen
tru cele 50 de locomotive oare 
se vor fabrica în acest an, în
seamnă o economie supli
mentară de metal de 150 de 
tone, cantitate din care uzina 
bucureșteană ar putea realiza 
două locomotive Diesel de 
1 250 C.P. fi două motoare 
de 750 C.P.

In cadrul aceleiași uzine se 
realizează prototipul locomo
tivei românești Diesel-hidrau- 
lice antiexplosive. Primele 
două locomotive de acest fel 
vor fi livrate Combinatului 
petrochimic de la Pitești 
peste citeva luni.

o u- 
. de 

producție, constituită prin gru
parea unor întreprinderi, pe 
baza criteriilor omogenității 
produselor și al tehnologiilor de 
fabricație, al cooperării, al in
tegrării pentru realizarea unor 
produse finite sau în funcție de 
amplasarea teritorială a unități
lor componente. Centrala asigu
ră în mod nemijlocit conduce
rea întreprinderilor și a celor
lalte unități din componența sa. 

Centrala se constituie de re
gulă, pe structura unei mari în
treprinderi. în funcție de volu
mul, complexitatea, importanța 
și specificul activității structu
ra organizatorică a centralelor 
industriale, cuprinde :
A) Structura de producție și 

concepție
a) întreprinderi (combinate) de 

producție, transport, comerț ex
terior ;

b) institute sau centre de cer- 
cetare-proiectare sau, după caz, 
de cercetare ori de proiectare ;

c) uzine, fabrici, exploatări și 
alte unități similare fără perso
nalitate juridică ;

d) subunități de producție 
concepție prevăzute pentru 
treprinderi la art. 3 pct. A 
a, b și c ;

e) laboratoare de cercetare ;
f) secții de cercetare-proiec- . 

tare sau. după caz, secții de cer
cetare și secții de proiectare.

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

din structura organizatorică a 
centralelor industriale și a ce
lorlalte unități similare, asigu
ră îndeplinirea atribuțiilor ne
cesare pentru buna desfășurare 
a activității întreprinderii pe 
structura căreia s-au constituit.

Art. 13. — întreprinderile de 
producție, transport și alte u- 
nități economice similare , cu. 
personalitate juridică, din sub
ordinea centralelor, se organi
zează și funcționează potrivit 
dispozițiilor legale,, privind or
ganizarea și conducerea unită
ților socialiste de stat ; în ca
zuri deosebite, la centralele cu 
volum mare de export și un 
număr foarte mare de sorti
mente se pot înființa în subor
dinea centralelor, întreprinderi 
de comerț exterior.

Art. 14. — Institutele și cen
trele cu personalitate juridică, 
de cercetare proiectare sau cer- 
cetare-proiectare se organizea
ză ca unități de specialitate în 
subordinea centralelor industria
le și a altor unități similare, 
a ministerelor si celorlalte or
gane centrale de stat, cu res
pectarea normelor unitare de 
structură specifice acestora, 
prin hotărîri ale Consiliului de 
Miniștri.

Art. 15. — Uzinele, fabricile, 
exploatările și alte unități eco
nomice similare fără personali
tate juridică se organizează în 

....... ’ ’ .8

Și 
în- 
lit,

Art. 16. — Laboratorul de cer
cetare se poate constitui dacă 
volumul activității necesită un 
număr de cel puțin 20 persoane, 
din care minimum 6 cercetători, 
la care se adaugă personalul a- 
jutător de cercetare

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

a) secția de cercetare se con
stituie dacă volumul de activi
tate necesită cel puțin 50 per
soane din care minimum 15 cer
cetători la care se adaugă per
sonalul ajutător de cercetare ; în 
secțiile mai mari se pot consti
tui laboratoare de cercetare 
dacă specificul unor probleme 
de cercetare necesită o delimi
tare organizatorică distinctă ;

b) secția de proiectare se poa
te constitui dacă volumul acti
vității necesită cel puțin 80 de 
persoane ; de regulă, în cadrul 
secțiilor se organizează colecti
ve de proiectare ; în cadrul sec
țiilor de proiectare cu peste 100 
de persoane se pot constitui a- 
teliere de proiectare dacă spe
cificul unor probleme necesită 
o delimitare organizatorică dis
tinctă :

c) secția de cercetare-proiee- 
ta.re se organizează în toate ca
zurile unde se impune, o îmbi
nare strînsă a activității de cer
cetare cu cea de proiectare, 
dacă volumul de activitate ne
cesită cel puțin 60 persoane ; 
în secții mai mari se pot orga
niza. după caz. laboratoare de 
cercetare sau ateliere de pro
iectare cu respectarea condiții
lor de mai sus și a celor pre
văzute la art. 5 și 16.

Art. 18. — Birourile și servi
ciile centralei industriale se pot 
constitui cu respectarea ele
mentelor normative prevăzute ța 
art. 9. respectiv art. 10.

Art. 19. — Direcțiile cuprind 
mai multe birouri, servicii, sec
ții sau ateliere de proiectare și 
de producție, unități de cerceta
re și alte compartimente potri
vit structurilor organizatorice 
aprobate ; direcțiile ce se pot 
organiza la centralele industria
le și unitățile asimilate acestora 
sînt Direcția tehnică și de pro
ducție și Direcția comercială ; la 
centralele mari și cu activitate 
complexă se pot organiza și di
recții economice.

La centralele constituite pe 
structura unei mari întreprin
deri, directorul acesteia este și 
director general adjunct al cen
tralei ; directorul general ad
junct al centralei poate fi aju
tat de un inginer șef.

La centralele cu volum mare 
de activitate de export-import 
și care, potrivit legii, efectuează 
direct operații de comerț exte
rior, directorul comercial poate 
fi âjtitat de un director adjunct 
pentru export care poate avea 
în subordine 2—3 servicii speci
fice. '

La centralele care au în sub
ordine întreprinderi de comerț 
exterior, nu se mai organizea
ză compartimente de export sau 
import.

La centralele care au în pla
nul lor un volum mare de lu
crări de investiții se poate orga 
niza un birou sau serviciu de 
investiții în cadrul Direcției E- 
conomice care să asigure rezol
varea tuturor 
revin unității 
litatea sa de 
executant de 
proprie.

c) personal de conducere a u- 
nității, precum și șefii de ser
viciu și șefii de birou ;

d) personal de execuție de 
specialitate exclusiv cel prevă
zut Ia lit. b ;

e) personal de execuție admi
nistrativ ;

f) personal de deservire.
Nomenclatoarele funcțiilor din 

activitatea industrială și celelal
te ramuri ale economiei națio
nale prevăzute pentru categorii
le de personal de la alin. 1, lit. 
b—C. sînt cele prevăzute în a- 

•nexele care fac parte integran
tă din prezentul decret.

Consiliu] de Miniștri va pre
zenta spre aprobare Consiliului 
de Stat nomenclatorul funcții
lor specifice unor ramuri și sub- 
ramuri ale economiei.

Art. 21. — Personalul transfe
rat în interesul serviciului sau 
trecut în aceeași unitate, în 
funcții cu nivele de salarizare 
mai mici, ca urmare a aplicării 
prevederilor prezentului decret 
are dreptul — timp de 3 luni de 
la data transferării sau trecerii 
în asemenea funcții — la sala
riul tarifar avut și. acolo unde 
este cazul, și Ia indemnizația de 
conducere. Diferența de salari.î 
se suportă de unitățile la care 
personalul va fi încadrat.

Personalul prevăzut la alinea
tul 1 care, neavînd o pregăti
re de specialitate, se recalifică 
pentru a jrresta o muncă direct 
productivă, va primi timp de 6 
luni, de la data aplicării pre
zentului decret, salariul tarifar 
avut, la acea dată, recunoscîn- 
du-i-se vechimăa neîntreruptă 
în aceeași unitate.

Conducerile centralelor, în
treprinderilor și altor unități 
economice sint obligate să asi
gure repartizarea în muncă a 
personalului care devine dispo
nibil ca urmare a aplicării pre
vederilor prezentului decret: 
pînă Ia transferarea lor în in
teresul serviciului în altă uni
tate, dar nu mai mult de trei 
luni, salariații respectivi vor 
beneficia de salariul tarifar a- 
vut și, acolo unde este cazul, 
și de indemnizația de condu
cere.

Pentru persoanele care refu
ză fără o justificare temeinică 
repartizarea în muncă oferită, 
plata drepturilor prevăzută în 
prezentul articol încetează pe 
data emiterii repartiției.

Persoanele transferate în in
teresul serviciului în altă loca
litate beneficiază de drepturile 
prevăzute în H.C.M. Nr. 253/ 
1973.

Personalul de conducere și 
execuție încadrat în funcții in
ferioare va beneficia cu precă
dere de majorarea salariilor 
planificate pentru actualul cin
cinal. Majorarea va fi aplicată 
la noua funcție în care s-a fă
cut încadrarea.

CAPITOLUL V
Dispoziții comune și finale

problemelor ce 
respective în ca- 

beneficiar sau de 
lucrări în regie

CAPITOLUL IV
Personalul unităților economice

Art. 20. — Personalul din u- 
nitățile economice se compune 
din următoarele categorii :

a) muncitori :
b) personal de conducere di

rectă a producției și alt perso
nal 
de

de specialitate din secțiile 
producție :

Art. 22. — întreprinderile și 
centralele industriale pot avea 
în subordinea lor și unele uni
tăți cu alt specific decît cel in
dustrial, cum sînt șantiere de 
construcții, secții sau stații de 
transport, depozite, oficii sau 
centre de calcul, unități șco
lare. magazine de prezentare 
și desfacere și altele similare, 
care se organizează potrivit 
normelor specifice.

Art. 23. — Se aprobă lista a- 
nexă cuprinzînd centralele în
ființate ca urmare a reorganiză
rii și unificării unor centrale 
existente.

Art. 24. — Se recomandă or
ganelor centrale ale organiza
țiilor de masă și obștești să a- 
plice in mod corespunzător dis
pozițiile prezentului decret.

Art. 25. — Prevederile pre
zentului decret vor fi aduse la 
îndeplinire pînă la data de 10 
aprilie 1973.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,

NICOLAE CEAUȘESCU

ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA
CURȚII SUPERIOARE

7

CONTROL FINANCIAR
-™- n legătură cu pro

iectul de lege supus 
19 dezbaterii aș dori 

I să fac citeva propu- 
â» neri. Consider că, 

este necesar să fie 
precizată cu mai multă exactita
te responsabilitatea Curții în ma
terie jurisdicțională realizîndu-se 
o mai mare concordanță între li
terele a, b și c ale articolului .9. 
In acest sens aș propune ca li
tera a să aibă următoarea formu
lare „prezintă periodic rapoarte 
conducerii de partid și Consiliu
lui de Stat și informează Consi
liul de Miniștri cu principalele 
constatări din activitatea de con
trol financiar, cu propuneri co
respunzătoare". Totodată consider 
că art. 4 litera f ar trebui să ca
pete o formulare mai exactă, in- 
trodueîndu-se în enunț și nu
mele băncilor de specialitate ce 
sînt supuse jurisdicției curții.

Un al doilea aspect este legat 
de exercitarea unitară a contro
lului la toate nivelele de activi
tate. In acest, sens propun să 
se introducă o specificare la art,. 
7 privind controlul financiar și 
activitatea consiliilor populare 
județene. Consider necesar a- 
ceastă specificare deoarece con
siliile populare județene au atri
buții multiple iar ca ordinatori 
principali de credite dirijează 
valori de ordinul milioanelor. In 
același timp pentru realizarea u- 
nitară pe economie a controlu
lui preventiv propun ca prin or
gan propriu Curtea să exercite 
acest control și la nivelul comi
tetelor executive ale consiliilor 
populare județene.

în ceea ce privește capitolul 
IU, titlul al ll-lea propun ca 
art. 28 să fie formulat în sensul 
„Dispozițiile referitoare la acti
vitatea jurisdicțională se comple
tează cu prevederile Codului de 
procedură penală, Codului de 
procedură civilă, ale legislației 
muncii, precum și cu orice alte 
dispoziții legale în măsura în 
care prin piezenta lege nu se 
dispune altfel". Aceasta pentru

A
șa cum este conce
pută prin proiectul 
de lege, activitatea 
Curții Superioare 
de Control Finan
ciar va conduce la 
creșterea rolului controlului e- 

conomico-financiar, la perfecțio
narea continuă a gestiunii eco
nomice precum și la mărirea 
responsabilității tuturor organe
lor de stat pentru sporirea efi
cienței activității în așa fel ineît 
nimeni, sub nici o formă, să nu 
se poată sustrage controlului și 
răspunderii față de oamenii 
muncii. Consider totuși că sînt 
necesare unele îmbunătățiri ale 
proiectului de lege supus acum 
dezbaterii publice

La art. 1, se spune printre 
altele că noul organism, Curtea 
Superioară de Control Finan
ciar, coordonează activitatea de 
control financiar bancar. Să în
țelegem de aici că și controlul 
financiar intern va fi coordo
nat de Curtea Superioară de 
Control Financiar ? Nu rezultă 
clar din proiectul de lege a- 
cest lucru. Tn prezent activita
tea de control financiar, inclu
siv cea a controlului financiar 
intern și cea de control ierar
hic curent sînt coordonate con
form legii nr. 5 de Ministerul 
Finanțelor. Prin noua lege vom 
fi subordonați și Curții Supe
rioare de control Financiar sau 
vom rămîne în continuare sub
ordonați doar Ministerului de 
Finanțe și ministerului de re
sort, în cazul nostru M.I.C.M. ? 
Cred că viitoarea lege trebuie 
să cuprindă și aceste precizări.

tn art. 18 se arată că noul 
organism „primește și exami
nează trimestrial proiectele pla
nurilor de activitate ale orga
nelor cu atribuții de control fi- 
nanciar-bancar prezentate de 
Ministerul Finanțelor, Banca 
Națională a Republicii Socia
liste România, băncile speciali
zate precum și de ministere și 
celelalte organe și organizații 
centrale“. Deci activitatea noas
tră, a celor care lucrăm la com
partimentele de control finan
ciar intern din ministere va fi 
coordonată de Curtea Superioa
ră de Control Financiar. In a- 
cest caz, cred că art. 12 ar tre
bui reformulat în felul urmă
tor 1

realizarea unei concordanțe cu 
prevederile art. 11.

Propun de asemenea ca art. 
22 alineatul al doilea să fie for
mulat astfel „Judecata se va face 
în prezența Celor în cauză sau 
a reprezentanților legali ai aces
tora după ce au fost legal citați 
cu participarea procurorului 
curții“.

Dat fiind precizarea art. 27 
consider că primele două alinea
te ale art. 23 ar putea avea for
mularea „Persoanele prevăzu
te la art. 8 litera a, se judecă în 
primă instanță de un complet 
format din trei membri, desem
nat de Consiliul de Stat sau de 
Consiliul de Miniștri, la propu
nerea președintelui Curții Su
perioare de Control Financiar. 
Pot fi propuși în completul de 
judecată membri ai biroului e- 
xecutiv al Consiliului Curții, sau 
alți membri ai Consiliului Curții, 
șefi ai secțiilor și colegiului de 
jurisdicție sau deputați ai Marii 
Adunări Naționale.

în celelalte cazuri în prima 
instanță completul de judecată 
va fi compus din trei membri : 
doi magistrați și un controlor fi
nanciar de .stat“.

Aș mai propune ca alineatul fi 
litera b art: 31 să aibă formula
rea „Consiliu] Curții Superioa
re de Coptrol Financiar își des
fășoară activitatea în prezența a 
cel puțin două treimi "din nu
mărul membrilor săi și adoptă 
hotărîri cu majoritatea simplă a 
membrilor ce îl compun“.

Pentru realizarea unui sistem 
operativ și concret de informare 
propun ca litera i art. 18 să aibă 
formularea „unitățile socialiste 
care au organe de control finan- 
ciar-bancar să prezinte trimes
trial și de cîte ori este nevoie 
rapoarte, informări și alte docu
mente pe care acestea le întoc
mesc potrivit sarcinilor de servi
ciu“.

EMIL MOLCUȚ
doctorand în științe juridice

„Ministerul Finanțelor, băn
cile, organele de control finan- 
ciar-bancar și inspecțiile de 
control specializat ale statului 
au obligația să transmită 
Curții Superioare de Control 
Financiar, tn termen de 15 zile 
de la data închiderii, actele de 
control privind situațiile la 
care se referă articolul 8 și ar
ticolul 10 litera e“. Această re- 
formulare este necesară deoa
rece actele de control privind 
situațiile la care se referă ar
ticolul 8 literele c și d sint re
zultatul activității organelor 
de control / financiar (C.F.I., 
C.I.O.C. și C F.P.i

La art. 10 prima frază de la 
litera c să fie astfel formulată ; 
Să propună organelor in drept 
blocarea fondurilor destinate 
plății drepturilor bănești ale 
resoartelor controlate, în cazul 
în care din constatările proprii 
sau ale organelor de control 
ale Ministerului Finanțelor, 
băncilor, organelor de control 
financiar-bancar și ale inspec
țiilor de control specializat ale 
statului rezultă abateri de la 
dispozițiile legale în gospodări
rea mijloacelor materiale și 
bănești.

La art. 10, litera c, se impune 
și precizarea măsurilor care 
trebuiesc luate în cazurile cind 
se suspendă finanțarea unor in
vestiții sau creditarea unor lu
crări de mecanizare netermina
te. La art. 10, privitor la drep
turile Curții Superioare de Con
trol Financiar, cred că este ne
cesară introducerea și a urmă
torului alineat > „să determine 
prejudiciile materiale și bănești 
și să stabilească răspunderile 
materiale în condițiile și la ter
menele prevăzute de dispozițiile 
legale“.

La art. 10, litera g, propun ca 
In locul formulării „să reco
mande îndepărtarea din func
ții...“ să se spună ,.să reco
mande organelor în drept în
locuirea din funcții...“.

CONSTANTIN 
CONSTANTINESCU 
director adjunct în Ministerul 

Construcțiilor de Mașini Grele

D
upă opinia mea 
sint necesare însă 
unele precizări în 
contextul Proiec
tului în scopul de
limitării hrai exac
te a obiectivelor, competențelor 

și atribuțiilor acestui organism 
de control.

înființată ca organ al Consi
liului de Stat (art. 1 al. 1) po- 
zițja Curții Superioare de Con
trol Financiar față de. Consiliul 
de Miniștri nu este delimitată 
dar. Astfel la art. 14 alineatul 
2 se stabilește competența hptă- 
rîrii asupra refuzului de viză 
a Curții „la Consiliul de Miniș
tri urmind ca Curtea Superioară 
să informeze Consiliul de Stat 
asupra situației de fapt create“. 
Consider, că .este . în spiritul ope
rativității șj al înlăturării unor 
forme birocratice, ca ăceastă 
competență să fie transmisă 
Consiliului de Stat. urmind ca 
art. 14 al. 2 să se modifice ast
fel : In cazul refuzului de viză, 
ministerul sau conducătorul or
ganului central se poate adresa 
Consiliului de Stat, care va ho- 
.tărî asupra efectuării operației, 
înștiințînd Curtea despre aceas
ta“. în aceste condiții al. 3 nu-si 
mai are sens.

Pe linia atribuțiilor jurisdic- 
ționale, art. 8 pct. a și art. 23 
al. 1 stabilesc că aprobările 
pentru judecarea unor conducă
tori ai organelor centrale pen
tru abateri cu caracter finan
ciar și_ fixarea completelor de 
judecată se dau de Consiliul de 
Stat sau Consiliul de Miniștri. 
Cred că ar fi mal bine ca și 
competența în acest domeniu să 
fie lăsată Consiliului de Stat în 
calitatea sa de organ superior 
ierarhic Curții Superioare de 
Control. Am in vedere că in ex
punerea de motive la Proiect se 
precizează că „prin înființarea 
acestui organ se realizează o 
mai bună delimitare între orga
nele puterii de stat Și cele ale 
administrației de stat“.

în altă ordine de idei art. 6 
ăl 1. stabilește ca atribuție Curții 
Superioare de Control Finan
ciar. exercitarea Controlului pre
ventiv, prin organe proprii, la 
ministere și organe centrale a- 
supra legalității și eficienței e- 
fectuării de cheltuieli din fondu
rile ce le administrează. De aici 
rezultă două aspecte, neclare : a) 
care este relația de legătură în
tre organul Curții Superioare de 
Control — care avizează pentru 
control prevenția — și conduce
rea ministerului sau organului 
central respectiv și ; b) ce rol 
mai au în acest caz organele de 
control preventiv din ministe
rele respective ? Este necesar ca 
legea să precizeze dacă această 
atribuție a Curții Superioare de 
Control apare prin preluarea de 
la ministere a controlului pre
ventiv sau este vorba de capta
rea în activul Curții a Compar
timentului de Control Preventiv 
de la ministere. în același con
text la art. 23 al. 1 se impune 
să se precizeze expres dacă de
putății Marii Adunări Naționale 
care pot fi_propuși in completul 
de judecată, vor trebui sau nu 
să facă parte din Curtea Supe
rioară de Control.

Art. 24 reglementează ataca
rea hotărîrii completului de ju
decată al Curții prin recurs ne
stabilind însă competența de 
admitere sau resoingere a re
cursului la nivelul curții- și nici 
modul de reglementare a excep
ției (pentru art. 8 lit. d). Dacă 
se are în vedere că în practica 
judiciară atacarea orin recurs a 
unei hotărîri este de mare frec
vență, devine imperios necesară 
reglementarea in cadrul viitoa
rei legi a competenței de admi
tere sau respingere a recursu
lui. tn nici un caz aceasta nu 
poate fi stabilită la nivelul pre
ședintelui Curții Superioare de 
Control Financiar întrueit a- 
cestuia i se stabilește exercita
rea^ dreptului de control asuDra 
hotărîrilor definitive pronunțate 
de colegiul de jurisdicție (art. 
26 al. 1).

Art. 10 pct. î prevede să se 
ceară unităților economice care 
au organe de control financiar- 
bancar, rapoartele și informă
rile pe care acestea le întoc
mesc potrivit sarcinilor de ser
viciu. Formu'area este nesatis
făcătoare, dind posibilitatea in
terpretării în mod birocratic a 
acestei_ cerințe. în plus nici nu 
cred că este necesară prezența 
la Curtea Superioară de Control 
Financiar a unei asemenea do
cumentații de la toate unitățile 
economic-5, cu excepția organe
lor centrale. De la celelalte u- 
nități economice se pot solicita 
cel mult periodic rapoarte sau 
informări în scopul analizării 
muncii desfășurate. De aceea 
este necesară reformularea a- 
cestuia altfel :

„Să fixeze ca sarcină perma
nentă pentru unitățile economi
ce centrale, care au organe de 
Control Financiar bancar ra
poartele și informările întocmi
te în urma activității desfășu
rate, iar de Ia celelalte unități 
economice să ceară periodic ra
poarte si informări în sconul 
analizării și verificării activită
ții acestora“.

CORIOLAN MAREȘ,
doctorand în economie

Sec%25c8%259bia.de
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cinte» tineretului 1

GÎND LA ABSOLVIREA ȘCOLII
FESTIVAL 

AL TEATRULUI 
LA SATE

Organizat de Centrul de 
îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice 
de masă, festivalul urmăreș
te să catalizeze mișcarea 
teatrală de amatori din .ju
deț, să formeze pe lingă fie
care așezămint cultural un 
colectiv dramatic capabil să 
asigure o microstagiune lo
cală

Numărînd 39 de instituții 
participante, festivalul se va 
desfășura pe rind, în nouă 
centre de concurs. Finala se 
va disputa la Focșani în zi
ua de 25 aprilie cu care pri
lej formațiile ciștigătoare 
vor fi premiate.

Zilele acestea s-a desfă
șurat in Focșani, Întrecerea 
formațiilor caselor de cultu
ră din Focșani, Panciu, Odo- 
bești și Adjud.

PAVEL ISTODE
„CINE ȘTIE, 
EXECUTĂ SI 

CÎȘTIGĂ, CINE NU.., 
ÎNVAȚĂ I*

La acest concurs inițiat de 
Comitetul municipal Călă
rași al U.T.C., sînt antrenați 
toți tinerii din școlile și in
stituțiile orașului, partici
pant! ia pregătirea tineretu
lui pentru apărarea patriei. 
Concursul, constituie un bun 
prilej de verificare a cunoș
tințelor teoretice și practice 
insusite la diferitele discipli
ne din cadrul pregătirii mi
litare a tineretului, desfăgu- 
rindu-se In trei etape. pe 
detașamente, pe centre și pe 
municipiu.

Participanții, Impărțlțl in 
grupe de cîte zece, sini su
puși unor probe ta urmă
toarele discipline : instrucția 
de front, topografie, instruc
ția focului și instrucția tac
tică.

COLUMNA
PE UN ITINERAR 

IALOMIȚEAN
De un deosebit interes se 

bucură acțiunea inițiată de 
colectivul Muzeului județean 
Ialomița în colaborare cu 
un grup de cercetători ai 
Muzeului de istorie al R.S.R., 
care își propune să popu
larizeze tn cercuri cit mai 
largi momentele importante 
din istoria patriei și poporu
lui nostru începutul a fost 
făcut cu prezentarea a 25 
din cele mal semnificative 
imagini-foto ale Columnei, 
în comunele Lupșanu, Cuza 
Vodă, Independența și Le- 
hliu.

Acțiunea continuă pe un 
traseu ce va include majori
tatea comunelor din județul 
Ialomița.

IONEL BELCIUGAN

Ajunsesem la Corbeanca pe 
o zi cu soare. Puține din a- 
ceastă primăvară capricioasă. 
Străzile erau deci zvîntate. 
Purtam cu mine o scrisoare, 
concepută stîngaci. dar plină de 
omenie, a unor țînci din satul 
Tamași, cale de 4 kilometri de 
centrul comunei. O citisem și o 
recitisem : „Sîntem mici, de la 
șase ani In sus și sîntem mulți 
si locuim In linie dreaptă cam 
ia 12 kilometri de București. 
Seara, cînd este senin, de la noi 
se văd luminile roșii ale Casei 
Scînteii. Sîntem la un pas de 
București și cu toate acestea 
sîntem cel mal chtnuiți copii. 
Toamna, iarna, primăvara. îno
tăm prin noroaie, ajungem Ia 
școală murdari, uzi la picioare, 
că încălțămintea trage apă, și

Contribuție de seamă la cunoașterea 
și răspindirea marxismului in România

(Urmare din pag. 1}

fost cunoscute și apoi răspîndite 
pe teritoriul țării noastre. Rțle- 
vînd acest fapt, tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu arăta, cu 
prilejul aniversării a 125 de ani 
de la apariția „Manifestului 
Comunist“ i „Este cazul să sub
liniem cu deosebită satisfacție 
faptul că partea înaintată a 
proletariatului român, militan- 
ții sociali de frunte ai poporu
lui nostru au venit in contact 
cu ideile „Manifestului Comu
nist“ la scurtă vreme de la 
apariția sa. că numeroase din 
lucrările de bază ale clasicilor 
marxismului au fost traduse și 
difuzate în România curînd 
după tipărirea lor, orieniînd 
astfel mișcarea socialistă din 
România, ținînd-o la curent cu 
gindirea cea mai avansată a 
epocii. Circulația ideilor socia
liste tn România a avut o pu
ternică influență asupra dezvol
tării mișcării muncitorești re
voluționare și progresiste din 
țara noastră, legînd-o totodată 
de timpuriu, de mișcarea mun
citorească internațională, de în
șiși marii ei conducători. A- 
ceasta a determinat Închegarea, 
cu aproape 100 de ani in urmă 
a organizației socialiste a prr,-

MÎINILE 
ÎNDEMTNATICE 
DE LA OSICA

Sub îndrumarea tinerei 
învățătoare Ioana Rogojinâ- 
ru, peste 25 de elevi din cla
sele IV—VII ai Liceului O- 
sica, au deprins în cadrul 
cercului „Mîini îndemânati
ce“ o plăcută și inedită în
deletnicire : efectuarea de 
tablouri din pai. Recent, pe 
culoarul școlii ei au deschs 
prima expoziție de acest 
gen. Cele 50 de tablouri lu
crate cu multă artă de elevi 
ca : Ion Constantin, Mihaela 
Ivan, Constantina Raicea, 
Tudor Constantin, Mugurei 
Buznă, Irina Popescu, Marin 
Dăbuleanu, și alții, prezintă 
un adevărat univers al co
pilăriei i vapoare, corăbii cu 
ptnze, avioane, flori, por
trete, secvențe din jocurile 
și activitatea productivă șco
lară.

ILIE CORCOVEANU

PREMIERA 
INDUSTRIALĂ 

LA ROGOJELU
• Zilele acestea harnicul 

colectiv de muncă al șantie
rului Energomontaj Rovi- 
nari, a demarat pe platfor
ma industrială Rogojelu o 
nouă și importantă lucrare i 
montarea cazanului nr. 5 de 
1035 tone abur pe oră, pro
dus al uzinelor „Vulcan" 
din București. Montarea a- 
cestui cazan, care va încor
pora pînă la cota 116 m cir
ca 12.000 tone de utilaje, 
marchează o nouă etapă în 
dezvoltarea importantului o- 
biectiv al energeticii româ
nești aflate în construcție în 
această zonă a țării.

C. VASILE 

OGLINZILE 
MAISTRULUI- 

INSTRUCTOR

Tînărul maistru-instructor 
Liviu Maxinciuc de la Li
ceul industrial de construcții 
mașini din Baia Mare a pus 
recent în aplicare un nou șl 
original procedeu care îi de
termină pe elevi să-și for
meze într-un timp scurt de
prinderea de a folosi corect 
uneltele manuale de așchie- 
re a metalelor. Acest proce
deu constă în montarea pe 
bancul de lucru, perpendi
cular cu axa menghinei, a 
unei oglinzi care dă posibi
litatea elevului să-și corec
teze singur atît poziția de 
lucru, cît și mînuirea unel
telor cu care lucrează. Pro
cedeul amintit s-a extins 
acum în majoritatea liceelor, 
a școlilor tehnice și profe
sionale din județul Mara
mureș.

NICOLAE HERȚEG

BBP BANI
stăm uzi pînă plecăm înapoi a- 
casă. Satul nostru este străbă
tut de o șosea asfaltată (între 
Buftea șl șoseaua națională) șl 
nu are străzi laterale prea mul
te și prea lungi și totuși nu s-a 
găsit nimeni de la sfătui popular 
să se gîndească și la noi, să ne 
facă măcar un sfert de trotuar 
și măcar pe o singură parte...“. 
Semnalul acesta — deloc minor 
— l-am discutat cu Gheorghe 
Ungureanu. primarul comunei. 
„Sesizarea este justă, ar trebui 
pavați circa 2 kilometri dru
muri. există și fonduri pentru 
întreținerea drumurilor, dar... 
nu se pot cheltui decît cu o 
aprobare specială a consiliului 
popular județean". In finalul 
discuției ni s-a amintit faptul 
că drumul a fost pietruit și ne 
întrebam de ce nu-1 folosesc 

letariaiului român, una dintre 
cele mai vechi din lume, că
lăuzită de principiile socialis
mului științific, fapt consemnat, 
de altfel, apreciativ, la timpul 
său. de însuși Marx și Engels".

Răspindirea ideilor socialiste, 
a marxismului, capătă un cadru 
mai organizat odată cu crearea 
în anii 1868—1871 a primelor 
cercuri socialiste din țara 
noastră. Căutind răspuns la so
luționarea problemelor sociale 
ale vremii, membrii acestor 
cercuri, intelectuali militanti, 
au manifestat un interes deo
sebit față de operele lui K. 
Mârx și Fr. Engels, desfășurînd 
o activitate meritorie pentru 
traducerea și răspindirea aces
tora în țara noastră. Referin- 
du-se la acest aspect, socialistul 
român I. Mani, delegat al orga
nizațiilor muncitorești și so
cialiste la Congresul de consti
tuire a Internaționalei a II-a 
ținut la Paris în 1889, sublinia < 
„Cel dintîi care s-a alăturat 
teoriilor socialiste a fost tine
retul studențesc. El a tradus în 
limba română principalele ope
re ale literaturii socialiste și 
s-a străduit să lè răspîndească 
în întreg cuprinsul țării". Meri
tul acestor reprezentanți ai pri
melor cercuri socialiste este că

Peste cîteva zile voi fi ab
solvent. In fața acestui emo
ționant eveniment, gîndutile 
mele se îndreaptă cu recu
noștință spre toți cei care au 
contribuit la formarea mea ca 
vlăstar al marii familii a side
rurgicilor. Doresc ca prin in
termediul ziarului nostru, al 
tinerilor, să aduc cele mai 
sincere mulțumiri tuturor pro
fesorilor care mi-au relevat 
tainele acestei meserii, aju- 
tîndu-mă să mi-o însușesc,

de NICOLAE VELEA

VÎRSTĂ A FERESTRELOR
Vtrstă a unor trăiri și tresăriri gingașe cu o 

dinamică rapidă, fugoasă și contradictorie, ado
lescența este și o virstă a „ferestrelor des
chise“.

Sint unii tineri care deschid ferestrele spre 
exterior, spre realitățile înconjurătoare și tîn- 
jesc după comunicare, vor să transmită neapă
rat celor din jur raporturile noi, inedite, pe 
care le descoperă cu ochiul proaspăt, adoles
centin. acuzind, uneori agresiv, perceperea sau 
punctul de vedere ale oamenilor mal In vîrStă 
de percepere sau apreciere sprijinită pe o mai 
extinsă experiență șl cunoaștere — de rutină 
sau perspectivă egalizatoare, nediferentiată, 
„tăvălugită". ca să le împrumut unul din ter
menii acizi și agresivi. Sînt alți tineri însă care 
se refugiază într-o izolare mîndră, deschid sau 
întredeschid aceste „ferestre“ mal ales către 
realitatea lor Intimă, afectiv-senzorială șf cred 
că ceea ce li se tntlmplă și ceea ce ei observă 
este cu totul singular, de obicei superior singu
lar și împărtășirea, comunicarea lor, ar vul
gariza, scutura sau împuțina polenul emoțional 
— intim. Sau cel mult încredințează totul unui 
jurnal intim. Lor li s-ar potrivi versul emines
cian : „Iară ochiul închis afară. înăuntru se 
deșteaptă".

Oricum amîndouă aceste ipostaze pornesc din- 
tr-o mare nevoie uneori dureros de acută, de 
cunoaștere, de autocunoaștere.

De ele pedagogul sau părintele trebuie să se 
apropie cu tact, finețe, răbdare șl atentie, ele 
trebuiesc înțelese și uneori dirijate din umbră 
respectînd, cunoscind. starea de moment • fie
căruia.

Și, uneori, poate adeseori nu se Intimplă așa. 
Se intimplă insă ca datele unei experiențe, 
poate dureroase, poate nereușite, să fie așeza
te torturant — egalizator peste o experiență în 
formare.

Din pricina aceasta am scris tn articolul din 
săptămlna trecută despre două scrisori care, 
aparent, denotă mentalități (ale părinților) care 
se bat cap in cap, dar de fapt pot fi puse și a- 
Șezate cap la cap. prelungindn-se pentru a se 
cristaliza si constitui într-o atitudine, aceeași 
în fond, de neintelegere față de structura in
timă a copiilor deveniti adolescenți. Era vorba

SÎNT, UN GOSPODAR
copiii pentru a ocoli noroiul.

La Tamași am ajuns tot pe 
soare. Pe ulițe însă domnea no
roiul adunat în stive. Căruțele 
erau mînjite pînă în susul ro
ții. Era ora prînzului și copiii 
se-ndreptau către școală. I-am 
văzut cocoțați, agățați de gar
duri. Cizmele, firește ale pă
rinților, clempăiau prin noroi. 
Hainele le erau murdare. Și nu 
mai plouase de cîteva zile. Aici, 
fiecare zi de școală — primă
vara, toamna, Iarna — începe 
cu un program administrativ t 
curățatul încălțămintei, al hai
nelor. Copiii fac acest lucru cu 
conștiinciozitate, pentru că țin 
la școala lor, pentru că știu 
cît este de greu să menții cu
rățenia tn trei cămăruțe tn care 
învață 165 de elevi. Apa din 
ghete se usucă greu, iar ei tre- 

ei au sesizat valoarea excep
țională a lucrărilor întemeieto
rilor socialismului științific, în 
rîndurile lor circulînd exem
plare din „Capitalul“ în limba 
germană, (edițiile 1867 și 1872), 
în limba rusă și franceză, pre

80 DE AHI DE LA CREAREA P.S.D.M«.-
cum și lucrări de popularizare 
a ideilor fundamentale ale a- 
cestei lucrări monumentale a lui 
K. Marx. Nicolae COdreanu, Al. 
S. Trușcă, Eugen Lupu, N. 
Rüssel, C. Dobrogeanu-Gherea, 
Titus Dunca și alți participanți 
la cercurile socialiste din țara 
noastră citiseră pe Marx încă 
din anii 1875—1876. De aseme
nea, membrii cercurilor socia
liste dispuneau de numeroase 
știri și informații despre ideile 
socialismului științific prin in
termediul unor publicații edita
te In Apusul Europei în limbile 
franceză, rusă și germană, în
tre care amintim periodicele 
„L’Egalite“, „Vperiod“ și 
„Vorwärts" organe de presă larg 
răspîndite în mișcarea socialis- 

organizației V.T.C. care, cu o 
povață bună, m-a ajutat să 
merg fără să mă clatin pe 
drumul pe care mi l-am ales, 
tovarășului inginer Mi hai Mo- 
canu, care mi-a insuflat dra
gostea pentru această mese
rie, repetîndu-tni în clipele 
mele de incertitudine obiș
nuita sa zicală „Sub o zgură 
bună zace un oțel bun“.

In aceste clipe mă gîn- 
desc cu recunoștință și dra
goste la părinții mei, încă

DESCHISE
tn acea scrisoare de faptul cS un părinte tl jig
nește pe fiu] său — (de la care a venit scri
soarea) pentru că e studios, tăcut, necomunica
tiv și aceasta pentru că stă mal mult Intre 
cărți. (Explicabil — tinărul îș| dă examenul de 
absolvire și se pregătește pentru examenul de 
admitere Ia facultate). Da, dar tatăl îl vrea 
mai comunicativ, mal „plimbăreț", poate ca să 
nu pară prost. Pentru că ti repetă mereu (une
ori revenind, autocritic) : „Am muncit pentru 
un prost"

Cealaltă scrisoare provine din Botoșani de 
Ia o elevă a școlii de comerț de acolo. Tînăra 
T. A. a vrut să meargă de ctteva ori cu școala 
în excursii. Ea ar vrea să vadă țara sau mă
car atît cit poate oferi o excursie cu școala prin 
țară. Ar fi. ca să-mi reiau afirmațiile de la În
ceput, un temperament dacă nu opus, măcar 
deosebit de tinărul elev reșlțean. Mama tinerei 
îi făgăduiește că va da suma necesară pentru 
deplasarea în excursie. Și îi dă „Dar — conti
nuă scrisoarea — în ultima clipă mama îmi re
trage banii de excursie, de teamă că aș putea 
păți ceva". Șt fata e nevoită să se întoarcă a- 
casă. să-și desfacă bagajele (firește micile baga
je) de excursie pentru că mamei îi este teamă 
că fata ar păți ceva !. Și faptul s-a repetat de 
cîteva ori. Și tînăra T. A. din Botoșani a luat 
tot timpul în serios promisiunile mamei de a o 
lăsa în excursie și întotdeauna banii i-»u fost 
retrași „în ultima clipă“.

Și, firește, fata s-a întors acasă șî a plîns lin
gă bagajele deja făcute, făcute degeaba de tea
ma mamei de a nu păți ceva. Desigur, există o 
grijă permanentă pentru copii, o supraveghere 
a lor e obligatorie uneori, dar o grijă perma
nentizată cu un patronaj excesiv devine pînă la 
urmă sîcîftoare, stîn.ienitoare.

Deci, cred, ne aflăm, deși aparent la poli ori 
la situat<i opuse, confruntînd cele două scri
sori, în fata uneia șl aceleiași mentalități ..pă
rintești" să spunem, dar părintești fiind, de o 
lipsă de înțelegere, de o lipsă dacă nu peda
gogică și intuiție (asta ar fi motivabil), măcar 
In amîndouă cazurile sc lasă Impresia unei lip
se de întreprinderi afective, de comunicare în
tre o experiență formată si una care, anevoios, 
își caută structurarea si un contur propriu.

mură de cum vin la școală ptnă 
pleacă acasă. Cizmele de cau
ciuc sînt și ele un pericol pen
tru sănătatea celor miei. Și a- 
ceasta pentru că sumele rezer
vate construcției și întreținerii 
drumurilor, deși există, nu pot 
fi întrebuințate pentru că așteap
tă .. o aprobare Sau pe cineva 
care să ceară, să se zbată pen
tru această aprobare.

Directorul școlii, profesori! 
cu care am stat de' vorbă, 
ne-au relatat fapte pe care ar 
trebui să le cunoască și primă
ria. Cînd plouă unii părinți Iși 
aduc copiii pînă la școală în 
spate sau îi încalță de parcă 
i-ar trimite pe un șantier de 
desecări. Alții nu pot răzbate 
prin noroi. Ne-am amintit că 
la „centru" ni se spusese : „a 
fost pavată strada". Am privit 

tă din țara noastră. Tncepînd cu 
anul 1880 cercurile socialiste se 
vor situa tot mai evident pe 
pozițiile ideologice ale marxis
mului, paralel cu apropierea 
lor de mișcarea revendicativă a 
proletariatului.

Una din principalele căi de 
răspindire largă a ideilor mar
xiste în rîndul maselor munci
toare a constituit-o presa so
cialistă și muncitorească, în 
coloanele căreia au fost publi
cate traduceri ale unor scrieri 
ale lui Marx și Engels, articole 
și studii de popularizare a idei
lor marxiste și în același timp, 
lucrări originale, primele în
cercări de analiză în spirit 
marxist a unor probleme eco
nomice și social-politice speci
fice României. Elocventă în a-

cest sens este apariția publica
țiilor „Socialistul" (1877). „Ba
sarabia“ (1879), „înainte“,
„România viitoare“ (1880) „E- 
manciparea" și „Dacia viitoare“ 
(1883) în care au fost reproduse 
pasaje întregi din „Capitalul" 
lui Marx, au apărut o serie de 
articole originale de inter
pretare în lumina socialis
mului științific a probleme
lor majore cu care se con
frunta societatea românească 
din acea vreme. De aseme
nea, în scrierile cu caracter 
programatie apărute in această 
perioadă, cum au fost „Credo 
al socialiștilor români" și „Un 
studiu psihiatric urmat de cî
teva comentarii asupra ideilor 
sănătoase“ (1880). anumite con- 

runțiți acolo, în satul scăldat 
de apele capricioase ale Și
retului.

Mulțumesc încă o dată tu
turor celor care m-au ajutat 
să am încredere în mine și le 
promit că nu le voi înșela 
așteptările, că niciodată nu 
mă va părăsi dorința de a 
munci cît mai bine, de a în- 
văfa cît mai mult.
GHIOC C. CONSTANTIN 
Grupul școlar al Combinatu

lui siderurgic Galați

LIPSEȘTE
una, două, trei, uliți. Toate im
practicabile. Doar 20 de metri 
de porțiune pietruită intr-un 
capăt, atît cît ar trebui unui 
cal și unei căruțe să-și scuture 
noroiul înainte de a ieși în șo
seaua principală. Să mai amin
tim de faptul că sătenii și-au 
achitat conștiincios îndatoririle 
față de comună, că elevii, pă
rinții lor sint dornici să exe
cute o parte din lucrările nece
sare în timpul liber ? La ce 
bun I Toate acestea se cunosc. 
Ea, primăria, trebuie să inter
vină în soluționarea acestei 
probleme. Pentru că ea, primă
ria, răspunde de gospodărirea 
întregului teritoriu al comunei, 
și, implicit, de desfășurarea 
normală a procesului instruc- 
tiv-educativ. de sănătatea locui
torilor.

LIDIA POPESCU

6iderații șî aprecieri teoretice 
au ca sursă directă lucrările în
temeietorilor socialismului ști
ințific „Manifestul Partidului 
Comunist“ și „Capitalul".

O serie de idei și teze mar
xiste au fost prezentate de C. 
Miile în cotidianul social-de
mocrat. „Drepturile omului“. 
(1885). Revista „Contemporanul" 
în 1885—1886 a inserat în pagi
nile sale una dintre primele tra
duceri realiste în mișcarea 
muncitorească internațională 
din lucrarea lui Fr. Engels „O- 
riginea familiei, a proprietății 
private și a statului“. O contri
buție meritorie în explicarea, 
Ia un nivel accesibil maselor 
muncitoare, a principalelor teze 
ale marxismului, și-a adus-o pu
blicația teoretică a mișcării so
cialiste „Revista socială" (1884—■ 
1887) prin publicarea studiilor 
„Karl Marx și economiștii noș
tri" și „Ce vor socialiștii ro
mâni" de C. Dobrogeanu-Ghe
rea.

Paralel cu larga popularizare 
a operei lui Marx șl Engels, 
în presa socialistă au apărut 
și lucrări originale de in
terpretare marxistă de o ma
re valoare științifică în care, pe 
lingă fundamentarea teoretică 
a ideii legitimității socialismu
lui in România, este elaborată 
strategia și tactica mișcării 
noastre socialiste. Dintre aces
tea, o deosebită valoare teore
tică și practică pentru evoluția 
mișcării muncitorești și socia
liste din țara noastră a avut-o

( COMSPOMMffi. iUJSTRATt)

„NOROC BUN“ 
LA MINA - ȘCOALĂ
In incinta modernului Grup 

școlar minier Motru, alături de 
zveltele siluete ale clădirilor, 
atelierelor, sălii de sport, canti
nei și celor patru cămine pri
virea îți este atrasă de o gură 
de mină, în mărime naturală, 
pe al cărei portal este înscris 
tradiționalul „Noroc bun 1“. 
Este o mină-școală, singura de 
acest gen din țară construită în 
întregime de către elevii școlii 
profesionale și cei ai școlii teh
nice de maiștri mineri și elec
tromecanici, după un proiect 
conceput de un grup de ingi
neri, cadre didactice ale acestei 
școli, cu sprijinul material al 
exploatărilor miniere Horăști și 
Ploștina.

Dată în folosință în anul șco
lar 1970—1971. mina-școală cu
prinde toate tipurile de lucrări 
miniere care se execută în ba
zinul carbonifer Motru. întîl- 
nim aici planuri înclinate, ga
lerii principale, direcționale, di
ferite tipuri de susținere a ga
leriilor, două abataje — unul 
dotat cu 12 secții de complex 
mecanizat de tăiere și susținere 
tip OMKT., prevăzut cu com
bină de abataj șl stație de 

pompe pentru alimentarea sis
temului hidraulic, iar celălalt 
tip cameră — transportoare, 
pompe centrifugale, o combină 
tip PK3M de săpare a galerii
lor, posturi de distribuție a e- 
nergiei electrice de sector și de 
abataj, un perforator electric 
folosit în abatajele cameră sau 
în galerii la metoda de săpare 
prin perforare-pușcare. De ase
menea, mina-școală mai este 
prevăzută cu un circuit de cale 
ferată subterană, cu ecarta- 
mentul de 600 mm. macaze, va- 
gonete și o locomotivă de mină, 

O ACȚIUNE
PATRIOTICĂ

Fotografia, realizată la XJzina „Neptun“ din Cîmpina, înfățișează 
echipa de prototipuri și autoutilări (brigada a IV-a), condusă 
de Gheorghe Cosma, secretarul organizației V.T.C. de la S.D.V. 
Avînd în vedere necesitățile presante ale colegilor lor de la secția 
montaj, tinerii aceștia au lucrat peste program 11 ore realizînd 
25 de redactoare Această acțiune patriotică s-a soldat cu lucrări 
valorînd peste 25 000 lei.

ION TOMESCU 
Fofo : MIRCEA ZISOPOL

Grupaj realizat de DOMNIȚA VĂDUVA

studiul-program „Ce vor socia
liștii români" apărut în „Revista 
socială“ în 1885—1886 sub sem
nătura lui C. Dobrogeanu-Ghe
rea. Programul definea de pe po
zițiile ideologice ale marxismu
lui, pentru prima dată in litera
tura socialistă, rolul istoric al 
proletariatului în lichidarea pe 
cale revoluționară a modului de 
producție capitalist și instaura
rea societății socialiste, capaci
tatea lui ca, eliberindu-se pe 
sine, să elibereze de exploata
rea omului de către om pe toți 
cei ce muncesc. De asemenea 
el a formulat, potrivit princi
piilor socialismului științific, 
necesitatea instaurării puterii 
politice a proletariatului și a 
trecerii mijloacelor de produc
ție In proprietate colectivă, 
drept condiții primordiale ale 
făuririi noii societăți.

Numeroase studii și articole 
de interpretare marxistă a*i pu
blicat in presa socialistă și 
muncitorească și alți militanți 
revoluționari ca : Ioan Nădejde, 
Ștefan Stîncă, Panait Mușoiu, 
Raicu Ionescu-Rion, Sofia Nă
dejde și alții, adueîndu-și ast
fel o contribuție valoroasă Ia 
fundamentarea legitimării miș
cării socialiste în România, la 
trecerea sa pe pozițiile ideolo
gice ale socialismului științific. 
Totodată, în paginile presei 
muncitorești și socialiste au fost 
publicate o serie de materiale 
marxiste semnate de fruntași ai 
mișcării socialiste europene ca 
Paul Lafargue. August Bebel, 
Karl Liebcknecht, Clara Zetkin 
și alții. Unele lucrări ale înte
meietorilor socialismului știin
țific au fost traduse și tipărite 
sub forma unor broșuri sau vo
lume aparte. Astfel in 1892 Pa
nait Mușoiu a tradus și publicat 
„Manifestul Partidului Comu

un ventilator axial pentru asi
gurarea aerajului parțial aspi
rant al galeriilor în săpare cu 
combina PK3 și alte utilaje spe
cifice mineritului din bazinul 
carbonifer al Văii Motrului, care 
au fost obținute prin transfer 
de la exploatările miniere sau 
au fost recondiționate în cadrul 
atelierelor școlii.

Ce loc ocupă mina-școală în 
realizarea procesului instructiv- 
educativ al viitorilor muncitori 
mineri ?

— Unul dintre cele mai im
portante — ne spune ing. 
Gheorghe Ciobanu, directorul 
modernului grup școlar. Parte 
componentă a laboratorului de 
tehnologia meseriei, unul din
tre cele 10 laboratoare de care 
dispune școala în prezent, ea 
constituie un eficient mijloc de 
pregătire temeinică a acestora. 
Este, pe de o parte, locul unde 
viitorii mecanizatori-mineri, e- 
lectricieni, lăcătuși de mină, 
maiștri, precum și actualii elevi 
ai liceului industrial, secțiile 
exploatare și electromecanică, 
iau primul contact cu mina, cu 
complexele și modernele tipuri 
de utilaje folosite în prezent în 

bazinul nostru carbonifer. Pe 
de altă parte, mina-școală oferă 
posibilitatea însușirii practice a 
modului de funcționare și ma
nevrare a acestora, aici putîn- 
du-se crea intenționat defecte 
care apoi sînt remediate de că
tre elevi. Aici se pot demonstra 
mai bine părțile componente 
ale utilajului și realiza schițe, 
desene și interpretări ale tipu
rilor de susțineri.

VASILE CRĂCIUN 
din subredacția județeană

nist“ precum și lucrarea lui En
gels „Dezvoltarea socialismului 
de la utopie la știință". In pe
rioada următoare au fost publi
cate și alte lucrări marxiste.
S-au tipărit, de asemenea, lu
crări românești de interpretare 
marxistă, între care „Concepția 
materialistă a istoriei“ (1892), 
„Mediul social ca factor pato
logic“ (1891) de St. Stîncă, „Re
ligie, familie, proprietate“ de 
Raicu Ionescu-Rion, elogios a- 
preciată de Fr. Engels și altele.

Ideile socialismului științific 
au fost larg popularizate și prin 
conferințe publice și scoli popu
lare. între anii 1884—1893 la 
București s-au ținut sistematic 
conferințe pe diverse aspecte ale 
ideologiei marxiste. S-au orga
nizat, de asemenea, scoli de a- 
dulți, în scopul ridicării nive
lului ideologic și cultural-ștlin- 
țific al muncitorilor. După crea
rea P.S.D.M.R., ca rezultat obi
ectiv al răspîndirii marxismu
lui, al călirii ideologice și poli
tice a mișcării muncitorești și 
socialiste din țara noastră, acti
vitatea ideologică de propagare 
în rîndurile muncitorilor a so
cialismului științific a cunoscut 
un salt calitativ. Au fost inten
sificate si lărgite căile și moda
litățile de răspindire a marxis
mului folosite pînă la 1893 ele 
vizînd teme majore ca : legiti
mitatea și posibilitățile de dez
voltare a mișcării socialiste în 
tara noastră, probleme de tac
tică, de atitudine a mișcării 
muncitorești, a partidului său 
politic față de problemele fun
damentale ale societății româ
nești etc..

(Urmare din pag. I)

Gheorghe Miluță. Și cred că de 
asemenea un lucru bun este și 
acela că Ia activitățile artistice 
și cultural-educative participă 
nu numai cei care lucrează 
aici, ci și muncitori din centre
le industriale apropiate care fac 
zilnic naveta“. „De altfel, în
treaga gamă de activități, adau
gă profesorul Tamaș Trandafir, 
director al căminului cultural, 
se adresează în mare măsură 
tinerilor, fie că e vorba de in
formările politice, de serile si 
medalioanele literare șî schim
burile de experiență pe tenie 
legate de activitatea productivă, 
fie că e vorba d? dezbaterile 
conduse de colectivul de confe
rențiari sau de ciclurile temati
ce cum ar fi „Agroclubul" (în- 
tilniri cu specialiști din agricul
tură), „Forumul“ (discuții pe 
teme de etică), „Școala tinerei 
mame“ sau „Școala gospodinei“.

Am lăsat intenționat la urmă 
corul, vestitul cor de la Marga 
care în luna mai a acestui an 
va sărbători 75 de ani de exis
tență. Sub conducerea prof. Du
mitru Jompan, unul dintre cei 
mai destoinici animatori ai ac
tivității artistice de masă din 
ctți am intîlnit, de ani de zile 
acest cor numărînd 110 persoa
ne, in majoritate tineri, obține 
succes după succes la toate con
cursurile și festivalurile la care 
participă. Ultima distincție do- 
bîndită — locul I la festivalul- 
concurs „Cetatea de foc cîntă 
republica", iar în prezent. întru- 
cît corul s-a calificat pentru eta-

INVITAȚIE 
LA CLUBUL 
TINERETULUI 

pa a III-a a concursului _,Cîn- 
tare patriei“, se află în pregă
tire printre altele o serie de 
piese din folclorul local, prelu
crate de Dumitru Botez și un 
poem coral de Mircea Neagu.

o formație renumită în întreg 
județul și compusă in exclusivi
tate din tineri este brigada ar
tistică de agitație din comuna 
Vermeș, care a ocupat locul I 
pe județ Ia trecerea în revistă 
a brigăzilor artistice de agitație 
cu spectacolul „Patru fete ver- 
meșene" Aspectele cuprinse în 
programul brigăzii alcătuiesc la
olaltă o adevărată oglindă a co
munei. E de remarcat operati
vitatea cu care anumite fapte 
negative sînt incluse în progra
mul brigăzii și promptitudinea 
cu care aceasta vine să prezin
te mai apoi întreg programul 
sau numai o . parte din el la 
locurile de muncă unde s-au 
manifestat Unsurile satirizate 
în text. „Chiar în progra
mul „Patru fete vermeșene“, 
spune Laga Cornelia, una 
dintre membrele brigăzii, secre
tară a comitetului comunal 
U.T.C., erau criticate o serie de 
neajunsuri de la C.A.P. : slaba 
producție de lapte, mortalitatea 
animalelor. Aflînd de conținu
tul programului pe care-1 pre
găteam, cei de la C.A.P. au vrut 
să ne împiedice să-l mai pre
zentăm, și cum toți membrii 
brigăzii lucrau acolo ni s-a spus: 
„dacă mai joci tn brigadă nu vei 
mai fi primit la lucru". Orga
nizația U.T.C. a luat însă ati
tudine împotriva acestui abuz și 
am reușit să prezentăm specta
colul, iar efectul n-a întârziat — 
la sectoarele criticate C.A.P -ui 
a realizat, ba chiar a și depă
șit planul.

De același succes se bucură 
brigăzile artistice de agitație și 
la Izgar și Ersig — șate apar- 
ținînd de această comună. Tn 
toate cele trei localități acti
vează cite o formație de dan
suri, cîte o echipă de teatru și 
cîte un taraf. Deosebit de apre
ciate de către tineri sint spec
tacolele de teatru.

Un proaspăt înființat club al 
tineretului am aflat și în comu
na Berzovia. Atît clubul cît si 
căminul cultural, găzduite de 
altfel de aceeași clădire sînt 
locurile unde tinerii își 'petrec 
cea mai mare parte a timoului 
liber inițiind și participînd' la o 
gamă foarte largă de acțiuni i 
cronica săptămînală a eveni
mentelor Interne și externe, seri 
cultural-distractlve cu progra
me prezentate de formațiile ar
tistice din localitate, călătorii 
pe hartă, seri de poezie, mon
taje literare și dezbateri pe 
marginea unor cărți sau filme, 
discuții pe teme de cultură ge
nerală alese la cererea tinerilor 
și organizate cu sprijinul colec
tivului de conferențiari. Atît 
Berzovia, centrul de comună, 
cit și cele două sate, se pot 
mîndri cu formațiile artistice 
compuse din tineri, cu nivelul 
interpretativ ridicat al progra
melor pe care acestea le susțin 
în fața locuitorilor comunei sau 
în deplasările ce le fac în loca
litățile apropiate. Berzovia, Fi- 
zeșul și Ghertenisul au flecare 
cîte o brigadă artistică de agi
tație si cîte o echipă de dan
suri. Tinerii soliști vocali și in
strumentiști din toate aceste trei 
localități sînt apreciați pe tot 
cuprinsul județului. Atît la Ber
zovia cît și la Ghertenis acti
vează cîte o tînără echipă de 
teatru ce prezintă spectacole de 
bună calitate.

Am încercat să consemnez 
doar cîteva aspecte din boga
ta activitate artistică si cultu- 
ral-educativă desfășurată de ti
neri în multe comune din jude
țul Caraș-Severin. Lucruri a- 
semănătoare referitoare la mun
ca si talentul oamenilor pre- 
zenți cu consecvență la cămi
nele culturale s-ar mai putea 
spune si despre comune ca Glim- 
boca. Obreja, Băuțari, Slatins- 
Timiș, Pescari, Socol. Toate 
cele aflate si relatate de noi 
conduc lâ ideea că succesul ac
tivității cultural-educative este 
asigurat numai de introducerea 
în nrogramul de lucru al cămi
nului, clubului, al formațiilor 
de tineret,, a preocupărilor lo
cale, a temelor care sînt, în, 
locurile respective, Ia ordinea ■ 
zilei. Tn acest fel se poate vor
bi și de Eficiența educativă a 
activității culturale.
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui 
Republicii Cuba, tovarășul OSVALDO DORTICOS TORRADO. 
următoarea telegramă :

Profund Întristat de vestea încetării din viață a mamei dum
neavoastră, vă exprim sentimentele mele de sincere condoleanțe.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui 
Republicii Islamice Pakistan, ZULFIKAR ALI BHUTTO, ur
mătoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, am 
deosebita plăcere să vă transmit, In numele Consiliului de 
Stat, al guvernului și poporului român, cît și al meu personal, 
cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire dum
neavoastră personal, de progres și bunăstare ponorului pa
kistanez prieten.

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

Joi după-amiază, la sediul 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a avut 
loc o întîlnire cu delegația 
Partidului Socialist Desturian 
din Tunisia, condusă de Habib 
Cbatti, membru al C.C. al 
P.S.D. directorul Cabinetului 
președintelui Republicii Tunisia, 
care face o vizită de prietenie 
în tara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R. Au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P C.R., Suzana Gâdea, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
președinta Consiliului Național 
a] Femeilor. Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Stelian Grindeanu, 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R.

Tntîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță de cordialitate .și 
prietenie.

Joi, ing, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat, la 
Ministerul Comerțului Exterior, 
a primit delegația economică 
din Republica Islamică Pakis
tan, condusă de Rafiq Saigol, 
director general al aviației ci
vile pakistaneze — P.I.A, —, 
care se află de cîteva zile în

ADUNARE
în sala de marmură a „Casei 

Scinteii“ a avut loc joi o adu
nare festivă consacrată aniver
sării a 25 de anj de la apariția 
revistelor „Femeia“, „Sătean- 
ca“ și „Dolgozo N6“. editate de 
Consiliul Național al Femeilor.

La festivitate au luat parte 
conducători ai unor cotidiene, 
reviste și publicații din Capita
lă, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, activiste de par
tid și ale organizațiilor de fe
mei, muncitoare, țărănci coo
peratoare, redactori, colabora
tori și corespondenți voluntari 
ai revistelor sărbătorite, redac
tori ai presei centrale, ai Agen
ției române de presă „Ager- 
pres“. Radiodifuziunii și Tele
viziunii.

Luind cuvîntul, tovarășa Su
zana Gâdea, președinta Consi
liului Național al Femeilor, a 
subliniat că, revistele „Feme
ia“, „Săteanca“ și „Dolgozo N6“ 
încadrate organic în marea fa
milie a presei comuniste, au 
continuat cele mai valoroase 
tradiții progresiste în presa fe
minină românească, au difuzat 
cuvîntul partidului în rinduJ 
maselor de femei.

Luînd euvîntul Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariștilor, 
Alexandru Ionescu, redactor- 
șef al ziarului „Scînteia“. Szi- 
lagyi Dezideriu, redactor-șef al 
ziarului „Elore“, Nicolae Simi- 
onescu, redactorul șef al ziaru
lui „Satul Socialist“, au felici
tat călduros colectivele redac
ționale și colaboratorii celor trei 
reviste.

Partlcipanții la adunarea fes
tivă au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune : Colectivele noastre re
dacționale, participanții la a- 
dunarea festivă, tși afirmă și 
cu acest priej atașamentul 
profund față de politica inter
nă și externă marxist-leninistă 

țara noastră. Delegația duce tra
tative la Ministerul Comerțului 
Exterior, la alte ministere eco
nomice și centrale industriale, 
cu privire la posibilitățile dă 
dezvoltare a schimburilor co
merciale și a cooperării econo
mice și tehnice dintre Româ
nia și Pakistan

La întrevedere a participat 
S.A.D. Bukhari. ambasadorul 
Republicii Islamice Pakistan la 
București.

La invitația ministrului in
dustriei chimice, joi seara a so
sit în Capitală J. Olszewski, 
ministrul industriei chimice al 
R. P. Polone, împreună cu un 
grup de specialiști. Delegația 
va purta discuții privind cola
borarea economică, cooperarea 
și specializarea în producție, 
precum și posibilitățile de lăr
gire a schimburilor comerciale 
în domeniul industriei chimice, 
intre cele două țări.

Pe aeroportul Otopeni, oas
peții au fost întîmpinați de Mi- 
hail Florescu, ministrul indus
triei chimice. A fost prezent 
Jaromir Ocheduszko, ambasa
dorul R. P. Polone la Bucu
rești.

FESTIVĂ
a Partidului Comunist Român, 
exprimîndu-și în același timp 
voința neabătută de a milita cu 
abnegație și pasiune comunistă 
pentru înfăptuirea grandiosului 
program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te elaborat de Congresul al 
X-lea, de Conferința Națională 
a partidului. Considerăm drept 
cea mai înaltă îndatorire pe 
care o vom respecta cu fermi
tate comunistă. îndeplinirea în
demnurilor date de dumnea
voastră cu prilejul inminării 
înaltelor distincții acordate, de 
a fi mai puternic ancorați în 
probemele contemporane ale 
patriei noastre, de a acorda o 
mai mare atenție educării fe
meilor intr-un spirit combativ, 
revoluționar, în spiritul patrio
tismului socialist, al solidarită
ții internaționale și prieteniei 
cu femeile din țările socialiste 
și de pretutindeni, în lupta pen
tru colaborare și pace in în
treaga lume. Ne vom înzeci 
strădaniile pentru a reflecta și 
stimula munca milioanelor de 
femei — muncitoare, țărănci, 
intelectuale — din patria noas
tră în vederea sporirii contri
buției lor la îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen. Re
vistele ..Femeia", „Săteanca“, 
și „Dolgozo N8“ vor milita cu 
perseverență pentru transpune
rea în viață a hotărîrilor de 
excepțională însemnătate ale 
plenarei Comitetului Central 
din noiembrie 1971, pentru in
staurarea trainică în viața 
noastră socială a principiilor 
eticii și echității socialiste, vor 
face totul pentru a contribui 
la ridicarea continuă a conști
inței socialiste a femeilor, pen
tru întărirea familiei. pentru 
creșterea rolului părinților, al 
mamelor. în educarea copiilor 
și tineretului în spiritul dra
gostei pentru muncă, al înalte
lor valori etice ale socialismu
lui.

O hotărîre 

a Consiliului 
de Miniștri

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

In vederea restrîngerii și fo
losirii cît mai eficiente a tere
nurilor în alte scopuri decît pro
ducția agricolă, hotărîrea Con
siliului de Miniștri prevede sar
cini, potrivit competențelor și 
profilului de activitate, pentru 
ministere și celelalte organe 
centrale, consiliile populare ju
dețene, municipale, orășenești și 
comunale, beneficiarii lucrărilor 
de investiții, organizațiile de 
proiectări, institutele de studii 
și cercetări precum și pentru 
comisiile de sistematizare. între 
acestea se menționează obliga
tivitatea amplasării obiectivelor 
de investiții in perimetrul con- 
struibil al orașelor sau în va
tra satelor, cu respectarea pre
vederilor de sistematizare și a 
altor condiții stabilite de lege, 
în cazuri cu totul excepționale 
și bine justificate, se vor folo
si terenuri improprii producției 
agricole, iar în lipsa acestora 
slab fertile. Se recomandă co
masarea și concentrarea lucră
rilor de construcții de toate 
tipurile, căutarea mijloacelor și 
metodelor de edificare a con
strucțiilor pe mai multe nivele, 
hale monobloc utilizarea mai in
tensivă a spațiilor tehnologice și 
a incintelor existente sau pro
puse în viitor, aplicarea tehni
cii moderne, restrîngerea dru
murilor. platformelor și a tutu
ror construcțiilor auxiliare, re
ducerea terenurilor ocupate de 
organizarea șantierelor. De ase
menea, se prevede să fie între
prinse măsuri în vederea asigu
rării studiilor și a cercetărilor 
care să conduwă la conservarea 
mediului ambiant, vegetal și a- 
nimal pe terenurile folosite la 
amplasarea obiectivelor.

(Agerpres)

Duminică, 

la Istanbul

Prima confruntare atletică
(pe echipe) a anului

Duminică dimineața, la Istanbul, va avea loc Crosul balcanic 
la care vor participa atleții cei mai bum din țările balcanice. 
Reprezentativa noastră a plecat ieri dimineață, spre țara gazdă : 
lotul cuprinde atleți, care vor participa la întrecerile ce se orga
nizează pentru toate categoriile de virstă.

Aflindu-se, după toate aparențele, in formă bună, atleții români 
au de apărat prestigiul ciștigat cu un an în urmă la Atena tind 
au reușit să cîștige 5 titluri balcanice, din J0 cîte au fost puse în 
ioc. Dintre alergătorii români, care se vor strădui să ocupe un 
loc cît mai înalt pe podiumul de premiere, remarcăm pe Niculae 
Mustață și Ilie Cioca, Natalia Andrei și Maria Lincă, Florea 
Sandu, Gheorghe Ghipu și Liliana Leau, ultimii doi fiind, și cam
pioni balcanici de juniori ai ediției precedente. In afara acestora 
avem unele șanse de izhtndă și în clasamentul pe echipe.

Traseul pe care șe va alerga la această competiție este destul 
de dificil datorită diferențelor de nivel pe care le are, datorită 
vîntului aproape permanent și, mai ales, șoselelor în pantă. Din
tre adversarii cei mai redutabili în lupta pentru titluri remar
căm reprezentativele bulgară, iugoslavă și cea a țării noastre.

8. D.

VOLEI
Reluarea primei divizii de 

volei a fost marcată de o serie 
de jocuri echilibrate și care 
s-au încheiat cu scoruri strin
se. Bunăoară notăm rezultatul 
de 3-2 înregistrat în patru con
fruntări din etapa a 19-a : Con
structorul București—„U“ Cluj 
(feminin), Viitorul Bacău—Ra
pid, Electra București—Voința 
Arad și Progresul—„U“ Cluj 
(masculin) Acestea au purtat 
amprenta unor dispute dîrze, 
fiecare partidă necesitind cîte 
două ore pentru a cunoaște 
echipa Învingătoare.

actualitatea PENTRU 
TINERET I

Nicolae Plopeanu : 
„SECVENȚE IUGOSLAVE"
„Secvențe iugoslave“ re

prezintă. după cum o ara
tă și titlul, fragmente des
prinse din carnetul de noti
țe al unui corespondent de 
presă, care, printr-o activi
tate mai îndelungată, a pu
tut să cunoască țara și oa
menii Iugoslaviei de astăzi. 
Lucrarea încearcă că înfăți
șeze panorama complexă a 

vieții locuitorilor din țara 
vecină și prietenă, autorul 
marcînd schimbările profun
de și amploarea realizărilor 
obținute de popoarele iu
goslave, sub conducerea par
tidului comuniștilor. în anii 
care au trecut de la elibe
rarea țării de sub jugul fas
cist. Lucrarea înfățișează în 
același timp preocuparea 
permanentă a conducerii de 
partid și de stat, a popoa
relor iugoslave, pentru asi
gurarea mersului înainte al 
societății, pentru progresul 
continuu al orînduirii socia
liste.

URMEAZĂ SERIA DERBIURILOR
Cu interes au fost urmărite 

meciurile din sala Floreasca, 
unde au evoluat și primele trei 
clasate in campionatul mascu
lin : Dinamo, Steaua și I.E.F.S., 
care ne-au oferit momente plă
cute de joc. Campionii ca și 
Steaua au primit o replică ne
așteptat de dirză din partea ti
nerilor voleibaliști de la I.E.F.S. 
și, respectiv, de la Universita
tea Craiova. dornici să ocupe 
poziții fruntașe în clasament și 
să participe la turneul decisiv, 
de șase echipe, din luna apri
lie. în final, primele două for

• A fost descoperită o nouă 
sursă pentru obținerea de eco
nomii de metal. Autori : un co
lectiv de cercetători ai între
prinderii de foraj și lucrări 
geologice speciale din Capitală, 
care au tubat și cimentat la o 
sondă de mare adincime o co
loană tehnică în greutate de 
150 tone, folosind o serie de 
dispozitive de lansare origina
le, concepute și realizate pen
tru prima dată în țara noastră. 
Noua tehnologie elimină im
portul de produse similare, a- 
ducind totodată și importante 
economii pe fiecare agregat.

• Cu ajutorul calculatorului 
electronic un grup de specia
liști de la Centrul de ciberne
tică în construcții au reușit să 
realizeze desenarea automată a 
instalațiilor tehnologice. Obți
nerea schemelor diverselor sis
teme mecanice cu ajutorul teh
nicii electronice, reprezintă o 
premieră în domeniul desenului 
tehnic automat, care asigură 
premizele industrializării acti
vității de montaj a instalațiilor 
tehnologice celor mai complexe.

• Un colectiv de cadre de la 
Centrala electrică de termofica- 
re din Capitală a construit o 
nouă variantă, cu caracteristici 
superioare, pentru turbina de 
100 mw. Citeva din • avantajele 
pe care le oferă întrebuințarea 
noului agregat : consum de 
combustibil substanțial redus, 
economisirea unei cantități de 
căldură, care, pină acum, era 
evacuată în atmosferă odată cu 
apa de răcire.

....................... .
FRIM PLAN

• în orașul Gheorghe Gheor- 
rhiu-Dej a început recent con
strucția unui nou cartier de lo

• Turneul internațional 
masculin de șah, desfășurat 
în Capitală, a fost cîștigât de 
marele maestru sovietic 
Mark Taimanov, care a to
talizat 10 puncte din 14 po
sibile. Tînărul șahist român 
Dumitru Ghizdavu, care a 
avut o frumoasă comportare 
în acest turneu, a ocupat lo
cul doi, cu 9,5 puncte.

în ultima rundă, Honfi 
(Ungaria) l-a învins pe Stan- 
ciu. Partidele Ostoici (Iugo
slavia) — Taimanov 
(U.R.S.S.), Ghițescu — Ru- 
kavina (Iugoslavia), Ungu- 
reanu — Fichtl (Cehoslova
cia), Pytel (Polonia) — 
Knaak (R.D. Germană) și 
Partoș — Spiridonov (Bul
garia) s-au încheiat remiză. 
Partida dintre Florin Gheor
ghiu și Valentin Stoica s-a 
întrerupt.

mații au terminat învingă
toare.

într-o formă sportivă în pro
gres se arată voleibalistele de 
la Medicina București (antre
nor prof. Nicolae Humă), care 
nu au cunoscut nici o înfrînge- 
re în acest sezon. Practicînd un 
joc superior, ele au înregistrat 
a șaptea victorie consecutivă, 
dispunînd, in deplasare, cu sco
rul de 3-0 de C.S.M. Sibiu. în 
etapa a 20-a, programată miine 
și duminică, Medicina va sus
ține derbiul cu prima clasată, 
Rapid, de asemenea, neînvinsă 

cuințe, care va cuprinde circa 
două, mii de apartamente, o 
școală, o policlinică, o serie de 
creșe și unități comerciale. 
Noua zonă de locuințe urmează 
să completeze centrul civie al 
orașului petrochimiștilor.

• Craiova își va spori în cu- 
rind spațiile comerciale cu o se
rie de unități de specialitate in- 
sumînd peste 10 000 mp. Vor fi 
realizate astfel noi magazine in 
cartierele „Craiovița Nouă“, 
Piața Gării „1 Mai", precum și 
în alte zone ale orașului.

• Agenda noutăților edilitare 
este completată și de noile <>- 
biective la care lucrează con
structorii buzoieni : un modern 
hotel, o policlinică, cîteva școli, 
creșe și grădinițe. Se află, de a- 
semenea, în curs de realizare un 
internat cu o capacitate de peste 
o sută de locuri, o serie de noi 
spații comerciale.

• Numeroase orașe dobrogene. 
Medgidia, Cernavodă etc.. se 
vor îmbogăți în cursul acestui 
an cu noi blocuri de locuințe. 
Menținîndu-ne în cadrul acele
iași zone geografice, notăm pre
zența în municipiul Constanta 
a siluetelor unui nou șantier, si
tuat în zona sudică a orașului, 
în care urmează să se realizeze 
un complex de locuințe, ce va 
însuma circa trei mii de aparta
mente.

• Datorită completărilor edi
litare succesive ce i-au fost a- 
duse în ultima vreme, zona 
„Nord“ a devenit cel mai mare 
cartier de locuințe al munici
piului Rm. Vîlcea. Acum aici se 
află în curs de recepționare un 
număr de patru blocuri ; acesto
ra li se vor adăuga, pînă la sfir- 
șitul acestui an. încă șase.

Rubrică realizată 
de ANDRE] BÂRSAN

• In cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în țara noas
tră, echipa masculină de volei 
Paulistan (campioana statului 
Sao Paulo) a jucat la Bacău cu 
formația locală Viitorul. Volei
baliștii brazilieni au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (15—7, 
10—15, 15—8. 15—10).

• In cadrul campionatului
mondial de hochei pe gheață 
(Grupa B), care se dispută la 
Graz, echipa Elveției a învins 
cu scorul de 4—3 (0—0. 2—1,
2—2), formația Italiei. într-un 
alt joc, selecționata R.D. Ger
mane a dispus cu 6—4 (3—1,
1—1, 2—2) de echipa Iugoslaviei.

• In optimile de finală ale 
turneului internațional de te
nis de la Washington, Ilie Năs- 
tase l-a învins cu 7—5, 6—4 pe 
americanul Stewart. Meiler 
(R. F. Germania) a dispus cu
6— 0, 6—1 de Ion T'riac. Flet- 
cher (Australia) l-a întrecut cu
7— 6, 4—6, 6—3 pe Kreiss
(S.U.A.).

• In cadrul semifinalelor 
„Cupei campionilor europeni“ 
la tenis de masă, rezervată e- 
chipelor feminine, la Praga 
s-au întilnit formațiile Start 
Praga și Epitok Budapesta. 
Terminînd învingătoare cu sco
rul de 5—2, sportivele cehoslo
vace s-au calificat pentru fina
la competiției.

în jocurile din returul campio
natului.

Acum, pe primele patru locuri 
in clasamentul campionatului 
feminin se află Rapid cu 33 de 
puncte, Dinamo la egalitate de 
puncte (cu un joc mai mult 
disputat), Penicilina Iași cu 32 
puncte (un joc mai puțin) și 
Medicina cu 31 puncte. La bă
ieți, Dinamo conduce cu 35 de 
puncte, urmată de Steaua cu 
33 puncte, I.E.F.S. cu 30 de 
puncte și Viitorul Bacău cu 29 
de puncte.

M. L.

La opera Română „Albert Herring"

Noua premieră va avea loc duminică 25 martie a.c., orele 19. 
Opera compozitorului englez Benjamin Britten are in distribuție 
pe: Valentin Teodorian, Elisabeta Neculce-Carțiș, Octav Enigă- 
rescu, Ion Stoian, Valentin Loghin, Mihaela Botez, Pompei Hă- 
rășteanu, Marina Mirea, Elvira Cîrje.

Regia : Hero Lup eseu ; decorurile și costumele : Paula Brîn- 
coveanu.
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O ANCHETA DIFICILA . rulea

ză la Lumina (orele 9; 11.15; 13.30; 
16. 18,15; 20,30).

COPILUL SĂLBATIC : rulează 
la Capitol (orele 9.30; 11,45; 14; 
16.15. 13,30; 20.45).

COWBOY : rulează la Scala 
(orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8.30. 11; 13,30: 16; 
18 30; 21).

CLOVNII : rulează La Doina 
(orele 10,45; 12.45; 15,15; 17,30; 20), 
La orele 9 30 program pentru co
pil.

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Luceafărul (orele 8.30; 11; 13,30; 
16, 18,30; 21), Festival (orele 8,3u: 
11, 13 30: 16: 18,30: 21) Favorit 
'orele 10. 12,30. 15.30; 18; 20.30),
Gioria (orele 8.45; il: 13.30: 16; 
18,3U; 20,45).

EXPLOZIA r rulează ta înfră
țirea (orele 15,30. 18; 20.15), Popu
lar (orele 15.30; 18: 20,15).

ORGANIZAȚIA : rulează la Fe
roviar (orele 8,30. 10.45: 13,15;
15.45: 18,15; 20,45), Excelsior (orele 
8,45: 11: 13,30: 16. 18,30: 21). Me
lodia (orele 8.45: 11: 13,30. 16; 
18,30; 20.45), Modern (orele 8.30; 
11; 13.30. 16: 18.30: 21).

EU NU VAD TU NU VOR
BEȘTI EL NU AUDE : rulează la 
Gnvița (orele 9; 11.15: 13.30; 16; 
18,15: 20,30), Miorița (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45: 18; 20.30).

PE ARIPILE VÎNTULUI » ru
lează la Patria (orele 10; 14.30; 
19,15).

FATA CARE VINDE FLORI ;
rulează la Aurora (orele 9,30; 12;
15,30 ; 13; 20,30) Vitan (orele 10;
15.30; 18: 20,30).

CUPA GLORIEI : rulează la
Timpuri Noi (orele 9—20.15 In con
tinuare).

DACTI •. rulează la Munca (orele 
15.30; 18; 20.15).

MARIA STUART : rulează la 
Buzești (orele 14 30; 17).

ANDREI RUBLÎOV : rulează Ia 
Buzești (ora 19.30).

STRUCTURA CRISTALULUI : 
rulează la Viitorul (ora 20,15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTF rulează 18 Viitorul 
(orele 15,30; 18). Floreasca (orele 
15 30: 18: ?0.30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Tomis (orele 
9; 12.30: 16; 19.30).

CU MÎTNILE CURATE • rulează 
la Lira (orele 15 30: 18. 20.15).

DRUMUL SPRE VEST rulează 
Ia Arta (orele 15; 17 45: 20.30). 
Giuleștl (or*Me 15.30: 18. 20.30).

EGOH BULTCIOV $1 ALTIÎ î 
rulează la Drumul Sării (orele 18; 
20.15).

ANONIMUL VENEȚIAN ru
lează tu Drumul Sării (orele 10; 
15 30)

ADIO ARME ! : rulează la Cen
tral (orele 9: 12.30: 16; 19.30), Vol
ga (orele 9: 12.30: 16: 19,30). Fla
mura (orele 9: 12,30: 16: 19.30).

TINERII : rulează la Cotrocen! 
(ora 20.15)

DACA E MARȚT E BELGTA : 
rulează la Cotrorenl (orele 
15.31»: 18)

ZESTREA • rulează la Cosmos 
(orele 15.30; 18- ?n 15). Progresul 
Lirei? 15 30- IR: 20.15)

TRANDAFIRI RG$n PENTRU 
ANGELICA ■ rulează ta Dacia 
(orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18 45’
20.30).

E O POVESTE VECHE î rulează 
la RahO' a (ora 20.15).

HELLO DOLLY : rulează la 
Unirea (orele 11: 14.30). MOAR
TEA REGELUI NEGRU : (orele 
18; 20,15).

Opera Română : ION VODĂ 
CEL. CUMPLIT — ora 19; Teatrul 
de Operetă : MY FAIR LADY — 
ora 19,30; Teatrul Național ,.I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : DUL
CEA PASARE A TINEREȚII — 
ora 20; (Sala Studio) : TRAVESTI
— ora 20; Teatrul ,,Lucia Sturdza
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
JOC DE PISICI — ora 20; (Sala 
Studio) : ANUNȚUL DE LA MICA 
PUBLICITATE — ora 20; Teatrul 
,C. I. Ncttara“ (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19.30: (Sala 
Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 20; Teatrul de Co
medie : BUFFALO BÎLL ȘI IN
DIENII — ora 20; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; Tea
trul Giuleștj : ...ESCU — ora 
19,30: Teatrul „Ion Vasîlescu“ :
DOCTOR FĂRĂ VOIE (premieră)
— ora 19.30; Teatru! ..Țăndărică“ 
(Sala Victoria) : BU ALI — ora 
15: Teatrul ,.C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVÂN
TUL — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Creangă“ : CELE 12 LUNI ALE 
ANULUI — ora 16; Studioul de 
Teatru al I.A.T.C. : VÎNĂTOA- 
REA DE VRĂJITOARE — ora 20; 
Ansamblul ..Rapsodia Română“ : 
MUGUREL DE CÂNTEC ROMA
NESC — ora 19,30; Circul ..Glo
bii s“ : FRAȚII LUI FLIPPER — 
ora 19,30.
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba rusă. 9,30 O 
viată pentru o idee : C. I. Par- 
hon (11). 10,00 Telex. 10,05 Publi
citate. 10,10 Teatru scurt : „Dis
curs pentru o floare“ de Paul E- 
verac. 11,10 Portativ ’73. 11,50 se- 
lecțiuni din emisiunea „Seară pen
tru tineret". 12.30 Moment folclo
ric. 12.40 Municipalitatea răspun
de bucureșteanului. 13,00 Telejur
nal. 16,00—17,00 Teleșcoală. Mate
matică. Literatura română. 17,30 
Curs de limba engleză. 18,00 Telex. 
18,15 Cum vorbim. 18,35 La volan 
— emisiune pentru conducătorii 
auto. 18,50 Teleconferința de presă. 
Organizarea și funcționarea Curții 
Superioare de Control Financiar.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen — 
cauză a întregului popor. 20.10 „în 
cronica ta, țară“. Seară de versuri 
și cintece muncitorești consacrată 
aniversării P.S.D.M.R. 20.40 Film 
artistic : „Marele Scott". 22.20 
Imagini din Pakistan. 22,30 „24 de 
ore”. 22,40 Teleglob : Irak. 23,00 
Cintecele pe care le-am iubit.

PROGRAMUL II

18,00 Telex. 18,05 Telecinemateca 
pentru tineret : „Nu fi trist !“. 
19,30 Telejurnal. Cincinalul înain
te de termen — cauză a întregului 
popor. 20,10 Film documentar : 
„Bach la Leipzlg". 20,30 Ansam
bluri folclorice. 21,00 Revista eco
nomică TV. 21,30 Omul și muzica.
22.20 Cărți și idei.

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE
UIVIlA AUTO 

RĂSPUNSURIÎntrebări și
Intrucit, în rlndurife cetățenilor șl chiar Ia organizațiile so

cialiste, dăinuie încă unele neclarități în legătură cu modali
tățile de plată, de către ADAS. a despăgubirilor la asigurarea 
prin efectul legii (decretul nr. 471/1971) de răspundere civilă 
auto și ținînd seamă c" întrebările pe care aceștia le-au adre
sat Administrației Asigurărilor de Stat, ADAS, interesează nu 
numai pe posesorii de autovehicule ci și pe orice cetățean și or
ganizație socialistă — ca unii care pot fi păgubiți prin acci
dente auto — publicăm mai jos întrebările mai frecvente pe 
această temă, cum și lămuririle

I. în baza cărei dispoziții le
gale deținătorii de autovehicule 
sint obligați să despăgubească 
orice persoană căreia i-au pro
dus un prejudiciu prin folosi
rea acestui mijloc de locomoție 
(au vătămat-o, i-au distrus ori 
avariat bunurile) ?

R. Potrivit art. 1 000 alin. 1 din 
Codul civil, deținătorii de auto
vehicule sint obligați să des
păgubească orice persoană că
reia i-au produs un prejudiciu 
prin folosirea autovehiculului 
respectiv Realizarea pretenții
lor de către persoana păgubită 
se poate face fie pe baza înțe
legerii dintre părți, fie prin 
hotărîre judecătorească.

I. Ce obligație a fost preluată 
de ADAS în baza Decretului 
nr. 471/1971 ?

R. ADAS a preluat obligația 
materială, financiară, pe care o 
au deținătorii de autovehicule 
de a repara prejudiciile pro
duse terțelor persoane în cazul 
în care au răspundere civilă 
pentru accidentele de autove-

ADAS.

hicule produse pe teritoriul 
R.S. România.

I. Cine sint asigurați! pentru 
care ADAS plătește despăgubiri 
în cazul producerii unui acci
dent de autovehicul ?

R. în asemenea cazuri asigu
ratul pentru care ADAS plă
tește despăgubiri este deținăto
rul autovehiculului răspunzător 
de producerea pagubei. Per
soanele păgubite se adresează 
ADAS in calitate de terți, chiar 
dacă sini deținătoare de auto
vehicule avariate sau distruse 
in accidentul respectiv.

I. Ce raport juridic există în
tre ADAS și terțul păgubit?

R. între ADAS și terțul pă
gubit nu există un raport de 
asigurare ; acesta se stabilește 
numai intre ADAS și asigura
tul răspunzător de producerea 
accidentului. In baza raportului 
de asigurare ADAS este obli
gată să plătească despăgubiri in 
locul asiguratului răspunzător 
de accident atunci cind se sta

bilește răspunderea civilă a 
acestuia.

I. Ce raporturi există între 
asiguratul răspunzător de pa
gubă și terțul păgubit ?

R. Cind asiguratul provoacă 
paguba, se naște un raport ju
ridic, ca urmare a răspunderii 
civile delictuale sau cvasidelic- 
tuale, intre el și terțul păgubit, 
care îl obligă la despăgubiri 
față de acesta din urmă.

I. Care sint obligațiile asigu- 
ratilor ?

R. Asigurații sint obligați să 
înștiințeze, în scris, în termen 
de 24 ore de la producerea ac
cidentului, unitatea Administra
ției Asigurărilor de Stat In a 
cărei rază de activitate s-a 
produs accidentul și să comu
nice, de Îndată, pretențiile for
mulate de cei păgubiți, precum 
și primirea oricăror acte in 
legătură cu accidentul, acele
iași unități ADAS ori aceleia 
în raza căreia tși au domiciliul, 
reședința sau sediul.

Înștiințarea asiguratului este 
obligatorie atît in cazul în care 
despăgubirile se stabilesc pe 
baza înțelegerii dintre părți, cît 
și în situația in care despăgu
birile se stabilesc prin hotărîre 
judecătorească.

în caz de neindeplinire a 
vreuneia, din obligațiile de mai 
sus, asigurați! răspund față de 
ADAS, pentru prejudiciul ast
fel cauzat.

I. Pe ce căi se pot stabili des
păgubirile și cind se naște o- 
bligația ADAS de a le plăti ?

R. Potrivit prevederilor De
cretului nr. 471/1971 stabilirea 
despăgubirilor se poate face pe 
două căi și anume : fie pe baza 
înțelegerii dint-e părți, cu a- 
cordul ADAS, fie prin hotărire 
judecătorească, arbitrală, sau 
a unei comisii de judecată, pro
nunțate, conform legii, în R.S. 
România.

După stabilirea despăgubiri
lor In modurile arătate mai sus 
se naște obligația ADAS de a 
plăti aceste despăgubiri terților 
păgubiți, ca urmare a răspun
derii civile a asiguraților.

I. Ce condiții trebuie îndepli
nite pentru stabilirea despăgu
birilor pe baza înțelegerii din
tre părți și cum se realizează 
această Înțelegere ?

R. Sint necesare două condi
ții esențiale și anume : 1) din 
actele întocmite de organele In 
drept și din înștiințarea asigu
ratului să rezulte cu certitudi
ne răspunderea civilă a deți
nătorului sau conducătorului 
autovehiculului în producerea 
pagubei; 2) ambele părți (asi
guratul răspunzător și terțul 
păgubit) să dea încuviințarea 
pentru stabilirea despăgubirilor 
pe bază de înțelegere.

Pentru a se evita încărcarea 

activității procesuale și efec
tuarea, atît de către asigurat 
cît și de către persoana păgu
bită, a unor cheltuieli in pro
cesul civil (cheltuieli care se 
recuperează de la proprii con
ducători auto ai organizațiilor 
socialiste atunci cind aceștia 
sint răspunzători de produce
rea pagubei), precum și pentru 
a se asigura o desdăunare o- 
perativă a persoanelor păgubi
te, este necesar ca asigurații 
răspunzători de pagube să în
cuviințeze stabilirea despăgu
birilor pe baza înțelegerii din
tre părți.

încuviințarea asiguratului se 
dă fie odată cu înștiințarea ac
cidentului, ceea ce este mai 
recomandabil, fie odată cu în
tocmirea procesului-verbal de 
constatare a pagubelor pro
duse, sau ulterior, imediat ce 1 
se solicită aceasta de către u- 
nitatea ADAS.

Pentru stabilirea cît mai o- 
perativă a despăgubirilor pe 
baza înțelegerii între părți, este 
indicat ca asiguratul împreună 
cu persoana păgubită să se a- 
dreseze, imediat după produce
rea accidentului, unității ADAS 
în a cărei rază s-a produs ac
cidentul, să prezinte procesul- 
verbal întocmit de organele mi
liției sau alte dovezi din care 
să rezulte cauzele și împreju
rările accidentului, să încuvi
ințeze stabilirea despăgubirii 
pe baza înțelegerii dintre părți 
și să participe la întocmirea de 
către organele ADAS a proce
sului verbal de constatare a pa
gubelor. Această cale trebuie 
folosită și în cazul în care per
soanele răspunzătoare de pro
ducerea pagubei sint străine. 
Dacă aceasta nu este posibil, 
persoana păgubită va solicita 
organelor miliției să rețină tri- 
plicatul sau duplicatul docu
mentului internațional de asi
gurare ori să noteze datele ne
cesare ale acestui document.

în toate cazurile In care sta
bilirea despăgubirilor nu se 

poate face prin înțelegerea din
tre părți, ADAS acordă despă
gubiri persoanei păgubite pe 
baza unei hotărîri definitive a 
organului de jurisdicție pentru 
sumele pe care asiguratul a fost 
obligat să le plătească cu titlu 
de desdăunare și cheltuieli de 
judecată sau de arbitrare, fără 
a mai fi necesară încuviințarea 
asiguratului,

I. Cum este folosită de asi
gurați calea stabilirii despăgu
birilor pe baza înțelegerii din
tre părți, care prezintă multi
ple avantaje atît pentru asigu
rați cît și pentru persoanele 
păgubite ?

R. Marea majoritate a asigu
raților au acordat importanța 
cuvenită acestei proceduri și 
ca urmare și-au dat încuviința
rea respectivă, fie odată cu în
științarea accidentului, fie ime
diat ce li s-a solicitat aceasta.

Sint însă unele unități care, 
neînțelegind interesul social al 
acestei asigurări și grija pe 
care statul o manifestă pentru 
despăgubirea victimelor acci
dentelor de autovehicule, creea
ză nemulțumiri persoanelor pă
gubite prin Intirzieri in comu
nicarea încuviințării sau prin 
refuzul de a da încuviințarea 
respectivă pe motiv că, condu
cătorul autovehiculului nu mai 
este angajatul organizației so
cialiste respective sau că mai 
are și alte rețineri din salariu, 
ori fără nici o justificare se 
pretinde ca stabilirea despăgu
birii să se facă prin hotărîre 
judecătorească, deși In situații
le de mai sus conducătorul auto 
răspunzător de producerea pa
gubei a semnat procesul-verbal 
Încheiat de organele miliției re- 
cunoscfndu-și culpa, a plătit 
amenda, a participat la consta
tarea pagubei nefăcînd nici o 
obiecțiune, ori a dat angaja
mentul scris că se obligă să 
suporte despăgubirile ce se vor 
plăti, sau a solicitat ca despă
gubirile să se stabilească pe 
baza înțelegerii dintre părți.

Netemeinicia unor asemenea 
tergiversări ori refuzuri apare 
și mai evidentă avîndu-se în 
vedere că odată cu introduce
rea asigurării prin efectul legii 
de răspundere civilă auto, des
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IN ATENȚIA DEȚINĂTO
RILOR DE AUTOVEHICULE 

(persoane fizice și juridice)

Administrația Asigurărilor de Stat — 
ADAS — reamintește tuturor deținătorilor 

de autovehicule că
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este ultimul termen de plată a primelor la 
asigurarea prin efectul legii de răspundere 
civilă auto pe anul în curs. După această 
dată, se plătesc majorări de întîrziere. Nu 
amînați însă plata în ultima zi !

Indiferent de tipul autovehiculului
excepția motociclurilor — se plătește o pri
mă anuală de asigurare de 175 lei de către 
organizațiile socialiste și de 350 lei de către 
cetățeni și alte categorii de asigurați, iar 
pentru motocicluri — 40 lei, respectiv 80 lei

păgubirile fiind plătite de 
ADAS, nu mai sint afectate fon
durile organizațiilor socialiste, 
respectiv veniturile personale 
ale persoanelor fizice proprie
tare de autovehicule.
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Vizita în Danemarca 
a ministrului afacerilor 
externe al României de peste hotare
Ministrul afacerilor externe 

al României, George Macoves
cu, a fost primit joi dimineața 
de Majestatea Sa Regina Mar
grethe a Il-a a Danemarcei, 
căreia i-a transmis urări de fe
ricire și prosperitate din par
tea Președintelui Consiliului de 
Stat al țării noastre, Nicolae 
Ceaușescu.

La rîndul său, regina a urat 
poporului român și conducăto
rului său sănătate, fericire și 
prosperitate.

La Copengaha, au continuat 
convorbirile de lucru intre 
George Macovescu și K. B. An
dersen, ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei. Acestea 
au decurs într-o atmosferă de 
înțelegere reciprocă, constatîn- 
du-se dorința de a dezvolta și 
lărgi cooperarea între 
țări.

George Macovescu

în seara zilei de 22 martie un 
dineu, la care au luat parte 
K. B. Andersen, personalități 
ale vieții, politice, culturale și 
științifice, 
danezi. In 
fost rostite

oameni de afaceri 
timpul dineului, au 
alocuțiuni.

afacerilor externe
Knud Boerge

cele două

a oferit

Ministrul 
al Danemarcei, 
Andersen, a oferit miercuri un 
dineu în onoarea ministrului a- 
facerilor externe al României, 
George Macovescu. Au luat par
te personalități ale vieții poli
tice, economice și cultural-ști- 
ințifice din capitala daneză. în 
toasturile rostite cu acest pri
lej, cei doi miniștri au relevat 
dezvoltarea relațiilor de coope
rare pe multiple planuri între 
România și Danemarca, în con
textul mai larg al procesului 
de destindere internațională, în 
special în Europa.

Pentru un larg schimb

reales președinte
al R. S. Cehoslovace

de valori științifice
» »

R.P. CHINEZĂ : Aspect din hala de 
toare de excavatoare

montaj a uzinelor construc- 
din Fushun.

La 22 martie s-au desfășurat 
la Hradul din Praga lucrările 
ședinței comune a Camerei Po
porului și Camerei Națiunilor 
ale Adunării Federale a R.S. 
Cehoslovace, care au avut la or
dinea de zi alegerea președin
telui Republicii.

Deschizînd lucrările, președin
tele Adunării Federale, Alois 
Indra. a arătat că la 30 martie 
expiră mandatul constituțional, 
de cinci ani, al președintelui și, 
în virtutea legii federației, de
putății celor două camere’ ur
mează să aleagă pe noul pre
ședinte ai republicii. El a dat 
cuvintul lui Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, care, în nu
mele Comitetului Central al

Partidului și C.C. al Frontului 
Național al R. S. Cehoslovace a 
propus drept unic candidat al 
Frontului Național pe • generalul 
de armată Ludvik Svoboda pen
tru funcția de președinte al Re
publicii.

Tn urma votului secret al de- 
putaților, generalul de armată 
Ludvik Svoboda a fost reales, 
pentru o perioadă de încă cinci 
ani, președinte al Republicii So
cialiste Cehoslovace.

Apoi, președintele Svoboda a 
urcat la tribună și a depus ju- 
rămîntul.

CONSULTĂRILE

și tehnologice Consiliul de Securitate MULTILATERALE

Poziția României expusă in Comitetul
interguvernamental al științei și tehnologiei

si-a> încheiat sesiunea
DE LA HELSINKI

în sesiune specială la Palatul

La palatul Națiunilor Unite 
din New York se desfășoară, în 
prezent, lucrările Comitetului 
interguvernamental al științei și 
tehnologiei pentru dezvoltare, 
din care face parte și România.

Pînă în prezent, au avut loc 
dezbaterile generale privind 
sarcinile , și obiectivele științei 
și tehnologiei în cadrul celui 
,de-al doilea Deceniu al . Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare, 
precum și asupra rolului impor
tant al științei și tehnicii în 
dezvoltarea națiunilor, temă a- 
dusă în atenția și preocupările 
Organizației Națiunilor Unite 
din inițiativa României la cea 
de-a 25-a sesiune a Adunării 
Generale, din anul 1970.

Poziția țării noastre față de 
problemele aflate în dezbaterea 
Comitetului interguvernamental 
al științei și tehnologiei pentru 
dezvoltare a fost prezentată de 
prof. dr. Alexandru Spătaru, 
Vorbitorul a subliniat, între 
altele, că STABILIREA OPȚI
UNILOR POLITICII ȘTIINȚEI 
$1 TEHNOLOGIEI FACE PAR
TE DIN DREPTUL SUVERAN 
AL FIECĂRUI STAT DE A-ȘI 
FORMULA PROPRIILE STRA
TEGII ALE DEZVOLTĂRII

SOCIAL-ECONOMfCE, DE A 
STABILI DIRECȚIILE EVOLU
ȚIEI SALE, IN CONFORMI
TATE DEPLINA CU NEVOILE 
ȘI NECESITĂȚILE SALE I- 
MEDIATE $1 DE PERSPECTI
VA ȘI ÎN CONCORDANȚA CU 
LINIA GENERALA A POLI
TICII SALE. El a evidențiat 
progresele înregistrate de Ro
mânia pe tărîm științific, in ul
timii ani, referindu-se, în con
text, la importanța deosebită 
acordată integrării învățămîntu- 
lui, cercetării și producției în 
accelerarea progresului econo
mic și social în țara noastră. In 
încheiere, vorbitorul a relevat 
importanța cooperării interna
ționale în domeniul științei și 
tehnologiei pentru dezvoltarea 
națiunilor, subliniind faptul că 
România este gata să participe 
la un larg schimb de valori ști
ințifice și tehnologice in con
diții de reciprocitate, echitabile 
și nediscriminatorii.

Consiliul de Securitate, întrunit 
legislativ din Ciudad de Panama, intre 15 și 21 martie, Ja invi
tația Guvernului Republicii Panama și-a încheiat lucrările.

S.U.A. 
veto și 
că Pa-

REPERE
Declarația ministrului 

supleant al afacerilor
externe al Greciei

supleant al afa- 
externe al . Greciei,

Pe ordinea de zi a sesiunii a 
fost Înscrisă problema privind 
examinarea măsurilor orientate 
spre menținerea și întărirea pă
cii și securității in America La
tină, in conformitate cu princi
piile și dispozițiile Cartei O.N.U. 
Membrilor Consiliului de Secu
ritate le-au fost supuse spre 
dezbatere și aprobare două pro
iecte de rezoluție : unul referi
tor la Canalul Panama, prezen
tat de Peru. Iugoslavia, India, 
Indonezia; Guineea, Kenya, Su
dan și Panama, iar al doilea cu 
privire la drepturile suverane 
ale țărilor latino-americane a- 
supra bogățiilor lor naturale și 
la activitatea acelor întreprin
deri care, in mod deliberat, e- 
xercită presiuni asupra țărilor 
din America Latină.

După deliberări care au durat 
șase zile, miercuri seara, s-a 
trecut la votarea celor două do
cumente. Proiectul de rezoluție

cu privire la Canalul Panama, 
în care sînt reafirmate dreptu
rile exercitării suveranității de
pline de către Republica Pa
nama asupra întregului terito
riu național, a întrunit 13 vo
turi. Delegația Marii Britanii 
s-a abținut de la vot. Documen
tul a fost insă respins ca urmare 
a faptului că delegația S.U.A., 
membru permanent al Consiliu
lui de Securitate, a făcut uz de 
dreptul său de veto. In conti
nuare, a fost supus la vot pro- ----- cu prjvi. 

suverane aie 
Latine asu- 

naturale, care 
12 voturi. De-

iectul de rezoluție 
re la drepturile 
țărilor Americii 
pra bogățiilor lor 
a fost aprobat cu 
legațiile S.U.A.. Franței și Marii 
Britanii s-au abținut de la vot.

Au luat apoi cuvintul repre
zentanții țărilor membre în Con
siliul de Securitate pentru a ex
plica pozițiile pe care s-au si
tuat față de cele două rezoluții.

Ei au deplîns faptul că 
au recurs la dreptul de 
și-au exprimat speranța 
nama și Statele Unite vor putea 
depăși divergențele și vor ajun
ge, în timp cît mai scurt posi
bil, la un acord echitabil.

Discursul de închidere a sesi
unii speciale a Consiliului de 
Securitate a fost rostit de mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Panama, Juan Antonio 
Tack. După ce a mulțumit ță
rilor membre ale Consiliului 
pentru sprijinul acordat luptei 
poporului panamez în vederea 
exercitării suveranității depline 
asupra întregului teritoriu na
țional. el a arătat că Guvernul 
Republicii Panama va cere, în 
timp util, ca problema statutu
lui Canalului Panama și a zo
nei acestuia — care a figurat pe 
agenda sesiunii de la Ciudad de 
Panama — să fie 
continuare, pe ordinea de zi a 
Consiliului de 
cum și pe agenda Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite.

înscrisă, in

Securitate, pre-

Grupul de lucru constitu
it lin cadrul consultărilor 
multilaterale de la Helsin
ki pentru pregătirea confe
rinței în problemele securi
tății și cooperării în Euro
pa a continuat, joi, sub pre
ședinția reprezentantului 
Finlandei, să dezbată pro
bleme circumscrise punctu
lui doi al agendei viitorului 
forum general-european. S-a 
trecut la discutarea concre
tă a componentelor coope
rării economice între statele 
reprezentate, incepînd cu 
definirea sarcinilor genera
le ale comisiei care se va 
ocupa de această arie de 
probleme in timpul celei 
de-a doua faze a conferinței 
europene, precum și cu ana
lizarea aspectelor legate de 
dezvoltarea schimburilor co
merciale între statele parti
cipante.

Au fost, de asemenea, în
registrate noi contribuții 
constructive din partea unor 
delegații la alcătuirea ca
drului orientativ pentru, de
finirea măsurilor menite să 
ducă la îmbunătățirea și in
tensificarea relațiilor comer
ciale intre statele europene.

PAKISTANEZE
Ministrul 

cerilor
PhaedOn Anninos Cavaliera- 
tos a declarat, într-o alocu
țiune rostită la Asociația 
presei străine din Atena, că 
țara sa dorește să stabileas
că relații rodnice cu toate 
statele, pe baza respectului 
reciproc și a neintervenției 
în treburile interne ale fie
căreia.

Referindu-se la relațiile 
eu . țările balcanice, Cavalie- 
ratos a declarat că, prm- 
tr-un studiu sistematic ai 
posibilităților și sectoarelor 
de cooperare, precum și prin 
schimburi constante de vizi
te în domeniul politic, eco
nomic și tehnic, relațiile de 
bună vecinătate și coopera
re au fost dezvoltate conti
nuu. Abordind, în context, 
relațiile țării sale cu Româ
nia, ministrul grec a spus : 
„MENȚINEM RELAȚII
FOARTE PRIETENEȘTI CU 
ROMÂNIA, TARA DE CARE 
SINTEM LEGAȚI PRIN 
VECHI TRADIȚII“.

• La invitația decanului Fa
cultății de Drept din Rouen, 
ambasadorul României la Pa
ris, Constantin Flitan, a prezen
tat Ia .21 martie o expunere 
consacrată politicii externe a 
României. Participant» la în- 
tîlnire au dat o înaltă aprecie
re poziției țării noastre in via
ța internațională, subliniind 
prestigiul de care se bucură 
președintele Consiliului de Stat 
: României. Nicolae Ceaușescu, 
în lumea contemporană.

Cu 17 ani în urmă, Ia 23 martie 1956, in is
toria poporului pakistanez începea o nouă e- 
tapă. După eliberarea de sub dominația co
lonială britanică în 1947. prin care pășise 
pe calea existenței de sine stătătoare. Pa
kistanul devenea acum republică. Procla
marea republicii intervenea intr-un mo
ment în care se cereau eforturi materia
le și umane uriașe pentru învingerea stă
rii de subdezvoltare moștenite de Ia regi
mul colonial și pentru crearea unei econo
mii naționale viabile. Atenția principală a 
fost acordată, evident, sectoarelor-cheie, 
îndeosebi industriei. Pe lingă ramurile 
tradiționale — cea textilă, legată de pre
lucrarea bumbacului Și mai ales a iutei — 
au apărut întreprinderi aparținind unor 
ramuri noi ca metalurgia, construcția de 
mașini, industria cimentului, petrochimia 
etc. La Mangla și Tarbela s-au construit 
două baraje hidrotehnice, pc Indus se a- 
flă in construcție un important sistem 
hidroenergetic. La Narayangaj produce 
una din cele mai mari fabrici de iută din 
lume, iar la Karaci o uzină constructoare 
de mașini. In sfîrșit, la Rawalpindi func
ționează un centru de cercetări pentru fo
losirea în scopuri pașnice a energiei nu
cleare. în agricultură, eforturile au fost 
îndreptate spre extinderea suprafețelor 
cultivabile prin amenajarea de mari rezer
voare de apă în scopul irigării păminturi- 
lor smulse deșertului. Rezultatele nu au 
intîrziat să apară. Astfel, dacă în trecut 
95 Ia sută din exporturile pakistaneze erau 
materiile prime, în prezent ponderea pro
duselor finite și semifinite la export este 
de peste 50 la sută. Această orientare va fi 
păstrată și pe viitor, actualul plan cinci
nal (1970—1975) prevăzînd o dublare a in
vestițiilor alocate industriei față de cel 
precedent. In acest sens sînt semnificative 
măsurile luate anul trecut în Pakistan.

Potrivit principiului că „de bogățiile ță
rii trebuie să profite întregul popor șî nu 
se poate admite ca ele să fie concentrate 
în miinile cîtorva persoane“, peste 30 de 
mari unități ale industriilor de bază au

Imagine din centrul orașului Karaci.

fost naționalizate. Totodată, s-a instituit 
controlul statului asupra băncilor și so
cietăților de asigurare, anihilîndu-se pute
rea „celor 22 mari familii“ care controlau 
două treimi din producția industrială și 
peste 80 la sută din capitalul bancar al 
țării. Prin reforma agrară au fost împro
prietăriți peste 3 milioane de țărani, ma
rile proprietăți funciare fiind reduse 
150 de acri (aproximativ 60 
irigate și la 500 acri (200 ha) 
gate.

Pe plan extern, guvernul
Zull'ikar Aii Bhutto promovează o politică 
de pace și cooperare cu toate statele lu
mii. Deși sint situate pe continente dife
rite, Ia mii de kilometri distantă. România 
și Pakistanul întrețin relații de prietenie 
și colaborare care se dezvoltă continuu. 
Evoluția favorabilă, ascendentă a acestor 
relații bazate pc principiile independenței, 
suveranității, egalității în drepturi, nea
mestecului in treburile interne și avanta
jului reciproc a fost subliniată de nume-

la 
ha) in zonele 
în cele neiri-

președintelui

roase schimburi de vizite și de diverse a- 
corduri încheiate între cele două țări. Un 
moment major, deschizător de noi pers
pective in colaborarea româno-pakistaneză, 
l-a constituit vizita în Pakistan, în 
ianuarie 1973, a președintelui 
de Stat al României, tovarășul 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Ceaușescu. Schimburile de păreri 
conducătorii celor două state, 
solemnă comună 
deosebită însemnătate — semnată cu acest 
prilej, acordurile încheiate, privind coope
rarea economică și tehnico-științifică pe 
termen lung și înființarea unei Comisii 
mixte guvernamentale de cooperare des
chid noi și largi perspective pentru dezvol
tarea pe o treaptă superioară a colaboră
rii româno-pakistaneze, potrivit posibili
tăților pe care le oferă economiile celor 
două țări prietene, aspirațiilor comune 
ale popoarelor român și pakistanez.

BAZIL ȘTEFAN

luna 
Consiliului 

Nicolae 
Elena 
dintre 

Declarația 
document politic de o
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• Delegația culturală română, 
condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
s-a intițnit joi, cu Iao Uen- 
iuan, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej au participat 
Ken Piao, membru al C.C.. 
șeful secției relații externe a 
C.C. al P.C. Chinez. U Dă, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
șeful grupului pentru cultură de 
pe lingă Consiliul de Stat. A 
fost prezent, de asemenea, 
Nicolae Gavrilescu, ambasado
rul R. S. România în R. P. Chi
neză.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

• Agenția A.C.T.C. informea
ză că. Ia Phenian, în zilele de 
21 și 22 martie, a avut loc cea 
de-a cincea rundă a convorbiri

lor dintre delegațiile societăți
lor de Cruce Roșie din R.PD. 
Coreeană și din Coreea de sud. 
După cum a anunțat un purtător 
de cuvînt al delegației Societă
ții de Cruce Roșie a R.P.D. Co
reene, părțile au convenit ca ur
mătoarea rundă de convorbiri 
să înceapă la 9 mai. Ia Seul.

Generalul Suharto 
reales președinte 

al Indoneziei
• Generalul Suharto a fost 

ales joi, în unanimitate, pre
ședinte al Indoneziei pentru 
incă o perioadă de cinci ani de 
către Adunarea Consultativă 
Populară — Parlamentul tării 
— relatează agențiile United 
Press Internațional, Reuter și 
France Presse.

Ministrul de stat al economiei 
și finanțelor, Hamengku Bu- 
vvono, a fost ales, de asemenea 
în unanimitate, in postul de 
vicepreședinte.

întîlnire
M. Kohl—H, Grabert
• Agenția A.D.N. informează 

că, la sediul Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane a avut loc, la 22 mar
tie, o întîlnire intre Michael 
Kohl, secretar de stat Ia Consi
liul de Miniștri al R.D.G., și 
Horst Grabert. secretar de stat, 
șeful Cancelariei federale a Re
publicii Federale Germania, 
însoțiți de colaboratori. S-a 
convenit ca o nouă întîlnire să 
aibă loc la 26 aprilie, la Bonn.

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

• Adunarea Națională a Par
lamentului turc (Medjilis) a res
pins, joi, propunerea de a se 
extinde mandatul actualului 
președinte al Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay.

Amendamentul constituțional

de prelungire a mandatului cu 
încă doi ani a întrunit 299 vo
turi, adică cu două mai puțin 
decît era necesar pentru obți
nerea majorității de două trei
mi.

Alunecări de teren 
în Bulgaria

• La 21 martie, în orașul du
nărean Oreahovo, județul Vra- 
ța, sub presiunea puternică a 
apelor subterane și a topirii ză
pezii. în multe locuri din oraș 
și în împrejurimile lui au fost 
înregistrate alunecări de pă- 
niînt. Ca rezultat al acestora, 
scrie ziarul „Rabotnicesko 
Delo“, au avut de suferit grav 
fondul de locuințe și rețeaua 
de șosețe. în partea de răsărit, 
unde se afIă zona industrială, 
drumul principal s-a prăbușit la 
peste un metru adîncime, în- 
trerupindu-se legătura cu trei 
întreprinderi. Nu au fost înre
gistrate victime omenești.

CONVORBIRILE DINTRE
CELE DOUĂ PĂRJI

SUD-VIETNAMEZE
în suburbia pariziană Saint 

Cloud â avut loc, joi, cea de-a 
doua îhtîlnire din cadrul con
sultărilor dintre cele două părți 
sud-vietnameze, organizate în 
conformitate cu Acordul pri
vind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam. 
Conducătorul delegației Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguyen Van Hieu, a pro
testat, în cadrul intîlnirii, în 
legătură cu noile operațiuni 
masive declanșate de adminis
trația saigoneză împotriva unor 
regiuni din Vietnamul de sud 
aflate sub controlul G.R.P., sub
liniind că acestea au creat o 
situație gravă, care ar putea 
constitui o amenințare serioasă 
pentru convorbirile de la Pa
ris între cele două părți sud- 
vietnameze.

Situația deținuților
politici din

închisorile saigoneze
In cadrul unei conferințe de 

presă organizată la Paris, Ngu- 
yen Dinh Thi, reprezentant al 
organizațiilor grupate în „Co
munitatea vietnameză“, s-a refe
rit la situația deținuților poli
tici din închisorile Administra
ției de la Saigon. Citind un do
cument oficial, el a arătat că 
numai la așa-zisul „centru de 
reeducare“ din Poulo Condor se 
aflau, la 20 februarie, aproape 
10 000 de persoane. Documentul, 
semnat de directorul adjunct al 
centrului și destinat șefului ad
ministrației penitenciarelor sai
goneze, menționează că numărul 
femeilor deținute la Poulo Con
dor se ridică la peste 1 000.

Vameși americani au confiscat recent in Florida o cantitate 
record de marijuana... 9 tone.
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panoramic

de 
mai ales 

Pirada, 
comba-

PAIGC in acțiune
Noi succese ale forțelor de eliberare din

Guineea-Bissau și insulele Capului Verde
Lisabona s-a în

șelat, evident, spe- 
rînd că prin redu
cerea la tăcere a 
vocii lui Amilcar 
Cabrai, fost secre
tar general al Par
tidului African al 
Independenței din 
Guineea-Bissau și 
Insulele Capului 
Verde, forțele colo
nialiste 
să iasă 
situație 
află în

vor putea 
din dificila 
în care se 
acest teri-

portugheze de la 
Nampata. In nord, 
forțele patriotice au 
bombardat mai 
multe tabere portu
gheze și au desfă
șurat manevre 
hărțuire, 
în zona 
Totodată, 
tanții P.A.I.G.C. au 
organizat acțiuni de 
apărare, respingînd 
atacul trupelor por
tugheze aeropurta
te împotriva

mari cantități de 
arme și echipa
ment militar.

Paralel cu lupta 
armată, in zonele 
eliberate din Gui- 
neea-Bissau se des
fășoară din plin 
construcția unei noi 
organizări pe plan 
politic, 
social și
Construirea 
solide baze 
nistrative "m 
liberepunc-

economic, 
cultural, 

unor 
admi- 

zonele. 
permis

O așezare pașnică din zona eliberată transformată în ruine 
de aviația portugheză. Bombele nu pot, insă, intimida pe 

eroicii luptători ai P.A.I.G.C.

toriu. 
mise, 
timp, 
dgențiilor de presă 
confirmă că în Gui- 
neea-Bissau poziții
le portughezilor au 
continuat să slă
bească. Forțele pa
triotice de elibera
re lansează atacuri 
viguroase și își ex
tind controlul asu
pra unor noi zone.

Potrivit unui co
municat difuzat la 
Dakar de P.A.I.G.C. 
la începutul aces
tei luni, unitățile 
patriotice au supus 
unui susținut tir de 
artilerie principalul 
centru urban din 
sudul Guineei-Bis- 
sau - orașul Catio, 
provocînd trupelor 
portugheze impor
tante pierderi in 
oameni și materia
le. Lupte violente 
au fost dezlănțuite 
în sudul țării, in a- 
propierea taberei

Știrile trans
in ultimul 

de telexurile

sâ desfă- 
puternică 
de alfa- 

să creeze
Și

să for-

de patri-

acțiuni 
fapt, con- 
altor a- 

de 
fe- 
lo-

P.A.I.G.C. 
șoare o 
companie 
betizare, 
unități sanitare
economice, 
meze cadre capa
bile să soluționeze 
marile probleme a- 
le transformărilor 
structurale de după 
eliberare. Mișcarea 
de eliberare din 
Guineea-Bissau și 
Insulele Capului 
Verde a atins du
pă aprecierea ob
servatorilor politici 
un stadiu de matu
ritate. Ea este re
cunoscută din ce în 
ce 
pîan 
ca 
prezentantă auten
tică a poporului 
din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului 
Verde și se bucură 
de sprijinul tuturor 
forțelor iubitoare de 
pace.

GH. S.

mai larg, pe 
internațional, 

singura re-

tului central al for
țelor patriotice care 
operează în regiu
nea respectivă, și 
au zădărnicit o ex
pediție de pedep
sire, inițiată de co
mandamentul por
tughez împotriva lo
cuitorilor pașnici 
din districtul Mores. 
Majoritatea efecti
velor aruncate în 
luptă de portughezi, 
consemnă FRANCE 
PRESSE, au căzut 
în ambuscada or
ganizată 
oți.

Aceste 
sînt, de 
tinuarea
tacuri lansate 
patrioți în luna 
bruarie în jurul 
calităților Poibak și 
Gabu din nord-es- 
tul țării, după cum 
anunțau 
Conakry, 
zate prin scoaterea 
din luptă a multor 
militari portughezi, 
capturarea unei

HOTÂRÎRI 
LA CANBERRA 

hiat două hotărîri privind înghețarea S“n7es"“țiil'oUrS‘rstră?ne. 
s rTiwnlă re» nr d la llm.,tar'a proprietăților industriale străine 
,1 anunța acoi darea de alocații suplimentare Corporației 
australiene pentru dezvoltarea industrială (A.I.D.C.) agenție 
guvernamentală creată în 1971 în vederea încurajării investi- 
t11I“!’,.autohJ°"e’ A d,oua h°tărîre privește înghețarea in
vestițiilor străine in domeniul proprietăților funciare. FraniT 
Crean ministrul de finanțe australian, informa că guvernul 
australian examinează condițiile in care corporații și parti
culari străini își exercită drepturile de proprietate asupra 
unor terenuri productive, de construcții și miniere. Aceste 
hotanri se înscriu pe linia măsurilor de protejare a resur
selor naturale, a limitării intereselor străine in economie 
S-a impus, de asemenea, controlul asupra exportului tuturor 
mineralelor, materiilor prime și a semifabricatelor; s-a al
cătuit o listă a ramurilor protejate de concurența compa
niilor multinaționale.

In ultimii 20 de ani, cercurile de afaceri britanice ameri
cane și japoneze au investit peste 12 miliarde de ' dolari, 
ritmul lunar actual fiind de 180 milioane de dolari. Aceste 
investiții tind să amplifice inflația peste ritmul de 6 Ia sută 
(cel mai ridicat din ultimii 20 de ani), frînînd eforturile de
puse de guvernul australian pentru echilibrarea dezvoltării 
economice a țării. Pe de altă parte, importante ramuri pro
ductive sînt controlate de companiile multinaționale care 
dețin 88 la sută din industria de automobile, 80 la sută din 
exploatările miniere și petroliere, cîte 75 de procente din in
dustria farmaceutică și extractivă neferoasă, 58 la sută din 
industria chimică. Se ridică semne de întrebare și în pri
vința contractelor semnate cu consorțiile japoneze care 
achiziționează cantități uriașe de materii prime australiene 
(o treime din exporturi) : cărbune, minereu de fier, lină la 
prețuri mai mici decît cele de pe piața mondială. In aceste 
circumstanțe, protejarea resurselor naturale ale țării și va
lorificarea lor în interes național, creșterea competitivității 
produselor australiene și diversificarea exporturilor consti
tuie obiective de prim ordin ale politicii economice promo
vată de guvernul laburist al premierului Gough Wbitlam.

D. T.

surse din 
și finali-
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