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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

EXPRESIE A MATURIZĂRII

brilor în cazuri de boală, invaliditate, lipsă de lucru etc. Astfel de organizații s-au creat, începînd din 1846, la Brașov, București, Reșița, Timișoara, Iași, Galați, Turr.u Severin. O contribuție substanțială la formarea acestor organizații au adus-o primele gazete muncitorești Tipograful român

Apariția clasei muncitoare șl afirmarea sa în viața social-po- litică a României a adus cu sine o multitudine de probleme izvorîte din dubla sa condiție de forță producătoare în bunuri materiale, dar In același timp exploatată de posesorii mijloacelor de producție. Confruntat permanent cu o situație materială precară — ziua de lucru îndelungată de 12—14 sau chiar mai multe ore, salarii scăzute, inexistența măsurilor de protecție a muncii, condiții de locuit insalubre etc. — proletariatul a simțit în mod obiectiv nevoia de a-și apăra ființa de clasă și de a-și Impune propriile revendicări economice șl politice. In acest context s-au desfășurat primele acțiuni revendicative muncitorești care, chiar dacă n-au avut decît rezultate cu totul modeste, au întărit convingerea proletariatului în necesitatea organizării și a luptei unite împotriva exploatării. Așa cum se exprimau Marx și Engels fri „Manifestul Partidului Comunist'', adevăratul rezultat al acestor constă în „unirea mereu cîndă a muncitorilor".Proletariatul român a primii pași spre organizare cor.- stitulndu-se în asociații profesionale de ajutor reciproc, în conducerea cărora se aflau și elemente patronale, al căror scop era întrajutorarea mem-
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In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
miercuri dimineața, au început 
lucrările sesiunii a X-a a celei 
de-a Vl-a legislaturi a Marii A- 
dunări Naționale.

Actuala sesiune este consacra
tă examinării și adoptării unor 
proiecte de lege de deosebită în
semnătate pentru perfecționarea . 
în continuare a organizării și 
conducerii vieții economico-so- 
ciale, pentru progresul rapid al 
patriei pe calea edificării socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, pentru ridicarea nivelu
lui de trai material și spiritual 
al întregului popor, ele înscriin- 
du-se în complexul de măsuri
privind realizarea hotărîrilor
Congresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale ale Partidului. 
Multe dintre aceste proiecte de 
lege au fost larg analizate și a- 
probate în recenta Plenară a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, fiind, apoi, su
puse unei ample dezbateri pu
blice, un mare, număr de oameni 
ai muncii exprimîndu-și, cu a- 
cest prilej, adeziunea, făcînd in
teresante propuneri pentru îmbu
nătățirea lor — expresie a 
profundului democratism care ca
racterizează societatea noastră 
socialistă, a participării directe, 
nemijlocite, a maselor la condu
cerea treburilor țării, la luarea 
unor decizii de importanță ma
joră.

Lucrările sesiunii au fost des
chise la ora 10 dimineața. A- 
lături de deputați erau prezenți 
numeroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, activiști de 
partid și de stat, oameni ai mun
cii, personalități ale vieții noas
tre economice, științifice, sociale 
și culturale, ziariști.

Sînt de față, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
în țara noastră.

La intrarea în sala de ședințe; 
conducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați cu vii și înde
lungi aplauze de participanții la 
sesiunea Marii Adunări Națio
nale.

In loja din dreapta iau loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, llie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Ghe
orghe Cioară, Florian Dănălache, 
-Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoiba, Vasile Vîlcu,

In loja din stingă se află mem
brii Consiliului de Stat.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale.

Deputății au adoptat urmă
toarea ordine de zi:

1. Validarea alegerii unor de
putați.

2. Proiectul de le§e privind

Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Româ
niei.

3. Proiectul de lege privind 
Curtea Superioară de Control Fi
nanciar.,

4. Proiectul de lege privind 
Consiliul organizării economico- 
sociale.

5. Proiectul de lege privind 
dezvoltarea construcției de lo
cuințe, vînzarea de locuin
țe din fondul de stat către 
populație și construirea de case 
de odihnă proprietate personală.

6. Proiectul de lege privind 
administrarea fondului locativ și 
reglementarea raporturilor din
tre proprietari și chiriași.

7. Proiectul de lege pentru 
modificarea Codului penal al Re
publicii Socialiste România.

8. Proiectul de lege pentru 
Modificarea Codului de proce
dură penală al Republicii So
cialiste România.

9. Proiectul de lege pentru 
modificarea legii nr. 2311969 pri
vind executarea pedepselor.

10. Modificări în componența 
unor comisii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale.

Intrîndu-se în ordinea de zi, 
deputatul Tudor Drăganu, preșe
dintele Comisiei de validare, a 
prezentat raportul acestei comi
sii.

Marea Adunare Națională a 
validat, în unanimitate, alegerea 
ca deputați a tovarășilor: Gheor
ghe Cioară — în circumscripția

electorală nr. 22 Giulești, muni
cipiul București, sectorul 7; 
Gheorghe Petrescu — în circum
scripția electorală nr. 34 Ștefan 
cel Mare, municipiul București, 
sectorul 2 ; Ioan Ceterchi — în 
circumscripția electorală nr. 31 
Ana Ipătescu, municipiul Bucu
rești, sectorul 1 ; Pavel Chiorean 
— în circumscripția electorală 
nr. 2 Tg. Mureș Nord, județul 
Mureș; Trandafir Cocîrlă — în 
circumscripția electorală nr. 4 
Caransebeș, județul Caraș-Seve- 
rin; Nicolae Bahici — în cir
cumscripția electorală nr. 4 Cul- 
ciu, județul Satu Mare ; Gheor
ghe Bobocea — în circumscrip
ția electorală nr. 11 Nehoiu, ju
dețul Buzău, candidați propuși 
de Frontul Unității Socialiste.

In continuarea lucrărilor, to
varășul Miron Constantinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și So
ciale, a prezentat expunerea la 
proiectele de legi privind Consi
liul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României, 
Curtea Superioară de Control Fi
nanciar, Consiliul organizării e- 
conomico-sociale.

Raportul comisiilor permanen
te ale Marii Adunări Naționale 
a fost prezentat de deputatul 
Aurel Vijoli, președintele Comi
siei econorhico-financiare.

După o iarnă abătută capricios peste meleagurile noastre, primăvara și-a reintrat cu energie In drepturi. Duminică. la „Trei brazi'1, în vecinătatea Predealului, cineva vindea un coș cu flori îndemnindu-și cumpărătorii să se bucure de „rindul al doilea de ghiocei“. Rotindu-șl fețele la soare sutele de turiști inspirau aerul curat, filtrat de pădurea de brad, și privirile tuturor se îndreptau spre copaci, precum spre niște monumente vii. îi priveam, Ia rindu-ml, și mă gîndeam cită nevoie avem și vom a- vea de acești prieteni vegetali, cu deosebire în furtunosul secol al poluării devenită deja obsesia mapamondului. Iată de ce acolo, în inima munților, mi-am a- dus aminte de un pachet de fotografii pe care, numai cu cîteva săptămîni in urmă, mi Ie arăta tovarășul Petre Dănică, prim secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R. Erau fotografii de pe Valea Oltului reprezen- tind șiruri de răni deschise în poala muntelui care coboară spre umbrele Coziei. Mi le arăta cu durere i niște șantiere grăbite să obțină o eficiență aparentă deschiseseră, fără să întrebe pe nimeni, un grup de cariere în această superbă vale, și concasoarele care tot înaintau se porniseră pe omorît copaci. De ce ? De unde și în ce fel este justificată a- ceastă pornire de-a dreptul barbară ? Avem piatră să înălțăm palate pină la cer, dar piatră seacă, piatră care nu doare, piatră - deasupra căreia nu moare nimic.Mă gîndisem încă de a- tunci să scriu cîteva rînduri de condamnare a insensibilității față de copaci. Iată însă că a venit primăvara și rîndurile proiectate se cer însoțite și de un apel ! nu numai să apărăm copacii, dar să-i și înmul-
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lată ce au constatat reporterii 
noștri în dialogul cu specialiștii
Fabricii de panouri și tablouri 

electrice Alexandria despre iritro-
ducerea noilor structuri economice

Prevederile Decretului cu privire la stabilirea unor norme u- nitare de structură pentru unitățile economice se înscrie ca un obiectiv de o maximă importanță în acțiunea fiecărui colectiv de muncă de a-și perfecționa activitatea în vederea a- tingerii unei înalte eficiente e- conomice.Convorbirea noastră cu cîțiva specialiști de la Fabrica de tablouri și panouri electrice din Alexandria, unitate intrată abia anul trecut în funcțiune, ne-a relevat cîteva aspecte ce subliniază importanța pe care o are în fluxul conducere-concepție- producție transpunerea în viață a decretului amintit, a indicațiilor de o deosebită însemnătate formulate de secretarul general al partidului la' Plenara C.C. al P.C.R. din februarie-martie a.c.— Capacitățile de producție de care dispunem — ne spunea

Florea Șerban, lnginerul-șef al fabricii — ne permit o continuă diversificare a produselor dar și o îmbunătățire a calității, o sporire permanentă a cantității lor. In acest an, de pildă, sarcinile noastre de plan s-au majorat cu aproape 150 la sută. îndeplinirea acestor sarcini depinde de intrarea în funcțiune a multor obiective industriale prevăzute să producă în anii acestui cincinal, modernizarea altora cu pondere mare în realizarea sarcinilor maximale de plan. Greutățile pe care le întîmpi- năm în realizarea acestui deziderat sînt determinate în primul rînd de lipsa specialiștilor, dublată de folosirea necorespunzătoare a puținilor pe care-i a-
MIHAI STRÎMBEI 

I. MORARU
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Activitate

(Continuare în pag. a V-a)(Continuare în pag. a V-a)

EUGEN FLORESCU

Foto: AGERPRES

In comuna Orbească din județul Teleorman se execută lucrări de evacuare a apei cu ajutorul 
* motopompelor.

intensă în campania de primăvară

Amplă concentrare de forțe
in cîmpia Doljului

Tinerii satelor din Dolj dau zilelor acestea încărcătura maximă de efort. Iar obiectivul muncii depuse îl constituie peste tot crearea celor mai bune condiții insămînțărilor pînă la ultima palmă de loc a suprafețelor planificate. A- proape 150 000 hectare în total. Forțele sînt împărțite între lucrările de combatere a excesului de umiditate, fertilizarea, amenajarea suprafețelor pentru irigații, arături șl semănături propriu-zis. Circa 20 000 de tineri cooperatori și mecanizatori lucrează acum zi lumină, pe măsura angajamentului formulat de a participa plenar la creșterea producțiilor medii a-

gricole, devansînd astfel îndeplinirea prevederilor cincinalului. în șantierul întins din hotar în hotar, i-am căutat pe tineri. Unde, ce și cît au lucrat în ultimele patru zile cu soare fierbinte ? Firesc, cei mai mulți au continuat.LUPTA CU APA ÎN EXCES. La Rast, Poiana Mare, Negoești, Melinești, Tesluiu și/ In alte o sută și ceva de puncte de lucru, tinerii au săpat canale, au corectat cursurile unor pîraie și torenți, au întărit digurile din Lunca Jiului. Tinerii din Negoești au scos de sub apă 100 de hectare. Prin săparea a 3 km de șanțuri și adîncirea cursului piraielor Runcu și Mîrvița. Au

fost peste 300 de tineri parti- cipanți despre care primarul comunei, tovarășul Titu Popes- cu. pe bună dreptate spunea că ei sînt cei care au pus baze sigure unei recolte de cel puțin 50 vagoane de porumb prin aceea că un pămînt care n-a prea produs fiind la discreția apelor Amaradiei și a torenți- lor formați de dealuri, a fost . redat circuitului agricol. InLunca Jiului, la Popovenî, tinerii cooperatori și mecanizatori au primit un real sprijin din partea uteciștilor de la șco-
Ing. GH. FECIORU

(Continuare in pag. a IV-a)

REVISTE
STUDENȚEȘTI

de SÂNZIANA POP

Am primit la redacție, prin bunăvoința unor studenți, revista ING - periodic politic, social, cultural, organ al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Institutul Politehnic- București. Firma este ambițioasă dar nu fără rost : marfa e bună. Cu toate că eu nu știu care este tirajul acestei reviste și nici măcar dacă revistele șapirografiate au tiraj. Și nu știu care este părerea „specialiștilor", adică părerea studenților de la politehnică despre o revistă care ii reprezintă în primul rînd pe ei. Ceea ce știu este că, din punctul meu de vedere revista ING se citește cu mare plăcere și se și răsfoiește cu mare plăcere, pentru că este atît bine scrisă cit și interesant concepută, și atît ingenios paginată cit și ilustrată modern.Sigur că prima întrebare care se pune privește chiar scopul revistelor studențești cu caracter „intern". Foarte bine, le scoatem, dar de ce ? Ce reprezintă ele ? Sînt ele alte modele ale presei centrale de tineret? Sînt ele reviste cu caracter eminamente profesional ? Sau ele sînt „demascarea publică" a acelui număr de studenți care nu-și pot infirma veleitățile literare cu toate că studiază la politehnică? întrebările a- cestea sînt de extemporal. Dar zece puncte vor obține numai studenții în cauză. Un observator dinafară poate avea doar . păreri. Așadar :Nu cred că revistele studențești șapirografiate trebuie
(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectele de legi referitoare
la Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice
și Sociale, Curtea Superioară de Control

Financiar și Consiliul organizării
economico-sociale

prezentată de tovarășul Miron ConstantinescuSupunind dezbaterii Marii Adunări Naționale, din însărcinarea Comitetului Central al P.C.R. și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, proiectele de legi referitoare la Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, Curtea Superioară de Control Financiar și Consiliul organizării economico-sociale, tovarășul Miron Constantinescu a spus i Crearea noilor organisme se înscrie în contextul măsurilor generale pentru perfecționarea conducerii întregii noastre vieți economice-sociale, pentru întărirea caracterului științific al activității de partid și de stat în aceste domenii, pentru întărirea controlului și răspunderii în gospodărirea avuției naționale și a venitului național, măsuri e- laborate pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului din iulie 1972, în conformitate cu sarcinile stabilite în Raportul prezentat Conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Și de această dată, toate proiectele de legi prezentate Marii Adunări Naționale au fost supuse unei largi dezbateri publice, care a adus o prețioasă contribuție la îmbunătățirea proiectelor. Dezbaterile au arătat a- deziunea deplină a oamenilor muncii la politica promovată de partidul și statul nostru pentru perfecționarea vieții economice și sociale a conducerii societății.Referindu-se la proiectul de lege privind Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, organism superior de analiză, coordonare și decizie în problemele economice și sociale, care deliberează și adoptă hotărîri în cadrul legilor Marii Adunări Naționale, vorbitorul a spus i Consiliul va exprima prin activitatea sa concepția partidului nostru, potrivit

căreia socialismul este opera conștientă a întregului popor, va reprezenta o manifestare a procesului de adîncire a democrației socialiste, va asigura mai larga participare a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, la conducerea supremă a activității economice și sociale, va instituționaliza exercitarea democrației economice la nivelul cel mai înalt.Prin "componența sa, larg reprezentativă, Consiliul asigură o confruntare democratică, în spiritul liniei partidului, a opiniilor și punctelor de vedere asupra direcțiilor, căilor și soluțiilor de dezvoltare economico- socială a țării, astfel îneît prevederile prognozelor și ale planului național unic să reprezinte năzuințele maselor populare, interesele fundamentale ale națiunii noastre socialiste, ale întregii societăți.Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale urmează să preia și să amplifice experiența Comisiei Centrale de Partid și de Stat pentru elaborarea prognozelor și a planului național unic de dezvoltare e- conomică și socială. Elaborarea prognozelor pe termen lung, în concordanță cu mutațiile calitative și tendințele de durată în evoluția economico-socială a țării și pe plan mondial, constituie o necesitate obiectivă pentru fundamentarea deciziilor cu caracter strategic privind dezvoltarea României socialiste.Pentru ca activitatea de elaborare a prognozelor și planurilor să aibă, o fundamentare profund științifică, să răspundă cerințelor majore ale națiunii noastre socialiste, Consiliului Suprem îi. revin, potrivit proiectului de lege, atribuții pentru elaborarea de studii și analize,

• organizarea de dezbateri și sondaje ale opiniei publice cu privire la fenomenele și tendințele creșterii economice, căile și soluțiile pentru sporirea eficienței muncii sociale. în cadrul legilor votate de Marea Adunare Națională, Consiliul Suprem va a- dopta hotărîri în domeniile și asupra problemelor discutate.Cu privire la Consiliul organizării economico-sociale, care, potrivit proiectului de lege, are sarcina de a asigura înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul x organizării economico-sociale, perfecționarea continuă a structurilor organizatorice potrivit condițiilor și cerințelor fiecărei etape de dezvoltare a țării, vorbitorul a spus : O coordonată esențială în activitatea Consiliului o constituie promovarea consecventă a principiilor moderne de conducere și organizare, în scopul apropierii conducerii de activitatea de producție, simplificării și raționalizării structurilor organelor centrale și locale ale administrației de stat, unităților economice și socialculturale, eliminării verigilor intermediare și suprapunerilor generatoare de paralelisme și birocratism, dimensionării corespunzătoare a diferitelor compartimente organizatorice, folosirii raționale a cadrelor și îndrumării acestora cu prioritate spre producția materială. în a- cest sens, recentele Decrete dau orientarea fundamentală în stabilirea structurilor economice și administrative.Proiectul de legeConsiliului organizării economico-sociale competențe. în domeniul elaborării și aprobării de norme unitare și orientări metodologice cu privire la dimensiunile optime și structurile tip

ale unităților economice, socialculturale și instituțiilor de stat, organigrame model ale diferitelor tipuri de unități, regulamente de organizare și funcționare, precum și alte elemente cu caracter normativ de direc- tivare în domeniul organizării.Consiliul va face propuneri pentru perfecționarea activității organelor de partid, de masă și obștești.Un loc important în sfera de activitate a acestui organism îl constituie a acțiunilor întreprinse de ministere, celelalte organe centrale și locale pentru realizarea hotărîrii Plenarei Comitetului Central în legătură cu perfecționarea sistemului informațional economico-social și introducerea sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor.Relevînd importanța înființării Curții Superioare de Control Financiar, vorbitorul a arătat că acest organ al Consiliului de Stat are menirea să exercite un control financiar exigent a- supra activității organelor centrale ale administrației de stat în ce privește mobilizarea surselor de formare a fondului, de dezvoltare și utilizarea acestuia, îndeplinirea indicatorilor de eficiență și executarea bugetului de stat, controlul preventiv asupra legalității și eficienței angajării și cheltuirii fondurilor administrate de ministere și alte, organe centrale, urmărind întărirea răspunderii pentru gestionarea fondurilor încredințate de societate.O caracteristică esențială

coordonarea unitară vînzarea de locuințe din fondul de stat

salariații și pensionarii cu venituri mici care doresc să cumpere sau să-și construiască case proprietate personală vor beneficia de sprijinul statului în condiții avantajoase. In același timp, vor beneficia de sprijinul statului și cei cu venituri mai mari pentru a-și cumpăra sau construi locuințe proprietate personală.Pentru a se da posibilitatea unui număr cît mai mare de oameni ai muncii de a beneficia de locuințe din fondul locativ de stat.s-a prevăzut dreptul de a se închiria locuințe de stat, celor care aii un venit mediu lunar pe fiecare membru de familie mai mic de 1100 lei, în loc de 900 lei, cum era prevăzut în proiectul de lege publicat în presă.Totodată, s-a prevăzut că pot beneficia de locuințe din fondul locativ de stat și salariații sau pensionarii cu un venit mediu, pe fiecare membru de familie.

»

J.

în urma dezbaterii publice,

dintre proprietari și chiriași
prezentata de tovarășul Petre Blajovici________  ... , a acestui organism de control, o constituie atribuțiile jurisdicțio- nale în domeniul stabilirii răspunderii pentru prejudiciile a- duse avutului obștesc de către persoanele din conducerea ministerelor și a altor organe centrale și locale, care nu sînt supuse jurisdicției Codului Muncii. Curtea Superioară de Control Financiar va folosi în activitatea sa un corp specializat de controlori financiari, procurori și judecători financiari ; va putea stabili în deciziile sale plata unor despăgubiri și amenzi.Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, Consiliul organizării economico-sociale și Curtea Superioară de Control Financiar a arătat în încheiere vorbitorul vor reprezenta instituții superioare socialiste de conducere, coordonare și control a economiei socialiste și vieții sociale din Româ'nia.Intrucît proiectele de legi, e- laborate sub îndrumarea directă a conducerii de partid și de stat, supuse spre dezbatere, transpun pe plan normativ ho- tărîrile Congresului al X-Iea și ale Conferinței Naționale^ a atribuie Partidului din iulie 1972 în domeniul perfecționării continue a conducerii,' planificării și organizării vieții economice și sociale a țării, propunem ca acestea să fie aprobate de către Marea Adunare Națională.

la propunerile

și sugestiile oamenilor muncii

Prezentînd din însărcinarea Consiliului de Miniștri spre dezbatere și adoptare cele două proiecte de lege, vorbitorul a spus : Ambele proiecte așează pe noi principii unele din prevederile legilor în vigoare azi, și care au fost adoptate în anul 1968, punîndu-se un accent mai mare pe promovarea cu consecvență a principiilor eticii și e- chității socialiste. Ele se înscriu în amplul proces de perfecționare a vieții economice și sociale din țara noastră, și au fost elaborate ca urmare a indicațiilor date de conducerea de partid și de stat, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmărindu-se în mod consecvent îmbunătățirea condițiilor de locuit ale populației, dezvoltarea construcției de locuințe, o mai rațională gospodărire a fondului locativ și ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a relațiilor sociale din acest domeniu, în concordanță cu principiile societății noastre socialiste.An de an, statul nostru alocă importante mijloace materiale și financiare pentru dezvoltarea fondului locativ de stat destinat închirierii și pentru sprijinirea cetățenilor în vederea construirii de locuințe proprietate personală. Astfel, numai în perioada actualului cincinal se vor realiza peste 520 mii apartamente din fondurile sfatului, precum .și .dltl fondurile;populației , cu sprijinul .statului, din care 50 la sută proprietate personală.Subliniind că asigurarea unei

locuințe proprii preocupare de prim ordin a oamenilor muncii din țara noastră, vorbitorul a spus : Cor.ti- nuînd această tradiție și beneficiind de sprijinul statului, în ultimii ani, 150 000 de cetățeni din orașe și-au construit locuințe proprietate personală cu credite din partea statujui, din care 90 la sută sînt salariați al unităților socialiste, muncitorii reprezer.tînd aproape 50 Ia sută.Deși prin aplicarea legislației în vigoare au fost atinse principalele obiective .urmărite de partid și de stat, totuși s-au manifestat și unele neajunsuri, ceea ce a impus revederea legislației în scopul punerii ei de acord cu cerințele șl exigențele - etapei actuale.IVjenționînd că proiectele a- cestor legi reprezintă de fapt îmbunătățiri pe care le aducem legilor rr. 9 și 10 din 1968, ca urmare a experienței ddbindite și a concluziilor desprinse din aplicarea lor în viață in cei a- proape cinci ani care -au trecut de la Adoptarea lor, vorbitorul a spus :Proiectele de legi supuse spre' dezbatere Marii Adunări Naționale vor constitțif.;’instrumente juridice eficiente- în acțiunea complexă de pef.t^țțorare a relațiilor sociale, în-spiritul priiî-• cipiilor de t 'partidului și st.^ ___ __du-și, totodată,,: sțu/glimine neajunsurile și impreciziunile xistente în legile în vigoare.Plerara Comitetului Central

prin eforturi materiale a fost întotdeauna o

eficiente- în. acțiunea'ale politicii[j. propunîn-e-

rnai mare -de 1100 lei lunar, în limita fondului disponibil de loăuînțe de stat, urmînd a plăti o chirie majorată. De asemenea, ș-a precizat mai clar că cetățenii cu un venit de peste 1100 lei lunar pe membru de familie, care dețin în prezent în calitate de chiriași o locuință proprietate de stat și care nu-și vor construi sau cumpăra cuință timp de 2 ani de la trarea in vigoare a legii, putea deține în continuare cuință pe care o ocupă, pista unei chirii majorate, fără însă ca aceasta să depășească 20 la sută djn salariu, respectiv din pensie. .De asemenea, se precizează că pot/beneficia de .credite de la stat pentru construirea■ sau cumpărarea de locuințe proprie- . taie personală, în .condițiile prevăzute de lege pentru salariați și, pensionari și membrii orga- • nizațiilor cooperatiste și ai altor organizații obștești . cu caracter eoonomic și social.în afară de. modificările pa care le-am menționat, proiectelor de legi li s-au mai adus și alte modificări, precum și unele îmbunătățiri de redactare, asi- gurîndu-se totodată o mai bună corelare a textelor.; Proiectele .de legi supuse, / examinării dumneavoastră — a- spus în încheiere vorbitorul ■— . vor. crea condiții mai bune pen- -tru- traducerea în viață-a poli- . țlriî Partidului Comunist Român și-a statului nostru, cu privire la dezvoltarea construcției d- locuințe, precurm .și Ja o mai bună administrare și gospodări- .. re a fondului locativ,.în spiritul . hotărîrilor Conferinței Naționale . a. Partidului .Comunist Român 
----- -- ——rr ■■ din .1972 si ale recentei ■ plenare prietate personală și că va con- a Comitetului Central al Parti- tmUa șă construiască locuințe dului nostru.din fondurile statului destinate Față de cele arătate, vă pro- închirierii către, populație țd în pun spre adoptare proiectul de 

a.._. ,je„e priVind dezvoltarea con-..... sirțicțței de locjiițițe„., vînzarea de locuințe din fondul de stat ■ către populația și construirea- de case de odihnă?- ngoprietate/ personală; ■ precum? proiectul de lege privind .. administrarea fondului locativ -și ■ reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași.

al Partidului Comunist Român din 28 februarie—2 martie ă.c,,' care a dezbătut și analizat aceste proiecte, a hotărît supunerea lor dezbaterii publice. în perioada care a trecut de la publicarea lor în presă s-au primit peste 9 000 scrisori în care oamenii muncii își exprimă acordul față de politica partidului și statului de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale populației și prin care s-au făcut propuneri și sugestii In vederea îmbunătățirii proiectelor de legi publicate în presă. La definitivarea proiectelor care v-aii fost prezentate spre dezbatere, au fost avute în vedere propunerile și sugestiile unui număr îtisem- . nat de cetățeni, instituții de stat, organizații obștești și" colective de muncă, ceea ce a dus la îmbunătățirea proiectelor de legi date publicității.Din proiectele de legi, in'forma supusă, dezbaterii Marii.A-, dunări Naționale, se desprinde făptui că Statul sprijjnă pe toți cetățenii, indiferent de venituri, Să-și realizeze o locuință pro-
primul rînd celor cu venituri mici, tinerilor nou încadrați in producție, timp de 5 ani de la angajarea lor, tinerilor căsătoriți c.ăre la data căsătoriei nu au depășit, vîrsta de 28 de ani, timp de 5 ani de la căsătorie, salariaților transferați în interes de serviciu.De asemenea, se prevede că

lo- in- vorloca

\

îmbunătățiri de fond șiReunită în cea de-a 10-a se - siune a celei de-a șasea legislaturi, Marea Adunare Națională a adoptat în ședința de miercuri după-amiază, în spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale, legea privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală și legea privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiria^h — documente de o deosebită însemnătate, definitorii pentru politica partidului și statului nostru de ridicare a bunăstării celor ce muncesc, care reflectă respectul și grija față de om și nevoile sale, rezolvarea acestor probleme în spiritul principiilor eticii și echității socialiste. Considerabilul efort material pe care statul nostru socialist îl face pentru a asigura fiecărui om al muncii și familiei sale locuințe cît mai corespunzătoare fie din fondul locativ de stat, fie prin acordarea de credite în vederea construirii de locuințe proprietate personală, înlesnirile aduse populației cu venituri mai mici fn atribuirea locuințelor, modul profund principial în care se reglementează vînzarea- cumpărarea de locuințe sînt mărturii pe cît-de concrete, pe atît de grăitoare, ale acestei griji, care își găsește expresia în fiecare articol al celor două legi.• în scopul satisfacerii cerințelor creseînde de locuințe, se va intensifica ritmul construirii de locuințe noi și se vor lua mă suri de îmbunătățire continuă a confortului, în concordanță cu ritmul dezvoltării economiei naționale și potrivit prevederilor planului de stat.’• Construcția de locuințe se realizează din :— fondurile de investiții centralizate ale statului, pentru locuințele constituind proprietate de stat:— fondurile Întreprinderilor,pentru locuințele proprietate de stat date în administrarea lor directă ; >— fondurile organizațiilor cooperatiste și altor organizații obștești cu caracter economic și social, pentru locuințele proprietatea acestora;— veniturile populației, inclusiv cu credite acordate de stat, pentru locuințele constituind proprietatea personală a cetățenilor.• Statul sprijină construirea de locuințe proprietate personală prin acordarea de credite pe termen lung, atribuirea de terenuri în folosință pentru construcție, asigurarea de materiale, precum și prin proiectare si execuție.• Salariații și pensionarii care au un venit mediu pe fiecare membru al familiei de pînă la 1 100 lei lunar vor beneficia în primul rînd, în continuare, de locuințe din fondul de ștat, în conformitate cu normele legale și cu plata chiriei corespunzătoare.De același drept beneficiază, indiferent de venitul mediu lu- • ar, tinerii încadrați în producție, timp de 5 ani de la Inca

drare, tinerii căsătoriți, care la data căsătoriei, nu au depășit vîrsta de 28 de ani, timp de cinci ani de la căsătorie, salariații transferați în interes de serviciu, timp de 5 ani de la data transferului, precum și ofițerii, subofițerii și maiștrii militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și cei din cadrul Ministerului de Interne.La închiriere se va ține seama, pe cît posibil, ca într-un apartament să locuiască o singură familie. îr. cazul în care apartamentul depășește nevoile unei familii, cu cel puțin o cameră separată, acesta poate fi închiriat mai multor familii cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea fondului locativ.• Comitetele executive ale consiliilor populare vor identifica spațiile construite cu destinația de locuințe, care sînt folosite în prezent în alt scop și vor lua măsuri ca în termen de un an acestea să fie redate scopului pentru care au fost construite.• Norma Iocativă pentru locuințe din fondul locativ de

stat este de 10 mp suprafață locuibilă pentru fiecare persoană.• Pentru a stăvili și lichida specula care se face uneori cu spațiile locative de către unii chiriași din locuințele statului și de unii proprietari particulari, se prevede : locatarii din locuințele statului pot sub- închiria o parte din suprafața Iocativă a locuinței, dar numai dacă aceasta nu constituie suprafață excedentară compusă din una sau mai multe camere separate ; în același scop, lo ■ cuințele proprietate personală care nu sînt locuite de proprietari șl familia sa șînt supuse regimului de normare și de închiriere care se aplică spațiului din fondul locativ de stat.Subînchirierea urmează a se face numai către persoanele stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare sau către .turiști stabiliți de oficiile de turism. închirierea și subînchirierea se vor face numai pe bază de contract încheiat în formă scrisă și pe baza tarifelor de chirie legale.
Textele adoptate ale Legilor conțin numeroase îmbunătățiri de 

fond, prevederi noi ți reglementări modificate față de proiectele 
de legi supuse anterior dezbaterii publice.

Reproducem mai jos extrase din prevederile noilor legi, oprin- 
du-ne asupra textelor nou introduse ți a celor care au suferit îm
bunătățiri importante, specificînd în paranteză, acolo unde e 
cazul, numărul articolului modificat din proiect.LEGEA

privind dezvoltarea construcției de 
locuințe, vînzarea de locuințe din fondul 
de stat către populație și construirea 
de case de odihnă proprietate personală................................................. ?. . . .Art. 9 (text nou introdus) — Toți cetățenii, indiferent de venitul lunar, au dreptul să-și construiască sau să-și cumpere o locuință proprietate personală.Art. îl — (art. 10 din proiect)— Cetățenii pot să-și construiască o locuință proprietatea personală pentru ei și familiile lor, cu mijloace -proprii, sau cu mijloace proprii și credite de la stat, în localitățile în care domiciliază sau în care au dreptul să-și stabilească domiciliul, în ' condițiile legii.Art. 12 — (art. 11 din proiect) ,— Statul va continua să construiască antial locuințe destinate dezvoltării fondului locativ proprietate de stat, care vor fi închiriate potrivit legii, în primul rînd, salariaților cu venituri mici, tinerilor nou încadrați în producție, tinerilor căsătoriți, precum și salariațj- lor transferați serviciu.Art. 13. (art.— Salariații și au un venit mediu lunar, fiecare membru de familie, mai mic de 1100 lei, și nu au locuință proprietate personală, vor beneficia de dreptul de a li se

In interes de12 din proiect) pensionarii care pe

închiria locuințe din fondul de stat, cu plata chiriei, prevăzute de lege.De același drept beneficiază, indiferent de venitul mediu lunar, tinerii nou încadrați în producție, timp de 5 ani de la angajarea lor, tinerii căsătoriți, care la data căsătoriei nu au depășit vîrsta de 28 de ani, timp de 5 ani de la căsătorie, precum și salariații transferați în interes de serviciu, timp de 5 ani de la data transferului.De asemenea, beneficiază de dreptul de a li se închiria locuințe din fondul locativ de stat, cu plata chiriei prevăzute de lege, ofițerii, subofițerii și maiștrii militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și cei din cadrul Ministerului de Interne.Statul sprijină în mod deosebit pe salariații și pensionarii care au venituri medii mai mici de 1 100 lei lunar membru de familie, să-și construiască

de

pe fiecare care doresc sau să-și cumpere locuință proprietate personală, creîndu-le condiții avantajoase în ceea ce privește acordarea de credite, dobînda și durata de rambursare a creditelor, dîndu-li-se prioritate la contractare, dacă au condiții grele de locuit.

Art. 14. (text nou introdus) — Avînd în vedere că fondul de stat de locuințe va fi destinat,, in primul rînd, pentru salariații și pensionarii prevăzuți în art. 13, salariații și pensionarii care au un verit mediu mai mare de 1 100 lei pe membru de familie, vor putea beneficia de locuință proprietate de stat, nu- - mai în condițiile prezentei legi.Pentru a-și putea asigura locuința necesară pentru ei și familia lor, salariații și pensionarii cu un venit mai mare de 1100 lei lunar pe membru de familie vor beneficia, potrivit prevederilor prezentei legi, de sprijinul statului pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe proprietate personală.Salariații și pensionarii care nu-și construiesc sau nu cumpără locuință proprietate personală pot beneficia, Ir limita fondului disponibil de locuințe de stat, de dreptul de a li se închiria o locuință, cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea locuințelor. Ei vor plăti o chirie majorată, potrivit legii, fără a depăși 20 la sută din salariu, respectiv din pensie.Art. 15. (text nou Introdus) — Toți cetățenii care dețin în prezent o locuință proprietate de stat își vor păstra în continuare dreptul de a deține această locuință, cu plata chiriei legale, neputind fi evacuați decît în condițiile prevăzute de lege.Cetățenii cu un venit de peste 1100 lei lunar pe membru de familie, care dețin în prezent o locuință din fondul locativ de stat și care nu-și vor construi sau cumpăra locuință timp de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor putea deține în continuare locuința proprietate de stat, pe care o locuiesc, cu plata chiriei majorate, conform prevederilor articolului 14, alineatul 3.De asemenea, după doi ani de la intrarea în vigoare a dispozițiilor prezentei legi, salariații și pensionarii cu un venit mediu de peste 1100 lei lunar pe membru de familie, cărora statul je-a creat condiții pentru a-și cumpăra sau construi locuință, dar doresc să închirieze locuință din proprietate de stat, vor plăti chirie majorată, conform prevederilor art. 14, alin, 3.Art. 16 (art. 12 din proiect) — Construirea de locuințe proprietate personală și vînzarea de locuințe din fondul locativ de stat se vor realiza în mod e- șalonat potrivit prevederilor planului de stat.La eșalonarea construirii și vinzării de locuințe vor fi a- vuți în vedere salariații care au veniturile cele mai mari și care nu beneficiază de dreptul de a închiria locuință dul de stat decît în art. 14.Art. 17. (art; 13 din— Acordarea creditelor pentru construirea de locuințe proprietate personală se face în următoarea ordine de prioritate !— muncitorilor calificați, în primul rînd celor din marile unități industriale ;— salariaților transferați interesul serviciului din localități ;

9 — cadrelor care lucrează' în producția materială, în activitatea de proiectare, cercetare științifică și învățămînt;— absolvenților repartizați în producție, veniți din alte localități ;— tinerilor căsătoriți ;— salariaților încadrați pe bază de concurs, veniți din alte localități ;— celorlalți salariați și pensionarilor.în cadrul fiecărei categorii se acordă preferință : celor care au condiții grele de locuit, îndeosebi familiilor cu mai mulți copii ; celor care avînd un venit mediu lunar mai mare ■ de 1 100 lei pe fiecare membru de familie pot beneficia de locuință din fondul de stat numai in condițiile art. 14 ; salariaților și pensionarilor care au depus un avans mai mare și au vechime mai mare la Casa Economii și Consemnațiuni.Art. 18 (art. 14 din proiect). Cetățenii ale căror locuințe

de specialitate

odeCetățenii ale căror locuințe șe demolează pentru noi construcții sau sistematizări vor primi cu chirie o locuință din fondul locativ de stat, pentru ei și familiile lor, struiesc : cuință. x locuința avansul pe care cumpără.
_ , pînă ce își con- sau își cumpără o lo- Suma încasată pentru demolată va constitui pentru noua locuință o construiesc sau • oArt. 28 (art. 24 din proiect). — Statul acordă credite în limitele prevăzute la art. 22 și 23 salariaților și pensionarilor care au încheiat contracte pentru construirea de locuințe proprietate personală, pentru diferența dintre prețul de deviz prevăzut In contract ți avansul depus de beneficiar.Pentru obținerea creditului, la încheierea contractelor de

privind

din fon- condițiileproiect)
în alte

prevederi noiconstruire de locuințe proprietate personală cu organizații de stat sau cu organizații cooperatiste, beneficiarul trebuie să aibă depusă la Casa de Economii și Consemnațiuni în scopul construirii de locuințe, o sumă de bani reprezentînd cel puțin avansul din prețul prevăzut în contract.Ârt. 34. (art. 30 din proiect). — în cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor, Casa de Economii și Consemnațiuni va percepe o dobîndă de 12 la sută pe an ; asupra ratelor restante pentru creditele acordate.în caz de neplată la scadență a 6 rate sau a contravalorii a 6 rate, Casa de Economii și Consemnațiuni va putea cere executarea silită asupra locuinței și evacuarea deținătorului.

țiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.Ori de cîte ori celelalte fapte prevăzute în prezentul articol se săvîrșesc în astfel de condiții înCît potrivit legii penale constituie infracțiuni, acestea vor’ fi '.'urmărite,. Judecate și sancționate conform legii penale.

lor, pînă ce își construiesc sau își cumpără o locuință. Suma încasată pentru locuința demolată va constitui avansul pentru noua locuință pe care o construiesc sau o cumpără.Art. 10 — In conformitate cu legea nr..... din 1973, privinddezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și _____construirea • de case de. odihnă . 'J£r£ .35. r- Pentru salariații sau proprietate, personală, salariații pensionarii, cu un venit mediușț- pensionarii cu un venit me- f»e . membru, de familie maimare de 1100 de Iei lunar, care hu șl-au construit său c'umpărat locuință proprietate personală în termenul prevazut .de lege, chiria. calculată potrivit art. 28—33 se majorează după c; n Urmează».
Art. 63. — (text nou introdus).— Membrii organizațiilor cooperatiste și ai altor organizații obștești cu caracter economic și social pot beneficia de ere- [_________ _____dite de la stat pentru construi- , mere separate, rea sau cumpărarea de locuințe proprietate personală în condițiile prevăzute prin prezenta lege pentru salariați ți pensionari.Creditele vor fi acordate pe baza recomandării organizației cooperatiste sau obștești respective.Art 64. (Art. 59 din proiect).— Legea nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcției, de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism se abrogă.Contractée sau alț.e .acte încheiate în baza Decretelor nr. 445/1966 și nr. 713/1967, precum și a Legii nr. 9/1968 rămîn . valabile.

diu mai mare de 1100 lei lunar de fiecare membru de familie pot beneficia, în limita fohdului , disponibil de locuințe de stat, de dreptul de a li se închiria o locu- . ință, cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea locuințelor. Ei vor plăti o chirie majorată, potrivit legii, fără a depăși 20 la sută din. salariu, respectiv din pensie.Art. 17. — Locatarul principal are dreptul să subînchirieze o parte din suprafața locâtivă a locuinței, dacă aceasta nu constituie suprafață excedentară compusă din una sau mal multe ca-

LEGEA
administrarea fondului locativ
reglementarea raporturilor 

dintre proprietari și chiriași— Salariații și pensiona- au un venit mediu de membru al familiei de 1100 Iei lunar vor bene- continuare de locuințe
Art. 8 rii care fiecare pînă la ficia în din fondul de stat, în conformitate cu normele legale și cu plata chiriei corespunzătoare.De același drept beneficiază, indiferent de venitul mediu lunar, tinerii încadrați în producție, timp de 5 ani de la încadrare, tinerii căsătoriți care la data căsătoriei nu au depășit vîrsta de 28 de ani, timp de 5 ani de la căsătorie, salariații transferați în interes de serviciu, timp de 5 ani de la data transferului, precum și ofițerii, subofițerii și maiștri militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și cei din cadrul Ministerului de Interne.închirierea suprafeței locative din fondul locativ de stat aflat în administrarea unităților prevăzute la art. 1 se face în următoarea ordine de prioritate.— muncitorilor calificați, in

primul rînd celor din marile nități industriale ;— salariaților transferați u-. — salariaților transferați în interesul serviciului din alte localități :— cadrelor de specialitate care lucrează in producția materială, în activitatea de proiectare, cercetare științifică și învățămînt ;— absolvenților repartizați în producție veniți din alte localități ;— familiilor cu mai mulți copii ;— celor încadrați, pe bază de concurs, veniți din alte localități ;— celorlalți salariați și pensio.- nari.în cadrul categoriilor de mai sus se acordă preferință : celor care au condiții grele de locuit, îndeosebi celor cu mai mulți copii.Cetățenii ale căror locuințe se demolează pentru noi construcții sau sistematizări vor primi cu chirie o locuință din fondul locativ de stat, pentru ei și familiile

cu 50 la sută pentru cazul în care salariul, respectiv pensia, care a constituit baza de,calcul a chiriei este de pînă Ia 1 500 lei ;— Cu 75 la sută pentru cazul in oare salariul, respectiv pensia este de la 1501 pînă la 2 000 lei ; . , ..— cu 100 la șută pentru cazul în' cate salariul, respectiv pensia este mal mare de 2 000 lei.Chiria majorată nu poate depăși 20 la- sută din salariul, respectiv pensia carp a constituit baza de calcul a acesteia.Art 60 — Apartamentul proprietate personală care este locuit de proprietar și familia sa va fl normat și folosit astfel :a) Proprietarul și familia sa au dreptul Ia o suprafață corespunzătoare nevoilor lor . de locuit La determinarea nevoilor de locuit se are în vedere ca. fiecărui membru al familiei șă-1 fie asigurate dte o ca- meră șl deosebit de acestea, încă cel mult două camere.Proprietarul poate închiria o parte.-din această suprafață, inclusiv sub formă de cameră mobilată.■b) Camerele separate ce de- . pășesc nevoile de locuit ale proprietarutui și familiei sale — determinate potrivit celor a- răitâte la lit. a — vor fi închiriate de proprietar, inclusiv sub forma camerelor mobilate.în cazul în care proprietarul nu închiriază camerele prevăzute la alineatul precedent, comitetul executiv al consiliului popular le poate închiria persoanelor îndreptățite.închirierea spațiilor prevăzu-

Subînchirierea se face astfel:a) persoanelor stabilite de co- . mitetele executive ale ■ consiliilor populare, dacă au domiciliul sau viza de flotant în localitatea respectivă ori sînt îndreptățite,' potrivit legii, să-și stabilească domiciliul sau reședința în- acea localitate ;b) . turiștilor, cetățeni' romîni sau: străini, stabiliți de oficiul de turism.Subînchirierea se face numai pe bază de. contract încheiat in formă șerisă,. care se înregistrează la administrația sau circumscripția financiară respectivă. ... ',...'/ ...Contractele. de subinchiriere se încheie, în cazul persoanelor ' de la lit. a, între locatarul prin-.„ cipal și subehiriaș, iar în. cazul turiștilor prevăzuți la lit. b, între locatarul principal și oficiul de turism. 'Contractele de subinchiriere vor prevedea, în mod obligatoriu, tarifele și . termenele de subinchiriere. Tarifele - pentru subinchiriere de la lit. a sînt cele prevăzute în prezenta lege, iar cele pentru subînchirierea de la lit. b vor fi stabilite prin" hotărîre a Consiliului de Miniștri.Contracțul de subinchiriereîncheiat cu încălcarea prevede- ..._____ ____ _____  _________rilor alineatelor precedentă este te în prezentul articol se face nul de drept, iar sumele încă- numai pe bază de contract în-■sate în temeiul lui se fac. venit cheiat, în formă scrisă, înre-... lg_ stat, . . L .. . gistrat la administrația sau cir-’ cdriisOripția financiară, cu sti-" pularea, în mod obligatoriu, al^ifelor ți, termenelor, conform „dispozițiilor alineatelor. 3, 5—8 Și' 10 din art. 17 și ale celor din ârt. 36 ; ăcărte dispoziții sînt aplicabile și ..în cazul spațiilor .proprietate personală, subînchî- riate. . . 'Prevederile prezentului articol se-âplifcă și în caztfl în care proprietarul este transferat . în. intepeș d,e: sprviciu în altă localitate, iar o parte din familia, sa ou căreia locuit a rămas in apartament. ., Art. 74 -r Legea nr. 10/1968 ,privind .adjminfctrarep fondului locativ si reglementarea rapor- 'Wilbr dintre proprietari și chiriași, se abrogă.

încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezentul articol'con- . stituie contravenție și. se sancționează cu amendă de la .1 000 la, 3 Q00 lei.. Sancțiunea se apli-' că de comitetele executive ale ' ’consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului , București, orașelor și comune- , lor, 'pe baza proceselor-verbale" de constatare încheiate de îm- puterniciții acestora.Contravențiilor prevăzute , îți . alineatul precedent le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea și sancționarea.. contravențiilor.Subînchirierea fără . contract scris, în scopul 'vădit de a ocoli aplicarea: dispozițiilor prezentului articol, -cpnstituie infrac-
■ 1 '■
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REZOLUȚIA
Conferinței a IX-a a Uniunii Asociațiilor 

Studenților Comuniști din România

MĂRTURII DE ÎNALT
PATRIOTISM I

în diferite zone ale țării, care au avut de suferit de pe 
urma revărsării unor ape ori alunecărilor de teren, mili
tarii armatei noastre continuă să-și facă cu cinste datoria 
patriotică. în cursul zilelor de marți și miercuri, un de
tașament de ostași, sub comanda maiorului Ion Stoianovici, 
a lucrat neîntrerupt la evacuarea bunurilor a 80 de familii 
dintr-o zonă aflată în pericol din cartierul Țicău, din Iași. 
Numeroși militari au muncit, de asemenea, la consolidarea 
terasamentului de cale ferată, între Recea și Slatina, pre
cum și la stăvilirea inundării drumului dintre Rîșnov și 
Bran. Subunități de pontonieri au refăcut podul dintre 
Vaslui și zona industrială a orașului, care fusese deterio
rat de ape. La Sălăjeni și Balta Stejarului, județul Iași, 
militarii au continuat să intervină, cu. bărci sau cu eli
coptere, pentru salvarea persoanelor din casele izolate de 
ape.

întrunită in atmosfera mobilizatoare generată de eforturile de muncă ale întregului popor consacrate realizării obiectivelor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, îndeplinirii cincinalului înainte de termen, cea de-a IX-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, des- fășurîndu-și lucrările pe baza orientărilor și indicațiilor cuprinse în cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a analizat In spirit critic și autocritic activitatea organizației , revoluționare a studențimii din ultimii doi ani și a stabilit obiectivele și sarcinile ce-1 revin In vederea creșterii contribuției sale la temeinica pregătire profesională și educarea comunistă a viitorilor specialiști, la aplicarea Intr-un ritm susținut a măsurilor de perfecționare a școlii superioare In concordanță cu cerințele dezvoltării economico- sociale a țării, cu noile cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.Delegații la Conferință, Indeplinîndu-șl înaltul mandat de reprezentanți ai studenților« au reafirmat adeziunea unanimă a întregului tineret universitar la politica internă și externă a partidului și statului nostru, au dat glas sentimentelor de statornică și nețărmurită dragoste față de partidul comuniștilor, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Exprimind recunoștința fierbinte a tineretului universitar pentru preocuparea constantă a conducerii partidului și statului de a asigura formarea viitoarelor detașamente de specialiști, continua îmbunătățire a condițiilor de studiu șl viață, delegații s-au angajat, in numele Întregii studențimi să-și intensifice eforturile pentru îndeplinirea indicațiilor cuprinse In cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la deschiderea lucrărilor Conferinței cu privire la răspunderile ce revin studenților, organizației lor comuniste în realizarea legăturii organice între învățămînt. cercetare și producție, să depună o muncă asiduă de pregătire multilaterală în amfiteatre și laboratoare, In ateliere-școală și în uzine în vederea integrării cu cele mai bune rezultate în vasta operă de construcție socialistă a țării.în realizarea statutului social-politic conferit de partid studențimii, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România participă activ la formarea multilaterală pentru muncă și viață a studenților, la procesul de modernizare a școlii superioare, își aduce contribuția la dezvoltarea și perfecționarea vieții economice și social-politice a societății noastre socialiste. Aplicarea hotărîrilor Congresului al X-Iea și ale Conferinței Naționale, a programului de educare socialistă a maselor și a indicațiilor conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea muncii educative tn rindul tineretului a determinat o creștere substanțială a contribuției asociațiilor la pregătirea profesională și educarea comunistă a studenților, la perfecționarea procesului instructiv-edu- cativ.Conferința a aprobat Raportul și activitatea Consiliului, stabilind principalele obiective și sarcini ale activității de viitor a organizației comuniste a tineretului universitar.1. Afirmarea tot mai viguroasă a caracterului și obiectivelor revoluționare constituie trăsătura esențială a activității Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România din ultimii ani. Ținînd seama de propunerea studenților Universității din București, împărtășită de întreaga studențime a țării, delegații Ia Conferință au hotărît unanim ca, în viitor, organizația tineretului universitar să poarte denumirea de Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, statutînd pe deplin caracterul și sarcinile ce-i revin în educarea revoluționară a studențimii. integrarea ei organică în Uniunea Tineretului Comunist — organizația revoluționară unică a tinerei generații din patria noastră.Exprimind aspirațiile, gindurile. și sentimentele tineretului universitar, noua denumire a organizației noastre evidențiază pregnant necesitatea angajării mult mai hotărîte a studențimii în înfăptuirea răspunderilor sociale ce-i revin ca detașament chemat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să fie împreună cu toți tinerii patriei în primele rîn- duri ale luptei pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.2. în spiritul și pe baza programului elaborat de partid pentru modernizarea învățămlntului superior, a], înaltelor exigențe ce decurg din Proiectul de norme ale vieții șl muncii comuniștilor. ale eticii șl echității socialiste Conferința a stabilit că asociațiile au datoria să-și intensifice întreaga activitate politico-educativă în vederea creșterii responsabilității studenților față de însușirea cunoștințelor și Îndeplinirea exemplară a tuturor obligațiilor universitare — condiție esențială pentru formarea lor ca specialiști temeinic pregătiți, capabili să răspundă cu competență sarcinilor tot mai complexe ale activității de după absolvire.Integrarea învățămînt-cercetare-producție Impune creșterea substanțială a eforturilor de pregătire, dezvoltarea creativității tn studiu, intensificarea, muncii politice vil, concrete, de Ia om Ia om, întronarea, în fiecare colectiv studențesc, a Unei atmosfere exigente, a combativității împotriva superficialității și mediocrității, soluționarea operativă, împreună cu organele de învățămînt, a tuturor problemelor privind creșterea continuă a efioienței procesului instructiv- educativ.Obiectivul fundamental al muncii asociațiilor comuniste ale studenților îl constituie ridicarea nivelului calitativ al pregătirii studenților, racordarea strînsă a întregului proces de Invăță- mînt la cerințele producției, astfel Incit să se asigure integrarea mai rapidă a absolvenților în activitatea productivă, creșterea contribuției lor la progresul neîntrerupt al societății noastre.Pornind de la rolul important pe care 11 are pregătirea practică tn formarea pentru muncă și viață a viitorilor specialiști, Conferința cere tuturor asociațiilor să-și mărească substanțial aportul Ia soluționarea problemelor privind conținutul. organizarea și îndrumarea practicii productive a studenților.în învățămîntul tehnic, agronomic și economic asociațiile au datoria să sprijine organele de învățămînt în îmbunătățirea dotării atelierelor- școală și laboratoarelor, să contribuie la asigurarea participării efective a studenților. In perioada de practică, la ansamblul activității din unitățile socialiste. Organizațiilor noastre . din învățămîntul umanistic le revine sarcina de a antrena mai larg studenții la desfășurarea activității practice tn cadrul organizațiilor U.T.C. și de pionieri.

în viitor, asociațiile trebuie să acționeze cu hotărîre pentru folosirea mai eficientă a formelor proprii de activitate menite să contribuie la educarea prin muncă și pentru muncă a studenților, să se preocupe de generalizarea noilor forme șl modalități de valorificare a potențialului științific studențesc. Se vor extinde centrele studențești de studii, cercetări și proiectări, a căror îndrumare se va realiza în mod unitar de către o comisie specializată a Consiliului U.A.S.C.R., vor fi diversificate acțiunile comune ale asociațiilor cu organizațiile U.T.C. din unitățile economice, în primul rînd cu cele din întreprinderile în care funcționează secții serale de subingineri, se va acorda o atenție deosebită participării masei largi a studenților la activitățile de muncă patriotică. La nivelul principalelor centre universitare se vor crea, cu sprijinul organelor locale ale Ministerului Muncii, oficii pentru angajarea în muncă a studenților.Subliniind importanța crescîndă a stimulării interesului studenților pentru cercetarea științifică, a spiritului de investigație, necesitatea cultivării pasiunii pentru nou, pentru însușirea cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane, Conferința evidențiază cerința imperioasă a cuprinderii marii majorități a studenților tn activitatea științifică, inclusiv în munca de cercetare a catedrelor, a extinderii preocupării de a elabora, împreună cu conducerile instituțiilor de învățămînt superior; tematici de cercetare, adecvate, care să se finalizeze prin aplicarea în producție, prin publicarea rezultatelor obținute de studenți. Periodic, atit la nivelul centrelor universitare, cit și la nivel național, se vor organiza sesiuni științifice cu tematici aplicative.în facultățile cu profil umanistic, asociațiile vor contribui la orientarea prioritară a muncii de cercetare a studenților spre abordarea problematicii concrete a construcției socialiste, a activității consecvente a partidului nostru de aplicare creatoare a legităților generale ale dezvoltării sociale la condițiile și particularitățile societății românești, spre problemele majore ale gindirii progresiste contemporane.O sarcină principală a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, a asociațiilor și uniunilor de asociații este de a contribui, sub conducerea organizațiilor de partid, la traducerea în viață a programului de perfecționare continuă a școlii superioare, de legare mai strînsă de producție, de cerințele dezvoltării economiei, științei și culturii noastre. Reprezentanții studenților în organele de învăță- mînt, manifestîndu-se în continuare ca factori dinamici în modernizarea procesului de învă- țămînt, au datoria să contribuie efectiv la adoptarea celor mai bune soluții pentru perfecționarea procesului instructiv-educativ. să participe, în strînsă conlucrare cu cadrele didactice la aplicarea măsurilor stabilite de consiliile profesorale și senatele universitare.3. în perioada care a trecut, _ organizația comunistă a studenților s-a angajat în mod ho- tărit la traducerea in viață a programului partidului de educare socialistă a maselor.în viitor, întreaga muncă politico-ideologică și cultural-educativă a asociațiilor trebuie orientată pe baza Proiectului de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste — document de valoare principală, care se adresează în primul rînd tineretului. Conferința cere asociațiilor din întreaga țară să facă din aplicarea Proiectului de norme cauza principală a activității lor de zi cu zi. să militeze cu hotărîre pentru dezvoltarea in rindul studenților a convingerii că întreaga lor conduită în facultate, în familie. în viața socială, trebuie să se călăuzească in toate împrejurările după codul moral al comuniștilor. Ținînd seama că înscrierea în Statut a principalelor prevederi ale Proiectului de norme are semnifica- ția incorporării lor ca obligații fundamentale ale fiecărui student, organizațiile studenților au datoria să dezvolte în anii de studiu un climat de înaltă exigență etică, să contribuie mai activ la formarea studenților ca specialiști-ce- tățeni, ca tineri comuniști, devotați cu toată ființa lor Partidului Comunist Român, operei de edificare a socialismului și comunismului in patria noastră.în strînsă legătură cu procesul de învăță- mînt, asociațiile, ca organizații revoluționare, sînt chemate să contribuie la formarea conștiinței socialiste a studenților, la dezvoltarea convingerilor politice și Ideologice militante, la cunoașterea direcțiilor fundamentale ale evoluției societății noastre socialiste. Șl In continuare, asociațiile vor pune la temelia întregii activități politico-ideologice problemele politicii partidului, obiectivele actualului cincinal, hotărîrile adoptate de Congresul al X-Iea și de Conferința Națională, răspunderile ce revin studenților, In timpul studiilor și după absolvire, pentru înfăptuirea programului Partidului Comunist Român.Pornind de Ia însemnătatea măsurilor de îmbunătățire a conținutului și predării disciplinelor de științe sociale, adoptate pe baza indicațiilor conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, Conferința subliniază necesitatea dezvoltării interesului studenților pentru studiul acestor discipline, al literaturii social-politice și filozofice, pentru aprofundarea tezaurului ideologic al partidului nostru.O cerință crescîndă a formării comuniste a studenților ca specialiști multilateral pregătiți, care îmbină cunoștințele de specialitate cu un sistem novator de gîndire și acțiune, este stimularea preocupării lor pentru însușirea concepției despre lume și viață a clasei muncitoare, pentru cunoașterea curentelor de idei din gîndirea social-politică contemporană, promovarea largă a dialogului politic viu. temeinic argumentat. Prqmovînd formele active, dezbaterile, dialogul, răspunsurile la întrebări asociațiile, în colaborare cu cadrele didactice, cu catedrele de științe sociale, trebuie să contribuie la dezvoltarea gindirii politice creatoare a studenților, a capacității lor de a discerne critic curentele de gîndire din cultură și artă, de a se situa ferm pe poziții marxist-leniniste în confruntarea actuală de Idei, de a milita permanent pentru afirmarea concepției științifice despre lume și viață a clasei muncitoare, pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statului nostru.Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din Romnânia are înalta misiune de a consolida și dezvolta în rîndurile .studenților sentimentele de profund patriotism, de a cultiva

glorioasele tradiții revoluționare ale clasei muncitoare, devotamentul față de partid — forța politică conducătoare a societății — dragostea și respectul față de întregul popor, hotărîrea de a duce mai departe realizările obținute, de a sluji cu dăruire, abnegație și spirit de sacrificiu cauza comuniștilor, interesele și aspirațiile națiunii noastre socialiste. Asociațiile sînt chemate să aducă o contribuție de seamă la dezvoltarea în rindul tineretului universitar a sentimentului de înfrățire în muncă și viață dintre studenții români, maghiari, germani și de alte naționalități, a devotamentului față de patria comună — România socialistă.Călăuzindu-se permanent după principiile politicii partidului nostru care îmbină In mod organic, preocupările pentru dezvoltarea social- economîcă a țării, pentru satisfacerea intereselor fundamentale ale națiunii noastre cu atitudinea consecvent intemaționalistă, asociațiile au datoria să acorde o atenție deosebită educării studenților în spiritul internaționalismului socialist, al solidarității militante cu lupta popoarelor pentru eliberare socială și națională, a tuturor forțelor revoluționare, progresiste și democratice din întreaga lume.Delegații la Conferință apreciază că perfecționarea și creșterea eficienței întregii activități politico-educative în rindul studenților conferă un rol tot mai important presei studențești. Reflectînd bogata problematică a formării și educării viitorilor specialiști, procesele înnoitoare caracteristice societății noastre. „Viața studențească“, „Amfiteatru“, revistele din institute, care și-au conturat un profil propriu, trebuie să se afirme consecvent ca tribune politice ale studenților, să stimuleze opinia și inițiativa lor in dezbaterea aspectelor actuale din domeniul politicii, ideologiei și culturii, în soluționarea problemelor procesului instructiv- educativ, ale vieții de organizație, să contribuie la generalizarea experienței valoroase a asociațiilor, la înlăturarea neajunsurilor din munca lor4. Subliniind necesitatea îmbinării pregătirii profesionale temeinice cu preocuparea continuă pentru lărgirea orizontului spiritual. Conferința stabilește ca asociațiile comuniste ale studenților să stimuleze interesul studenților pentru cultură și artă, să extindă și să diversifice manifestările cultural-artistife și distractive, activitățile de la casele de cultură și cluburi, să asigure îmbinarea judicioasă a caracterului lor recreativ cu obiectivele muncii educative. Co- laborind sistematic cu organele de învățămînt și comitetele pentru cultură și educație socialistă, asociațiile trebuie să contribuie într-o măsură sporită la formarea multilaterală a stu-. denților, Ia dezvoltarea discernămîntului lor în însușirea și aprecierea valorilor culturii și artei, îndrumarea și stimularea creației studențești, făcîndu-și o datorie permanentă din asigurarea condițiilor pentru manifestarea studențimii in viața cultural-art.istică.5. Conferința apreciază că procesul complex al educării comuniste a studenților implică valorificarea superioară a contribuției specifice pe care o pot aduce activitățile de. pregătire pentru apărarea patriei, sportul și turismul universitar. Reliefînd importanta îndeplinirii serviciului militar înainte de începerea studiilor, atit în vederea pregătirii temeinice a studenților pentru apărarea patriei, cit si pentru formarea lor generală pentru muncă și viată. Conferința apreciază că. împreună cu organele de învăță- mînt și organizațiile U.T.C. din armată, asociațiile au datoria să se preocupe de organizarea unor activități menite să asigure inițierea în specificul studiului universitar, cunoașterea problemelor muncii organizațiilor studenților. In viitor, asociațiilor le revine sarcina de a asigura participarea activă a studenților la pregătirea militară în cadrul gărzilor patriotice.Exprimind satisfacția studenților pentru măsurile stabilite prin Hotărîrea plenarei C C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973. cu privire la îmbunătățirea activității de educație fizică și sport. Conferința stabilește ca obiective principale cuprinderea largă a studenților în activitatea sportivă de masă, extinderea competițiilor pe profile de învățămînt. Intensificarea preocupărilor pentru amenajarea unor baze sportive. Ca organizații ale studenților, asociațiile trebuie să conlucreze cu conducerile cluburilor universitare în vederea stimulării și afirmării sportului de performantă, a îmbunătățirii activității de educare a sportivilor studenți.In domeniu] activității turistice, organizațiile din centrele universitare se vor preocupa în- Ir-o măsură sporită de organizarea excursiilor și drumețiilor la sfîrșit de săptămînă. de legarea mai strînsă a turismului de necesitățile muncii educative.
6. Corespunzător dezvoltării și îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și viată ale studenților. Conferința evidențiază că este necesară exercitarea mult mai activă a atribuțiilor cu care au fost investite asociațiile In soluționarea problemelor privind acordarea burselor și ajutoarelor materiale, efectuarea controlului obștesc în cămine, cantine și unități medico-sanitare. în organizarea taberelor de odihnă. Datoria principală a asociațiilor este să întărească activitatea educativă în cămine, să asigure creșterea rolului comitetelor de cămin în antrenarea largă a studenților la auto- gospodărire. la organizarea optimă a vieții în complexele studențești. Prin întreaga activitate, asociațiile, comitetele de cămin trebuie să asigure respectarea normelor de conviețuire, ordinea și disciplina, rezolvarea operativă a sugestiilor și sesizărilor studenților.7. în condițiile creării, prin grija conducerii partidului și statului, a unor ample posibilități pentru larga participare a studențimii la întreaga viată social-politică. se impune Intensificarea efortului de perfecționare continuă a activității organizației comuniste a tineretului universitar, în vederea creșterii rolului formativ al vieții de organizație, ca veritabilă școală a dezvoltării virtuților sociale în rindul studenților.Obiectivul esențial al activității Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România este aplicarea în viață a bogatului program de lucru indicat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru afirmarea fiecărei organizații ca un autentic colectiv de luptă pentru educarea comunistă a studenților. Sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, asociațiile au datoria să intensifice munca politico-educativă si organi

zatorică la nivelul anilor și grupelor de studiu, să dezvolte responsabilitatea fiecărui student față de calitatea de utecist, de membru al organizației studenților comuniști.Conferind noi competente organizațiilor șl organelor alese la diverse nivele, lărgind democratismul vieții de organizație, cimpul de acțiune al inițiativei studenților. Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România este chemată să-și afirme cu mai multă vigoare dinamismul politic, spiritul revoluționar.Hotărînd să instituie, prin Statut, calitatea de membru asociat pentru studenții neuteciștî. Conferința relevă că în viitor organizația revoluționară a tineretului universitar are sarcina să antreneze și mai puternic întreaga studentirae la activitatea politico-educativă, la perfecționarea continuă a învătămintului superior. în spiritul Hotărîrii privind perfecționarea activității și creșterea rolului Frontului Unității Socialiste, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România este chemată să-și mărească aportul la realizarea sarcinilor ce decurg din aceste măsuri, să-și intensifice conlucrarea cu celelalte organizații membre ale F.U.S., în vederea asigurării unei participări mai active a studențimii la viata universitară, la întreaga viață social-politică.8. în aplicarea hotărîrilor Conferinței a IX-a a U.A.S.C.R., noul Consiliu și Comitetul său Executiv vor trebui să asigure, în continuare, perfecționarea cadrului organizatoric, să-și îmbunătățească radical stilul de muncă, să acorde o atenție deosebită îndrumării și sprijinirii concrete a centrelor universitare, conceperii diferențiate a întregii activități in funcție de specificul diferitelor profile ale învătămintului superior, pregătirii și instruirii activului de asociație, să dezvolte, pe multiple planuri, conlucrarea cu Ministerul Educației și învătămintului și cu alte organe centrale, asigurînd astfel soluționarea operativă a multiplelor pro» bleme ale formării studenților pentru muncă și viată.
9. Exprimind sentimentele de profundă mîn- drie patriotică pe care le nutrește tineretul universitar fată de prestigiul de care se bucură România socialistă în întreaga lume. Conferința, ca forum al întregii studențimi. reafirmă prețuirea și adeziunea unanimă fată de politica externă promovată activ de partidul și statul nostru, îndreptată spre întărirea relațiilor de prietenie și colaborare frăteașcă cu toate țările socialiste, spre extinderea cooperării cu toate statele, indiferent de orinduirea lor social-politică. intensificarea legăturilor de solidaritate militantă cu popoarele care luptă pentru libertate și independentă națională, pentru progres economic și social, împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru afirmarea în viata internațională a relațiilor bazate pe respectarea independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității in drepturi și' avantajului reciproc.Aprobînd activitatea internațională desfășurată de Consiliul U.A.S.C.R. în ultimii doi ani. Conferința stabilește că și în viitor, pe baza și în spiritul principiilor politicii externe a partidului și statului nostru, călăuzindu-se după aprecierile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu privire la rolul tinerei generații în lumea contemporană. Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România va acționa pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie cu organizațiile studențești din toate țările socialiste, cu studenții, tineretul și popoarele care și-au cucerit recent independența sau care luptă pentru eliberarea națională, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. pentru libertate, independentă, păce și progres social. Pe baza noilor realități și cerințe din mișcarea internațională de tineret și student! Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România își va lărgi și diversifica legăturile de colaborare cu organizațiile studențești de diferite orientări politice și afilieri internaționale, care se pronunță și luptă pentru democratizarea învă- tămîntului. pentru apărarea intereselor si revendicărilor legitime ale studențimii. Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România va milita. în continuare, pentru lărgirea rindurilor Uniunii Internaționale a Studenților, intensificarea eforturilor în direcția dezvoltării cooperării între organizațiile studenților, întăririi unității de acțiune și solidarității tineretului studios, a întregii mișcări revoluționare și progresiste a tinerei generații.Conferința dă mandat Consiliului U.A.S.C.R. să ia măsurile necesare în vederea asigurării pregătirii și participării active a reprezentanților studențimii din România la cel de-al X-lea Festival mondial al tineretului și studenților de la Berlin.

★Conferința a IX-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, prin ampla dezbatere asupra activității și sarcinilor ce revin organizației comuniste a studenților, prin măsurile adoptate, se înscrie ca un moment de seamă în afirmarea maturității politice a studențimii, a hotărîrii ei de a se pregăti Ia nivelul exigentelor actuale și de perspectivă ale economiei, științei și culturii noastre, de a se angaja cu înaltă responsabilitate socială la perfecționarea continuă a școlii superioare, pe baza indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nioolae Ceaușescu, la înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a tării stabilit de Congresul al X-lea si de Conferința Națională a P.C.R.Exprimind recunoștința sa fierbinte Partidului Comunist Român, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. studențimea, organizația ei revoluționară, asigură clasa muncitoare. Întregul nostru popor că nu vor precupeți nici un efort participind cu dăruire și abnegație comunistă, asemenea întregului tineret, Ia făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Conferința a IX-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România adresează tuturor studenților tării chemarea de a fi, în toate împrejurările, la înălțimea încrederii pe care le-o aoordă partidul, clasa muncitoare și întregul popor, de a răspunde cu competentă și pasiune revoluționară sarcinilor ce le revin ca generații de specialiști chemați să contribuie la progresul și prosperitatea României, la edificarea socialismului și comunismului în patria noastră.

Militari împreună cu locuitori acționind pentru combaterea 
inundațiilor, în zona Brănești, județul Ilfov.

SATISFACȚII
(Urmare din pag. I)vem. Doar sectoarele cheie — construcții metalice, galvanizare și echipare electrică — sînt conduse de ingineri. în celelalte, chiar pe posturi de tehnologi, avem doar tehnicieni. La nivelul fabricii numărul inginerilor, e- conomiștilor, tehnicienilor și maiștrilor cu experiență nu depășește cifra de 15. Ceilalți ingineri care sînt stagiari, au fost repartizați să lucreze în sectorul tehnic la rezolvarea problemelor de concepție și organizare.
Dar ce înseamnă 

munca de concepție la 
F.T.P.E. ?— Ceilalți Ingineri stagiari, după cum spuneam, sînt angrenați în rezolvarea problemelor destul de dificile ale asimilării noilor tehnologii, pentru unicatele pe care le fabricăm. Asimilarea este doar un fel de a zice, pentru că situația este în fapt cu totul alta. Am să vă dau doar două exemple. Știți ce am făcut eu, inginerul șef, timp de patru ore ?— Am putea doar formula cî- teva ipoteze.— Nu cred că ați reuși să ghiciți. Timp de 240 de minute, a- dică jumătate din timpul meu de muncă nu am făcut altceva de- cit să semnez hîrtii. Uitați, aceasta este documentația pentru comanda 5761. Pentru realizarea ei, de regulă, un inginer, un specialist de la serviciul tehnic, trebuie să lucreze aproape o lună. Și gîndi- ți-vă că executăm lunar cel puțin 250 de asemenea comenzi.— în ce constă întocmirea a- cestei documentații 7— Mai întîi, numărarea aparatelor șl materialelor necesare pentru comanda respectivă, spe- cificîndu-se la fiecare consumul, prețul unitar $i total, normativele și caracteristicile tehnice. Se înnegresc astfel nu mai puțin de 11 file dactilografiate In 12 exemplare.— Dar munca propriu-zisă de concepție. în ce constă ea 7— Stați că n-am terminat. A- ceste operații, făcute de obicei de un Inginer, reprezintă doar începutul. Continuă apoi calculul regiilor. Toate acestea sînt trimise pe urmă beneficiarilor. După încheierea contractului vine lansarea In producția curentă. adică se fac fișe și cal- tcule economice pentru fiecare material în parte. Defalcate pe unități și produse, se întocmesc apoi bonurile pentru secții și magazii. De reținut: fiecare bon trebuie să poarte 5—6 semnături.— Dar totuși, nu am ajuns la munca de concepție.— De ce vă grăbiți 7 Acest carusel al hîrtiilor continuă. Urmează calculul comenzii și normarea pe fiecare atelier în parte. Numai pentru scoaterea de la magazie a echipamentului, electric, necesar unui tablou se întocmesc 87 de bonuri. Știți cîte foi de hîrtie a umplut inginerul Dan Copăceanu pentru comanda la care mă refeream 7 Nu mai puțin de 22 de pagini. Urmează apoi contabilitatea primară și generală cu antecal- cui și postoalcul, verificarea etc. La toate acestea se adaugă și munca de concepție absolut necesară pentru introducerea îii fabricație și a elementelor tipizate. Noi am făcut un calcul i dacă un singur om ar fi pus să execute toate aceste documentații, doar pentru o comandă, iar trebui cel puțin o lună.— La cît se ridică valoarea unei astfel de. comenzi 7— în cazul comenzii 5761 valoarea este mai mare, dar sînt unele care abia depășesc 1 000 de lei. Și în toate aceste cazuri trebuie întocmite aceleași hîrtii pentru că fabricăm unicate. Nu trebuie să se înțeleagă de aici "însă, că nu se face și muncă de concepție la noi, fiecare produs fiind un unicat. Dar întocmirea acestor hîrtii blochează practic 150 de oameni care ar putea să gîndească, să creeze...

Locul specialistului 
este în producțieContinuăm convorbirea noastră cu cîțiva, tineri specialiști. Transcriem părerile lor.

— Cînd m-am prezentat la fabrică, ne spune inginerul Marin Niculcqa, mi s-a propus să lucrez într-un compartiment de concepție. Am ținut însă, neapărat să lucrez in producție, pentru a-mi completa cunoștințele căpătate în facultate. De altfel, consider că un adevărat om de concepție, nu poate fi decît acela care a trecut și prin școala producției. Paradoxal însă, în producție a trebuit să mă ocup mai mult de hîrtii.— Cazul meu, ne spune inginerul Nicolae Frăsineanu, se deosebește de cel al colegului. Și eu am vrut să lucrez cîțiva ani- în producție, dar fiind singurul inginer proiectant de ma- șini-unelte din fabrică, am fost repartizat la serviciul sculer- șef. Pe parcurs însă lipsa mea de experiență și-a spus cuvin- tul. Nu aș vrea să vorbesc a- cum despre eforturile depuse pentru a-mi însuși tehnologia, pentru a putea proiecta pînă la detalii SDV-urile, de care are nevoie în mod curent întreprinderea. Trebuie să spun însă că ar fi mult mai folositor fabricii dacă nu aș fi ocupat cel puțin 3—4 ore pe zi cu e- fectuarea desenelor, scoaterea detaliilor sau întocmirea unor dosare — lucrări' care ar putea să fie făcute, tot atît de bine și de cțadre cu pregătire medie. Noua organigramă a fabricii rezolvă această situație acum, noi specialiștii vom putea să ne dedicăm în întregime muncii de concepție.— Pînă la 20 aprilie — ne spune inginerul Mihai Hume- niuc, șeful serviciului sculer-șef și autoutilare — trebuie să proiectăm aici nu mai puțin de 47 de SDV-uri. Și sîntem doar doi ingineri dintre care unul este stagiar. în medie pentru realizarea unui SDV sînt necesare 10 ore. Un calcul simplu arată că aici ar mai fi necesar cel puțin încă un specialist. Prin folosirea mai rațională a inginerilor din fabrică, această problemă se poate însă rezolva.
Efectul noii structuri 

organizatorice — spo
rirea eficienței produc
țieiDin nou Ia inginerul-șef.— Noua structură organizatorică, ne spune Florea Șerban — așa cum a fost ea stabilită la nivelul fabricii, a permis redistribuirea specialiștilor pe care îi avem, pentru folosirea lor mai judicioasă în producție, in munca de concepție.— Ce s-a tntreprins pînă tn prezent 7— în lumina Indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973, noua organigramă stabilită la nivelul fabricii prevede ca fiecare specialist să ocupe în producție locul care 1 se cuvine. Astfel, la nivelul fabricii s-a constituit un serviciu tehnic care concentrează întreaga forfă creativă de care dispunem. O asemenea măsură se impunea cu atît mai mult cu cît fabrica noastră este profilată pe producție de unicate. Numai în acest an, peste 85 la sută din producția realizată este alcătuită din tablouri și panouri electrice făcute pentru prima oară. înfăptuirea unor astfel de sarcini impune o contribuție sporită din partea specialiștilor chemați să elaboreze cele mai eficiente soluții tehnice.— La ce alte concluzii conduce aplicarea acestei structuri organizatorice 7— Noua structură, simplă și economică, duce la eliminarea paralelismelor, simplificarea circuitului complicat al hîrtiilor, apropierea conducerii de producție. în aceste condiții fiecare membru al tînărului colectiv al fabricii noastre va fi folosit potrivit nevoilor procesului de producție, fiecare pu- tîndu-și astfel valorifica deplin cunoștințele și experiența profesională în scopul creșterii eficientei economice.
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EXPRESIE A MATURIZĂRII ORGANIZATORICE

A MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI DIN
tul" (1877), „Contemporanul“ (1881), „Dacia viitoare" și „E- manciparea" (1883) — a adus o contribuție valoroasă la organizarea proletariatului, mai ales începînd din anii 1879—1880 — cînd socialiștii se apropie tot mai mult de muncitorime, în care au văzut din ce în ce mai clar forța capabilă să transpună în practică ideile revoluționare marxiste, să se transforme într-o clasă conștientă de misiunea sa istorică.O etapă ce marchează începuturile organizării politice a proletariatului este deschisă în anii 1885—1886, cînd se înregistrează o largă circulație a noțiunilor de „partid socialist“ sau de „partid al muncitorilor", folosite atît in scopul delimitării de partidele și grupările 'politice ale claselor dominante, cit și in acela al cuprinderii clasei muncitoare într-o organizație politică proprie, care să-l reprezinte interesele și aspirațiile în angrenajul vieții politice a României. „Muncitorii — scria ziarul socialist „Drepturile omului" în 1885 — nu trebuie să se adreseze decît lor înșile pentru a pregăti societatea în care ei să nu mai sufere foamea și ignoranța. Partidul muncitorilor ! Iată ținta imediată a socialiștilor. Iată moartea burgheziei. Totdeauna clasa a- suprită s-a eliberat prin propriile ei puteri, zdrobind stă- pînii al căror jug îl suferea. Și tot așa va fi și acum".Fără a avea un statut de organizare propriu și o conducere unică la nivelul întregii țări, partidul muncitorilor exista și acționa în epocă, avînd ca îndrumar teoretic șl practic programul marxist cuprins tn lucrarea lui C. Dobrogeanu-Gherea „Ce vor socialiștii români?", tipărită în 1886, în care necesitatea partidului politic muncitoresc și ideea dictaturii proletariatului erau afirmate cu claritate și hotărîre.Acest program a fost cunoscut de F. Engels, care, într-o scrisoare către I. Nădejde din ianuarie 1888, aprecia i „Cu mare plăcere am văzut că socialiștii din România primesc, in programul lor, principiile de căpetenie ale teoriei care a izbutit a aduna într-un mănunchi de luptători mai pe toți socialiștii din Europa și din America — e vorba de teoria prietenului meu, răposatul KarI Marx".Partidul muncitorilor își desfășura activitatea prin intermediul organizațiilor locale, constituite în 1887 în principalele centre ale țării sub forma cercurilor muncitorești, transformate, din 1890, in cluburi muncitorești. Sub aceste formule organizatorice ele blicații „organe torilor“ politică reușind zentanți lor.

9
(Urmare din pag. I)(1869), „Uvrierul" și „Lucrătorul român" (1872) și altele.Un moment remarcabil In istoria organizării proletariatului l-a reprezentat constituirea, la 1 octombrie 1872, a „Asociației generale a tuturor lucrătorilor din România", prima formă de unire, la scară națională, a clasei noastre muncitoare. Intr-o cuvintare rostită cu prilejul adunării’ de constituire a Asociației, un muncitor își exprima bucuria de care ir.tregul proletariat era

rea de organizații profesionale bazate pe principii de clasă, tendințe ce se vor generaliza In ultimele două decenii ale veacului trecut, cînd vor apare In România primele sindicate muncitorești.începutul procesului de Închegare organizatorică a mișcării noastre socialiste a fost jalonat în crearea, încă din primii ani ai deceniului al VIII- lea al veacului trecut, a cercurilor socialiste, la București, Iași și în alte orașe, în cat^-ul cărora au activat tineri intelec-

cuprins In momentul adoptării statutelor organizațieii „Sîntem în una din zilele cele mai plăcute pe care noi, lucrătorii, n-am întîlnit-o în viața noastră... ziua aceea ce nu ni se poate șterge din memorie niciodată, ziua cînd pentru prima oară lucrătorii de toate profesiunile își întind mîna cu înfrățire și egalitate in scop salutar, ziua cînd trebuie să salutăm cu cea mai mare privire unirea tuturor muncitorilor“.Depășind cu rapiditate acest stadiu incipient de organizare, muncitorii, pe baza propriei experiențe, vor trece la constitui-

tuali, ca Eugen Lupu, V. Gh. Manicea, C. Stănceanu, Nicolae Codreanu, Zamfir Arbore, C. Dobrogeanu-Gherea, I. Nădejde, C. Miile și alții. Procesul a fost favorabil înriurit de constituirea în 1864 a Internaționalei I, care a avut secție la Timișoara, cu filiale în alte orașe ale Transilvaniei, ca și de proclamarea Comunei din Paris, în 1871, pe baricadele căreia au luptat și voluntari români.Activitatea acestor cercuri, desfășurată îndeosebi pe plan propagandistic și publicistic, prin intermediul numeroaselor publicații editate — „Socialis-

au editat pu- proprii, subintitulate ale partidului munciși s-au afirmat In viața șl parlamentară a țării, să trimită doi repre- ln Adunarea Deputați-

IN ULMPIA DOLJULUI
(Urmare din pag. I)lile din Cralova. împreună au refăcut porțiunea digului rupt în timpul inundațiilor din toamna trecută. Peste 1 000 m.c, de pămtnt au așezat in corpul digului revenind In medie peste doi metri cubl pe flecare participant. Fruntaș! ? Eu l-am notat pe cei pe care echipele i-au desemnați Constanța Pisică, Vir- ginia Petrescu, Doru Ilin, Ștefan Llsandru, Vasile Cărămiza- ru, Ion ‘Stoica, Tudor Filip, Lla Prlaching, Dumitru Stan și Marin Nicolae.In competiția directă pentru mai mult, mal operativ, «e află zilele acestea tinerii din Întreg județul. împreună cu toți locuitorii satului și sub Îndrumarea tehnică a specialiștilor ei duc o luptă victorioasă cu apa in exces. Iar pe „Telexul" Intreoeril sint scrise cifrele la zi. Redau cîteva t Urzicuța — zilnic 300 de partlcipanți, 180 hectar» scoase de sub pericolul băltirii ; Celaru — 120 partlcipanți, 80 hectare desecate ; Amăr&ștli d» Sus (satul Zvorsca) — 82 participant!, 25 hectare salvate ; Bariera Vilcli — 90 participant!, 27 hectare scoase de sub apă ; Glnglova — 190 partlcipanți, pă- mintul din Lunca Jiului pus tn condiții de lucru ; Golcea Mare — 380 de partlcipanți, 600 hectare posibil de lucrat în aceste zile ; Filiați — prin săparea canalului de desecare din Lunca Jiului (de acum șantier local al ■tineretului) peste 30 hectare vor produce încă din acest an.ÎN INCINTELE AMENAJATE PENTRU IRIGAT, s-a lucrat concomitent, s-au deeoalmotat canale de aducțlune a apei, s-au înlocuit părțile din conducte și jghiaburl deteriorate, s-au izolat suprafețele din imediata apropiere a canalelor In vederea insămînțărli cu culturi, în toate cele aproape 40 unități agricole din perimetrul sistemului de Irigații Basarabi- Băilesti echipe de tineri au lucrat. '„Canalele în lungime de peste 100 km au fost puse in perfectă stare de funcționare, remarca tovarășul Emil Margi- tu, directorul T.C.I.F. Dolj. La Vîrtopi. cîteva sute de tineri — mulți dintre ei veniți și din localitățile apropiate 1 Cornu,

Orădel ți Caraula, au încheiat acțiunea de despotmolire a canalelor pe întreaga suprafață amenajată. Iar la Poiana Mare In cadrul cooperativelor agricole Viață Nouă șl înainte — unități recent distinse cu Ordinul Muncii clasa I pentru producții record pe județ la porumb, grîu șl sfeclă de zahăr — peste 1 000 de uteclșt! și-au concentrat eforturile ia executarea acestor lucrări apreciate aici ca fiind cele mal stringente. Cîteva sute de metri cubi de pămtnt au fost scoși din canale șl împrăștiat! în cîmp pentru a, nu scoate din circuit nici măcar o palmă de pămlnt De fapt, această preocupare — de a asigura cultivarea întregii suprafețe de teren amenajat pentru irigații — s-a constatat In toate localitățile. Cu acest scop cîteva mii de tineri participă Ia fmprăștlerea pămintulu! rezultat din săparea canalelor șl la nivelarea solului, Peste 100 de hectar« au fost deja puse in condiții de cultivare in cele două mari sisteme de irigații ale județului : Basarabi-Băileștî șl Sadova-Corabia. Acțiunea continuă pină la încheierea semănatului, perioadă pentru care angajamentele prevăd ciștlgarea pentru producție a altor cel puțin 100 hectare.INTENSIFICAREA RITMULUI DE MUNCA LA FERTILIZARE. Tovarășul Iile Mltran, președintele Consiliului tineret sătesc din cadrul Comitetului Județean Dolj al U.T.C., ne-a prezentat in detaliu ampla acțiune utedstl care se desfășoară In cadrul „Decadei fertilizării". în flecare localitate, participă zeci de tineri. La Cetate, utecițtll au transportat In cimp peste 5 000 tone gunoi de grajd fertilizind cu prioritate grădina de legume șl terenurile unde sint amplasate Ioturile semln- cere. O participare utecistă cu rezultate asemănătoare s-a înregistrat șt la Moțățel. Aici tehnicianul Gheorghe Mitro! — si secretar al comitetului comunal U.T.C. — a coordonat personal acțiunea al cărui efect va consta, în final, in cele aproape 1 000 tone cereale pe care cooperatorii s-au angajat să le obțină In plus față de anul trecut.In cele 193 de cooperative a- grlcole ale județului, circa

orga- pină bune380 000 tone îngrășăminte nice au fost transportate acum in cimp. Cele mai rezultate le-au obținut tinerii din Rast, Murgași, Ciupercenii Nbl, Maglavit și Mîrșani. Tn prezent sînt transportate în cîmp și se fertilizează suprafețele cultivate cu grîu, Ingrășă- mintele chimice.MECANIZATORII AU DE- ■ CLANȘAT CAMPANIA DE IN- SAMÎNȚARI. Se acționează tn trei importante direcții. In primul rînd al utilizării intensive a mașinilor. Cele 218 tractoare a căror viață productivă a fost prelungită, sînt acum în perfectă stare de funcționare. Cu ele — ne spunea tînărul Ion Bocilă, directorul Trustului de mecanizare — s-au executat lucrări de pregătire / terenului pe aproape 30 000 de hectare șl grăparea griului și a lucernle- relor pe alte 20 000 hectare. A doua direcție in care se acționează este aceea a pregătirii de mecanizatori care să lucreze tn schimburi pe tractoare. In a- proape toate S.M.A.-urile județului se desfășoară acum cursuri de instruire a cooperatorilor. 147 de bărbați și femei deprind acum conducerea tractorului, sub îndrumarea celor mai buni mecanizatori din S.M.A. La Fi- liași, Cîrcea șl Segarcea au fost organizate centre de perfecționare la care participă aproape 150 de mecanizatori din județ. De asemenea, în cadrul județului toată forța mecanică a fost scoasă în cîmp. Circa 10 000 hectare au fost însămînțate cu culturi din prima urgență. Totodată a continuat executarea arăturilor pe suprafețele nelucrate în toamnă. Intre tinerii mecanizatori se desfășoară o vie întrecere tn cadrul acțiunii „Tineretul — factor activ pentru îndeplinirea cincinalului în patru ani și jumătate“. Angajamentul solemn pe care și l-au formulat este acela de a executa numai lucrări de cea mai bună calitate. De remarcat că toți au semnat angajamentul de a lucra în acord global întreaga suprafață de prăsitoare. El alcătuiesc cu membrii cooperatori echipa de lucru. Este o primă garanție că angajamentul lor va fi înfăptuit în chip exemplar. Cu efect deosebit asupra producției.

«

ROMANIA
Sintetizînd succesele dobîr.di- te pe plan organizatoric în mișcarea noastră muncitorească, raportul delegației „Partidului muncitor român'“ la Congresul socialist internațional de la Bruxelles ' din 1891 afirma : „După cincisprezece ani de luptă necurmată, și mai cu seamă in cei șase ani din urmă, so- •cialismul român a ajuns să aibă cluburile sale, literatura sa și un partid politic căruia vechile și noile partide burgheze nu ezită de a-i propune alianțe electorale. Acest partid a trimis deja în parlamentul român reprezentanți și a silit opinia publică să recunoască ființa socialismului român și astăzi același public care acum 15 ani nu băga de seamă și chiar disprețuia pe socialiști și ideile socialiste, îl admite ca un fapt natural. Fiecare oraș are nodul său socialist".întreaga perioadă cuprinsă Intre anii 1886—1893 a însemnat pentru mișcarea muncitorească o epocă de pregătire a momentului cînd congresul socialist național va veni să statuteze o stare de fapt, existența și acțiunea partidului muncitoresc, să-i dea un nou program, corespunzător etapei de dezvoltare a luptei proletariatului, un statut unic de organizare și o conducere unitară, centralizată la scară națională. Toate acestea au fost realizate la Congresul dir. 31 martie—3 aprilie 1893, de la ale cărui lucrări se împlinesc 80 de ani, care a consfințit crearea partidului ce va purta de atunci și pînă în 1899 denumirea de Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România. treaptă superioară în procesul de organizare a clasei noastre muncitoare, în mobilizarea sa la luptă hotărîtă pentru înlăturarea din temelii a unei societăți nedrept alcătuite și edificarea societății socialiste.

ala ORIZONT găz
duiește ampla o- 
frandă a unui pic
tor pe care-l ca
racterizam acum 
cițiva ani drept 

născut, iar nu făcut“. Am u- 
tilizat intenționat cuvintul „o- 
frandă", grăbindu-mă să spun 
că, dacă Grigore Spirescu a 
rămas credincios filonului liric 
este, spre marea mea satisfac
ție, tot fără urmă de sentimen
talism ieftin. Sentimentalism 
implică mai mult ori mai pu
țin — pretindea Valéry — un 
element de promiscuitate spi
rituală, care poate- dùce mai 
devreme ori mai tîrziu la de
gradarea viziunii, chiar la un 
artist de talent. Dar picturali
tatea „înnăscută" și bine cîr- 
muită la Grigore Spirescu be
neficiază de ceva ce ar putea 
fi numit, oricît de paradoxal 
ar suna, luciditate instinctua
lă. Adică fructificată de as
pectele profunde, genuine, ale 
afectivității, în cadrele unei 
sensibilități proaspete care-l a- 
pără de riscurile de uscăciune 
ale unei raționalități ce se 
poate auto-altera. Intuițiile a- 
fectului rămin mereu' mai va
labile decît cele legate de 
conceptualitate, chiar în pic
tură, poate mai ales în pic
tură. De aceea actuala expozi
ție dovedește o continuitate 
în prelucrarea intuițiilor pro
funde. Viziunea picturală a 
lui Grigore Spirescu și-a asi
milat anumite modalități de 
abstractizare sintetică într-un 
chip cuminte, dișeret. Abs- 
tractizînd sintetic, moderat, 
poate cu obsesia figurativului 
în sînge, pictorul izbutește în
să să o anuleze parțial pe a- 
ceasta ca imagistică, pentru a 
păstra doar un „contact cu 
pămîntul" pe linia esențialu
lui. Sau, mai bine zis, a unui 
semnificativ, aș spune ludic. 
Această juvenilă complezență 
față de un proces expresiv 
ludic ne poate aminti obsesia 
marelui Brâncuși, nu îndea
juns de repetată : „Cînd nu

I
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Presa socialistă a acordat un 
spațiu larg popularizării idei
lor cuprinse în programul de 

acțiune al P.S.D.M.R.

ei șase este o piesă al cărei cadru de desfășurare îl procură mișcarea de rezistență în Franța ocupată de armatele germane. Sursă generoasă de inspirație care a livrat in cazul, nostru o situație a cărei exploatare teatrală s-a făcut cu pricepere. Piesa nu e de mare noutate, nici profunzime. Sentimentul e de ceva deja văzut. Pe alocuri poate fi acuzată de o anume teatralitate și de fraze bombastice. Ea oferă însă actorilor o posibilitate de desfășurare scenică pe care nici unul din ei nu o poate disprețul. Acțiunea este desfășurată cu pricepere șl replicile nu dezic, In majoritatea cazurilor, cunoscuta sprinteneală a dialogului francez. Portretele fără a fi adln- cite șînt conturate distinct 1 un abate, un pictor care Îndrăgește cele lumești, un învățător ca toți învățătorii, un fost mafiot, un doctor, un băiat, un tînăr care copil fiind a fost desigur un Gavroche, iată personajele care acceptă să se sacrifice predindu-se poliției germane în interesul cauzei. Ideea piesei este că oamenii sint oameni oricînd și în orice împrejurare. Ei trăiesc teama și eroismul în egală măsură, suferă și disprețuiesc la fel.Dramaturgii propun prin aducerea în scenă a tînărului ofițer german Gruber un interesant caz de conștiință. Obligat să execute pe cei cinci membri ai rezistenței capturați el va u- cide, din proprie inițiativă, pe francezul care-i trădase. Clădită ca o dezbatere în jurul vinovăției sau nevinovăției, ofițerului german piesa montată de Teatrul „C.I. Nottara" interesează însă în primul rînd. prin capacitatea ac-
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, CRONICĂ PLASTICĂ»
de NICOLAE ARGINTESCU-AMZA

sîntem 
tre- 
as- 
ce

joc 
de-

mai sîntem copii, 
morți de mult“. Dar nu 
buie uitat cită rigoare se 
cundea sub acest aforism 
pare o butadă.

E firesc ca esențele de 
să fie foarte înrudite cu
corativitatea semi-abstractă a 
gratuității sau, mai bine spus, 
a disponibilității închise în 
tablourile actuale. Căci, re- 
nunțînd la modelaj și la mo
dulație cu totul, pictorul a a- 
doptat un fel de geometrism 
caleidoscopic. Această optare 
nu l-a dus însă nici la asceză 
abstractă, dar nici la efecte 
multicolore arbitrare, iar coe
rența meșteșugului, alături de 
dozajele cromatice. îndeobște 
sensibile, păstrează elemente
le de autenticitate artistică 
majorității lucrărilor. Totuși, 
ceea ce face interesul fazei 
actuale este tocmai aprofun
darea, de o captivantă 
doare, a nevoii de 
expresiv.

în tabloul numit 
încearcă evocarea 
stradă a plenitudinei estivale 
într-un simfonism cromatic 
articulat în mari patrulatere 
de culoare, punctate de dialo
gurile carminului cu verdele 
vegetal. In MOARA DOBRO
GEANA, verdele de smarald 
este subtil acidulat prin nu
anțele de galben citron și vi-

CARTEA

can- 
joc vizual

VARA se 
semi-ab-

brează alături de un 
plenar, — ansamblul, 
cabil, fiind valorificat 
finamentul fundalului 
uri. In TOAMNA, sau 
REASTRA, figurativul 
ligă teren, deși mai mult prin 
evocare decît prin transcrie
re. Dar în evocarea ATELIE
RULUI, compoziția se serveș
te de două figuri sculptate 
pentru forța lor de sugestie 
plastică concretă, surdinizată 
de echilibrul celor două to
nuri de roz discret.

Semnificativă pentru etapa 
actuală este obsesia oniricului 
(cîteva lucrări se intitulează 
chiar VISURI) și cea a viziu
nii caleidoscopice, cu care 
staticul recîștigă, printr-un 
pitoresc de bună calitate, o 
relativă tensiune dramatică. 
Mai cîștigă și un adaus de 
nuanță confesivă, care ar tre
bui păstrată cu grijă, pe vii
tor și, dacă este cu putință, 
amplificată.

Și la graficianul Constantin 
Baciu, în această a doua ex
poziție de pictură (Galeria 
Amfora) persistă o anumită 
nuanță jucăușă, foarte diferi
tă însă. Ea este integrată în 
vibranta și proaspăta sensibi
litate cromatică și, deși ține 
de un anumit umor nativ, es
te discret gravă, uneori de-a-

cobalt 
remar- 
de ra
de gri- 
în FE- 

recîș-
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dreptul emoționantă. Subtil 
ilustrator-comentator al lui 
Creangă și Hogaș, Baciu se 
dovedește profund afectat de 
viața naturii în char palpitul 
ei, complex și obsedant. Ima
gistica picturală a lui Baciu 
păstrează un anumit substrat 
narativ, poate esențial epic, 
dar nici un element de litera
turizare nu subsistă. Semi-ab- 
stracte, resturile de figurativ 
rămin de o mare forță de e- 
vocare directă, uneori nu lip
sită chiar de o secretă poan
tă patetică, riguros nesenti
mentală însă, chiar în ușoare
le elemente elegiace, aproape 
criptice. De pildă în PASĂRE, 
cromatica de ocruri șerpui
toare beneficiază de o surdi- 
nizare aproape psalmodiantă. 
în vreme ce în PUIUL DE 
PASARE, transpunerea vibra
ției penajului în masele de 
albastru, verde și ocruri pali
de obține o transparență in 
care elanul zborului captat 
static este tensionai prin zbur
dălnicia pitorescului captivant 
de inedit. Căci Baciu. prin 
substratul grav al confesiei 
picturale reține din esențele 
narativului pitoresc forțe de 
evocare umană adesea fremă
tătoare, prin care ne dezvăluie 
intime semnificații ale natu
rii. Artistul nu cade nicioda ■•* 
tă în facil, și eu atit mai pu
țin în ieftin, din pricina vădi
tei plenitudini sufletești ste
nice, luminoase, aproape im- 
nice. Explorarea picturală, de 
dată mai recentă, ajunge la 
și mai certe originalități în 
lucrarea cu titlul tehnicizant 
GLOBURI. Aci înlăturarea li
teraturizării este și mai totală, 
iar accentul de trăire intimă 
este mai vădit. Fundalul
roztlri foarte palide n-au ni
mic edulcorat, iar vitala 
regrafie de albastru-gri-ne- 
gru, coordonată tn cercuri, în
coronează primatul, aproape 
humuleștean, de gravitate 
mucalită, de șagă și de ejno- 
ție care poate caracterizează 
însăși viziunea artistului. Jo
cul de verzuri acvatice pe a- 
ceste roz-griuri palide, aproa
pe tremurătoare, dovedesc ex
cepționala zestre nativă pen
tru culoare. Inconștient, sub
stratul psihologic a acceptat 
chiar elementul de paloare 
clownescă, însă net abstracti
zată ; dealtminteri aceste ele
mente le regăsim, în cadre 
ceva mai figurative, tn RECU
ZITA CLOWNULUI și în 
NOAPTEA CLOWNULUI. Să 
adăugăm obsesiile de muzica
litate exprimate aproape „fă
ră voie", chiar în lucrări mai 
puțin convingătoare. Unele 
acceptă o vagă vociferare — 
însă fără stridențe — închipu
ind promițătoare arpegii vii
toare. ca BALERINA sau O- 
CHIUL MAGIC, cu posibili
tăți de dezvoltare iminentă, 
în alte lucrări, ca în FRUN
ZE de pildă, virtualitățile de 
implicită filozofare picturală, 
confirmă încă o dată că. în 
procesul de abstragere, mo
dernitatea viziunii evită cu 
grijă. orice element de moder
nism artificial, ostentativ, ne
interiorizat.
prin această abstragere, esen
țial și -intim modernă, 
valențele de evocare și sem
nificație ale unui figurativ 
inextricabil complex și de a- 
ceea inextricabil emoționant, 
fără a se aluneca însă în ser
vitutile amănuntelor descrip- 
tiv-superflue.

această neînțelegere, rezultă situații noi de tot interesul, Ma- zilu adueîndu-și interlocutorul într-o uimire și mai mare, pro- punîndu-i (și nu de dragul jocului. cum se va vedea ci cu serioasă și ultimă încredințare) opinia că ,,iubirea nu este un sentiment“. Profesorul ră- mîne fără replică (grafic, asta se reprezintă așa i „A.S. ?“) nu și emițătorul teribilului paradox i „...fiindcă sentimentul este o aglomerare de senzații. Iar iubirea se naște pe această bază superficială, sentimentală, se poate transforma în ură, este supusă tuturor fluctuațiilor. Ceea ce se poate transforma în ură înseamnă că n-a fost de ia început iubire. Prin iubire, eu

A-l invita la dialog pe Teodor Mazilu, avînd și generoasa răbdare (ea însăși o virtute din ce în ce mai rară 1) de a te supune de bună voie deselor asalturi ale inteligenței sale curajoase, necruțătoare față de ideile prea repede constituite, a ști să-l „provoci“ cum trebuie, fără preocuparea de a elimina posibilitatea dezacordului și chiar a replicii tăioase, iată o inițiativă cu adevărat plină de interes, și care predispune la simpatie intelectuală. Cu atit mai mult cp cît cel ce și-a asumat-o (Andrei Strihan) nu este un. publicist zvăpăiat, amator de gesturi spectaculoase, ci, după cîte știu, un echilibrat profesor u- niversitar, un avizat și calm specialist în teoria teatrului. Nepotrivirea aceasta își are dezavantajele dar și aspectele sale ispititoare 1 Andrei Strihan vine în fața reputatului dramaturg cu o listă de întrebări și cu numeroase precizări și „puneri la punct", revelatoare pentru poziția sa solidă, a omului de carte care nu se sperie de noutăți, dar nici nu acceptă cu inima u- șoară să cedeze din lecția verificată, din achizițiile culturale, în sfîrșit din prerogativele de rigoare t ele îl îndeamnă la des- ____ __________, ____ ______________chidere_șijp egală^ măsură Ia te chestiuni de 'tehnică' a ’d'îalo-' _ guiui (și uneori a falsului di a-' log...) subliniind încă o dată importanța inițiativei lui Andrei Strihan. pînă în prezent unică la noi, de asemenea amploare, aș vrea să spun ceva mai hotă- rît că numeroasele replici, veritabile acte de credință pe care izbutește să le „smulgă“ lui Teodor Mazilu, sînt de un interes neobișnuit. ..." 'sînt de multă vreme, cu gîndi- rea atit de ascuțită a acestui excepțional scriitor, am întîlnit încă destule formulări frapante, capabile să-mi zdruncine obișnuința.„Eu nu fac parte din categoria acelor scriitori ce se hrănesc, pînă la sfîrșitul vieții cu sensibilitatea avută la 18 ani, pe care

prudență. Rămîne deajuns de surprins (pentru a nu spune perplex) auzindu-1 de pildă, pe Mazilu, în care vede un exponent al „actului critic", al „nemulțumirii" programatice, vorbind senin despre iubire („Observațiile pe care le fac în legătură cu oamenii provin dintr-un interes adînc pe care-1 nutresc față de ei și cred că acest interes nu se poate naște decît din iubire"), afirmație și mai ales direcție neașteptată din care vineț îl contrariază cu toată sinceritatea, nu-i vine a-și crede auzului, replicînd ușor amuzat, ușor sceptic, „Eh I Iată-ne și sentimentali... O măreție și minunată divinitate reprezenta iubirea pentru Platon. Dar pentru tine, stimate Mazilu 7“ Din
torilor de a-și portretiza cu a- plomb sau veridicitate personajul. Scrisă și de un actor, căruia de altfel îi aparține ideea dramatică de bază, Roberț Iiossein, piesa este ceea ce se poate numi o piesă pentru actori. Fiecare dintre cei șase are la dispoziție o generoasă partitură scenică. Problema rolurilor mari sau mici este în mare parte exclusă pentru această piesă.
rCARNET” 
.TEATRAL.

înțeleg o stare de conștiință, mai exact spus, un profund respect pentru viața care există în fiecare individ, în ciuda naivităților și a limitelor sale“ ș.a.m.d.Lăsînd acum de-o parte, aces-

Familiarizat cum

o folosesc la sînge, fiindcă, o- .dată ajunși scriitori, ei socotesc viața șfîrșită. Nu accept să scriu mereu din rezerve. Nu-i înțeleg pe cei care molfăie la nesfîrșit o palmă dată de un cadru didactic, tn copilărie, sau pe cei impresionați de imaginea unei fete goale, văzută pe malul laicului în vremea pubertății. De aceea eu îi .prefer pe Dostoiev- schi care a continuat să scrie și să trăiască cu aceeași forță pînă la 60 de ani cînd, cu cîteva săptămîni înainte de a muri, și-a încheiat monumentala sa operă Frații Karamazov. Mă închin în fața acelui artist care continuă să trăiască (...) trăiește tot timpul literatura pe care o scrie și îmi repugnă acel scriitori care îșl blochează experiența de viață și se dedică exploatării vieții lor interioare".Explicații pe cît de surprinzătoare, de șocante, dacă vrem să le zicem astfel, tot pe-atîta de exaîte, de „la obiect“ și de fidele adevărului propriei opere, intervențiile lui Teodor Mazilu au și o valoare generală, pe care și-o datorează (și aici) intensității și pasiunii, întru totul remarcabile, puterii de a medita cu gravitate (șl fără leneșe momente de destindere) ' asupra menirii și problemelor artei văzute în cea mai strînsă omogenitate, din perspectiva vieții, a experienței omului viu.Mazilu știe să imprime convingerilor sale un accent de e- vidență tăioasă care aparține bunului simț superior, plexat de prejudecata tății și dacă un lucim i simplu și sigur nu ezită pună în conformitate.Darul său. Intre altele, este și acela de « ne situa imediat în climatul evidențelor^' al' evidențelor limpezi și (aș zice) luminoase. Dialogul cu ăl se desfășoară la lumina zilei fără un plan secund și fără false mistere, plăcute spiritelor tenebroase.

necom- simpli- se pare sâ-1 ex-

de

co-

LUCIAN RAICU

Sînt păstrate

toate

punct de vedere nu este ajutată de toți interpreții. Intr-un rol ingrat, pentru că este o dificultate permanentă aceea de a juca rolul omului comun, se detașează Emil Hossu. El joacă cu discreție și sensibilitate atit episodul din școală cît și pe cel ce-i premerge execuția. Sint de subliniat grija pentru fina gradație și nuanță. Cu cei de pînă aici credem că regia a găsit atit

transferă piesei. E un minus de atmosferă care nu se limitează doar la neglijarea acestui personaj. Sint toate indiciile că Ion Bog poate susține un personaj mai adine portretizat decît cel prezent. Fără relief este Val Săndulescu în rolul doctorului. La Ion Dichiseanu este de notat în primul rînd acurateța cu care se achită de personajul său, căutjnd gesturile șl intona-
CEI ȘASE“

de FREDERIC DARD și ROBERT HOSSEIN

LA TEATRUL „C. I. NOTTARA“Trebuie să vorbim mai intîi de George Constantin în rolul pictorului Vernet , rol pe care-1 domină cu aplomb. El dezvăluie excelent esența personajului lucrînd cu tușe groase și sigure. G. Constantin ne sugerează tiparul sufletesc al pictorului încă de la prima apariție și nu face apoi decît să ne dezvăluie mai adine ceea ce primele lui gesturi și replici anunțaseră. A- ceeași capacitate de a ne sugera un tip psihologic din cîteva replici și gesturi și aceeași posibilitate de a susține pînă la capăt portretul, adăugîndu-i nuanțe noi, o dovedește și Ștefan Iordache în rolul Martinelli. Ei dau densitate personajelor și un ton de autenticitate întregii reprezentații care din acest

actorul indicat cît Și o justă delimitare portretistică și Un nimerit ton. Surprinde de aceea neglijarea portretului pe care Ion Bog l-ar fi putut susține în rolul italianului din franceză. Textul indică limpede o mai mare bogăție de resurse pentru acest rol de care Ion Bog în limitele actuale s-a achitat onorabil. Dacă pentru primele trei roluri amintite soluțiile au fost căutate și găsite aici efortul de înțelegere și de construcție e minim. Un tinăr gangster italian rătăcit in rezistența franceză și demn de situația limită în care intră nu este o împrejurare obișnuită. Personajul provine dintr-o lume ardentă si violentă, dar nimic din mediul de origină nu se

Ințiile potrivite fără să cadă stridente. Interesant este conceput de către Ștefan Radof rolul abatelui pe care se sprijină , de altfel primul tablou al spee-rezistența . tacolului. Simplitatea si econo mia gesturilor conturează un personaj ce ar fj putut să rămînă unul de prim plan dacă ar fi voit-o și dramaturgia. Al. Re- pan- este convingător într-un rol ce pare a i se potrivi, Migry Avram Nicolau este excelentă, din nou, într-un rol de scurtă durată. Dorin Varga vibrant țn- tr-un rol al cărui registru nu era prea bogat.’Exact în rolul său a fost Ion Siminie. Insuficient si șters George Păunescu. Calitatea interpretării actoricești se întinde după cum vedem de la inspirata mișcare în

scenă a lui George Constantin, Ștefan IordaChe sau Radof pînă Ia conștiincioase dar nesatisfăcătoare tentative interpretative. .Acestea fiind spuse despre actori, cîteva cuvinte despre regie (George Rafael) sînt necesare. Lectura regizorală nu ni s-a părut cea mai inspirată. Ea a scăpat din vedere posibilitatea unei portretizări mai profunde ln (cazul Bozzolla-Bog) și mal ales faptul că spectacolul are nevoie de o anume atmosferă specifică mentalității celor ce au alcătuit mișcarea de rezistentă franceză, adică oameni crescuți și formați In atmosfera premergătoare războiului. Lipsește aerul de epocă, nu tn sensul unei fidele reconsti- , tulri a mediului ambiant, ci al sugerării acelei stări de libertate spirituală care a făcut posibilă asocierea atîtor oameni atit de diferiți și diferențiați o- biectiv sub semnul unei cauze comune. Oamenii nu sînt niște abstracțiuni. Ei luptă pentru ceva, ce le-a fost răpit sau interzis, pentru o Iunie sufocată de „noua ordine“. Or, această lume, acest univers, atit de prezent în text și în liniile interpretării actoricești, n-a fost a- vut în vedere de regie. Spectacolul n-are nici un fel de per- sonanță, "adică nici un ecou din lumea pierdută pentru care luptă toți cei prezenți. Critică ce o putem adresa și scenografului, neinspirat, și coștumieru- lui, indiferent la substanța piesei. Lipsa de grijă pentru felul cum sînt îmbrăcați eroii piesei ni se pare totală. «Spectacolul cu Cei șase se distinge, mai a- les, prin reușitul efort actoricesc al interpreților. De unde poate și savoarea Iui-
M. UNGHEANU
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Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Nationale

(Urmare din pag. I)

A început, apoi, discuția gene
rală asupra proiectului de lege 
privind Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice fi Sociale a 
României. ,

Au luat cuvîntul deputății Ște
fan Mocuța, prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R., 
Mihail Florescu, ministrul indus
triei chimice, ing. Vasile Cădar, 
directorul Uzinei „Unio" — Satu 
Mare, Ioan Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Ști
ință fi Tehnologie, Barbu Po- 
pescu, șeful Departamentului A- 
griculturii de Stat din Ministe
rul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor, Aurel Lăpuș- 
ci, director general al Centra
lei minereurilor — Deva.

După discutarea pe articole a 
proiectului de lege, Marea Adu
nare Națională a aprobat, prin 
vot secret, Legea privind Consi
liul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României.

Au avut loc, în continuare, 
dezbateri generale la proiectul 
de Lege privind Curtea Supe
rioară de Control Financiar, in 
cadrul cărora au luat cuvîntul 
deputății Nicolae Tăbîrcă, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R., Gheorghe 
Bobocea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al județului 
Buzău, Szabo Emeric, directorul 
l.A.S. „Valea lui Mihai", județul 
Bihor, Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor.

Proiectul de lege a fost discu
tat pe articole și supus votului 
secret cu bile. Marea Adunare 
Națională a adoptat Legea pri
vi d Curtea Superioară de Con
trol Financiar.

Lucrările sesiunii au continuat 
în cursul după-amiezii.

Deputății au luat în dezbatere 
proiectul de lege privind Consi
liul Organizării Economico-So
ciale.

La acest punct al ordinii de zi 
au luat cuvîntul deputății Ghe
orghe Petrespu, prim-secretar al 
Comitetului județean Dolj al 
P.Ç.R., Vaier Gabrian, director al 
Combinatului minier Baia Mare, 
Neculai Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, acad. Remus 
Răcluleț, vicepreședinte al Aca
demiei.

Proiectul a fost, discutat, apoi, 
pe articole, și supus votului se
cret cu bile, Marea Adunare 
Națională adoptind Legea pri
vind Consiliul Organizării Econo
mico-Sociale.

In continuarea lucrărilor, tova
rășul Petre Blajovici, președintele 
Comitetului de Stat pentru eco
nomia și administrația locală, a 
prezentat expunerea la proiectul 
de lege privind dezvoltarea con
strucției de locuințe, vînzarea de 
locuințe din fondul de stat către 
populație și construirea de case 
de odihnă proprietate personală 
și la proiectul de lege privind 
administrarea fondului locativ fi 
reglementarea raporturilor dintre 
proprietari fi chiriași.

Raportul Comisiilor permanen
te, care au examinat cele două 
proiecte de legi, a fost expus de 
tovarășul Dumitru Balalia, pre
ședintele Comisiei permanente 
pentru consiliile populare ji ad
ministrația de stat.

La dezbaterea generală a celor 
două proiecte de legi au luat 
cuvîntul deputății Gheorghe 
Cioară, prim-seoretar al Comite
tului Municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, Dumitru Afronie, mais
tru la Uzinele de produse sodice 
Govora, Eleonora Moșneagu, se
cretar al Consiliului Sindical 
Municipal Botoșani, Constantin 
Cîrțînă, prim-secretar al Comite
tului Municipal Brașov al P.C.R. 
Gălpăl Susana, președinta Comi
tetului județean al femeilor, Mu
reș, Dumitru Petrescu, prim-vice- 
președinte al Consiliului Popular 
județean Argeș și Ion Zăvăleanu, 
președintele Consiliului sindical 
județean Dolj.

După discutarea pe articole a 
proiectului, Marea Adunare Na
țională a adoptat, apoi, prin vot 
secret cu bile, Legea privind dez
voltarea construcției de locuințe, 
vînzarea de locuințe din fondul 
de stat către populație și con
struirea de case de odihnă pro
prietate personală.

In continuare a fost discutat 
pe articole următorul proiect de 
lege. Cu unele amendamente pro
puse, Marea Adunare Națională 
a adoptat, prin vot secret cu bile, 
Legea privind administrarea fon
dului locativ fi reglementarea ra
porturilor dintre proprietari fi 
chiriași.

Textele celor cinci legi adop
tate de Marea Adunare Naționa
lă, în ședința de miercuri, ale 
căror proiecte au fost publicate 
în presă și supuse dezbaterii pu
blice, vor apare în Buletinul o- 
ficial al Republicii Socialiste 
România. ,

Sesiunea Marii Adunări Națio
nale își continuă lucrările joi, 29 
martie.

TELEVIZIUNE
JOI, 29 MARTIE 1973

PROGRAMUL I
.9,00 Curs de limba franceză.

9.30 Prietenii lui Așchiuță. 10,00 
Telex. 10,05 Publicitate. 10.10 Teh- 
nic-Club. 10,40 Bucureștiul necu
noscut. 11,OG Telecinemateca. Ci
clul Ingrid Bergman : „Vizita“. 
12,40 Teleobiectiv. 13,oo Telejurnal. 
16,00—17,00 Teleșcoală. Biologie. 
Matematică. Economie politică.
17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 Telex. 18,35 Publicitate. 18.40 
Omul și muzica lui : Felix Mendel- 
sohn Bartholdy. 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte 
de termen — cauză a întregului 
popor. 20.10 Cîntecul săptămînii : 
..în România“ de George Grigoriu. 
pe versuri de Angel Grigoriu si 
Romeo Iorguiescu. 20,15 Reportaj 
TV. Manifest al celui de-al 8-lea 
deceniu. Emisiune consacrată ani
versării a 80 de ani de Ia crearea

P.S.D.M.R. 20,30 Retrospectivă 
Walt Disney. 20.55 Tinerii despre 
ei înșiși. 21,15 Steaua fără nume. 
,,Floarea din grădină“ — emisiu- 
ne-concurs pentru tinerii inter- 
preți de muzică populară. 22,15 
,,24 de ore“. Din țările socialiste. 
22,45 Aplauze pentru români.

PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17,45 Pagini muzi
cale de mare popularitate di>’ope
re. 18,10 Film serial pentru tine
ret : „Pierduți în spațiu“ — epi
sodul XXII. 18.55 Publicitate. 19,00 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20,10 Concertul orchestrei de 
cameră și al soliștilor orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. 22.10 
Intermezzo coregrafic. 22,25 Bi
blioteca pentru toți.
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STUDENȚEȘTI
(Urinar» din pag. I)

să concureze presa de tineret. Cred însă că revistele studențești șapirografiate pot completa presa de tineret. Cum ? Ele mai adaogă o culoare. Adaogă unei imagini de ansamblu o imagine particulară, un adjectiv. Adaogă un spirit aparte, o mentalitate deosebită, un „aer” original. Aș îndrăzni să scriu chiar cuvîntul „lume". Revista studenților de la arhitectură este (evident, ipotetic) altă lume decît revista studenților de la politehnică, și revista studenților de la filologie este altă lume decit revista studenților de la matematică. Revistele acestea sînt zodii, sînt semne particulare ale spiritului unei întregi generații studențești. Cine le va citi, va trebui să deosebească nuanța intimă de caracterul general, dar și acele ambiții comune care transformă cîmpul învățămîntului nostru superior într-un front comun.Nu cred că revistele studențești editate în facultăți trebuie să aibă un caracter ultra-profesional. Caracterul ultra- profesional face o revistă Inaccesibilă publicului larg studențesc. Amendamentul că studenții eminenți au cunoștințe care merită a fi publicate se rezolvă prin faptul că presa de .specialitate este deschisă acestor studenți. Cred însă că revistele editate în facultăți trebuie să aibă un specific profesional, ele trebuie să popularizeze - fără concesii, - dar la un nivel accesibil - caracterul unei profesiuni. O revistă studențească nu poate nutri o ambiție moi legitimă decît a proba cu argumente convingătoare gradul înalt de utilitate și frumusețe al unei profesiuni.In ce privește revista ING — motivul principal al acestei discuții - cele două numere pe care le-am avut la îndemină confirmă, în mare, opiniile exprimate mai sus. Revista are un caracter de specialitate fără a fi inaccesibilă. Ea este în mod evident o revistă de ingineri și nu o revistă de filologi, cu toate că paginile culturale, de bună ținuta, nu lipsesc, după cum nici paginile de literatură, de bună ținută, nu lipsesc. încit pămîntul nu este chiar așa de mare și iată, între arte și tehnică, nu este chiar un abis. Ceea ce îi lipsește revistei INQ es!e, însă, eminența profesională specifică, strălucirea aparte a politehnicii între celelalte profesiuni. Revistei ING îi lipsește nu colaborarea studenților de la politehnică cu talent pentru presă, ci colaboraea studenților de la politehnică cu mare talent chiar pentru politehnică. Acei eminenți studenți, pe care eu nu îi cunosc, dar care trebuie să existe, din moment ce expansiunea industrială și tehnică este problema numărul unu a lumii, din moment ce afirmarea științei noastre se face pe plan mondial. Bănuiesc că în mare majoritate premianții liceelor se îndreaptă, astăzi, spre politehnică. Bănuiesc că ponderea de inteligență a generației studioase este foarte concentrată în acest loc. lată de ce cred că prestigiul revistei ING ar crește teribil dacă harnicii și talentații ei redactori ar obține colaborări in exclusivitate, dacă ar populariza in lumea generală a studenților - pe colegii lor eminenți

TELEGRAMESecretarul general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, tovarășul GUSTAV IIUSAK, a adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, prin care, exprimă sincere mulțumiri, din partea Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia și a sa personal, pentru profundele condoleanțe In legătură cu Încetarea din viață a lui Radko Kaska, ministru al afacerilor interne al R.S. Cehoslovace, și Michal Kudzej, șef de secție la C.C. al P.C. din Cehoslovacia, membri ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia, deputați In Adunarea Federală a R. S. Cehoslovace.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, a trimis tovarășului DOMINIQUE UR- BANY, președintele Partidului Comunist din Luxemburg, următoarea telegramă :La cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, mă alătur cu plăcere celor ce vă adresează dv., vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești luxemburgheze, sincere felicitări și un salut călduros.în numele Partidului Comunist Român șl al meu personal vă urez multă sănătate, viață îndelungată și noi succese in activitatea ce o desfășurați pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres și bunăstare ale clasei muncitoare și ale poporului luxemburghez, pentru triumful idealurilor păcii, democrației și socialismului.
Miercuri seara a sosit Ih Capitală, delegația guvernamentală a Republicii Democrate Germane, condusă de dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții R.D. Germane în comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică între

Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, care va participa la lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a comisiei.Au fost prezențl, dr. Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București și membri al ambasadei.

tînăr, un pom, 
o floare...

(Urmare din pag. I)țim ! Și nu este vorba doar de copaci, ci și de pomi. A- vem o frumoasă tradiție, preluată spre cinstea organizației noastre U.T.C., cu mult succes de către întregul tineret : în primele zile ale primăverii, acțiunile de muncă voluntar-patriotică să fie dedicate plantării de pomi, îngrijirii plantațiilor.Lumina și căldura de afară ne arată că a venit vremea să dăruim și în acest an frumoasei griji a acțiunilor de plantare o atenție care să fie mai mare, să ducă la și mai multe succese decît pînă acum. Este posibil ca fiecare tînăr, înce- pînd chiar cj pionierii, a- dică practic de la tinerii din întîieie clase, să se min- drească cu. faptul că în a- ceaslă primăvară undeva, in podoaba vegetală a țârii, cel puțin un pom sau un copac crește sădiș _de mina lui? Fără îndoială, că da. Intre 1—10 aprilie, în toate organizațiile U.T.C. va fi organizată .»Săptămina sădirii și îngrijirii- pomilor“. Iată, deci, un prilej de a face un simplu calcul : numai în școlile și facultățile noastre avem aproape cinci milioane de elevi și studenți. Ce uriașe păduri pot crește, ce întinse livezi de pomi fructiferi pot răsări în grădinile noastre ' Dar. desigur, „un pom“ este doar un simlpol. Cîți pomi nu putem planta, totodată, lingă casele noa

stre, In curțile noastre, de-a lungul drumurilor noastre 7 Dar la cîte alte operații legate de perioada plantărilor nu mai putem da un substanțial ajutor ? îmi aduc a- minte că In satul în care am copilărit toți învățătorii erau mari maeștri In sădiri și altoiri, în cultivări de soiuri rare de meri, de peri și cireși, iar nume ca „Par- men-auriu“, „împăratul Alexandru“, sau arome de ionatani în pîrgă au împodobit cu imagini de rai autentic peisajul In care trăiam. De atunci, desigur, livezile au crescut mult, datorită unei griji superioare, extinsă la scară națională, tradiția trebuie înâă dusă cu și mai multă intensitate mai depârte. Se mai deprind asemenea îndeletniciri și se mai formează asemenea deprinderi în școlile pedagogice. în școlile de viitori profesori ai satului ? Avem acum și licee agricole specializate, avem și institute agronomice, avem mult mai mulți profesori care pot transmite nu numai priceperea, dar și dragostea pentru copac, pentru pom și floare. Avem și multe mii de organizații U.T.C., inclusiv de la orașe, care pot da un substanțial ajutor în a- ceastă primăvară a pomilor tineri.Ni se oferă si un bun prilej i peste cîteva zile începe vacanța elevilor.Să trecem, deci, la lucru !

UN PRODUS NOU 
MULT SOLICITAT

[CONSISTENT, GUSTOS, UȘOR 
DE PREPARATValerica Pavel, tehniciană la I Fabrica de produse zaharoase „București“, tocmai cumpărase de fa un magazin alimentar patru pungi cu corn-flakes (fulgi Ide porumb).— De ce ați cumpărat atîtea pungi ? — am întrebat-o.— Credeți cumva că slnt multe ? Eu chiar îmi făceam socoteala că ceea ce am cumpă- Irat acum ne va ajunge — mie și familiei mele — doar câteva zile... In plus, nu trebuie să uitați că fulgii de porumb pot fi I păstrați, în ambalajul lor de polietilenă, vreme îndelungată, ășa că niciodată nu riști să se I deprecieze, cumpărînd maimult.— în fond, cum folosiți corn- flakes, tovarășa Pavel ?

I — Nu sînteți prima care Îmi puneți această întrebare. Prietenele, colegele mele, mi-au I pus-o și ele la început. Acum,ce-i drept, nu mă mai întreabă, în schimb... cumpără. M-ați întrebat cum folosim fulgii de I porumb. Iată, nu se poate sănu fi observat cit de mult le place copiilor, să-i „ronțăie“ așa Icum sînt, fără nici un fel de ' adaos. Este și acesta un modde întrebuințare, nu ?. Dar la Ifel de bine li putem servi lamicul dejun, înmuiați în lapte, cacao, iaurt, smîntînă, ceai — după gust, bacă îmi permiteți, Iam să fac aici o mică paranteză,pentru a vă atrage atenția asupra unei greșeli pe care am să- Ivîrșit-o și eu la început și, sîntsigură, mulți o fac și acum. In situația în care fulgii sînt lă- sați să se înmoaie prea mult Itimp în lapte, ceai, iaurt etc.,își pierd crocanța, iar gustul li Se modifică.' Aceasta poate da I consumatorului o impresie gre-șilă asupra produsului, deși el își păstrează aceeași valoare nu- Itritivă. Dar să revenim la modurile de întrebuințare a fulgilor de porumb. Pot fi folosiți foarte bine în supe (înlocuind I ciutoanele) sau la cuptor (cu' unt și cașcaval). Dar, spune- ți-mi, ați mîncat vreodată un I desert extrem de ușor de preparat, din corn-flakes, dulceață, sirop și frișcă ? Să știți că e delicios. Mai notați că fulgii Ide porumb nu-și pierd deloc crocanța dacă sînt amestecați cu siropuri concentrate, creme cu I cacao și ciocolată, precum șl cudiferite creme cu grăsimi și frișcă. V-aș sfătui, de asemenea, să încercați o budincă din | fulgi de porumb și brînză tele

mea sau brînză de vaci și stafide. Știu de pe acum că o să vă placă. In ce mă privește, aș putea să continui „lista de sfaturi practice“, dar mă opresc totuși aici. Bănuiesc că ați băgat de seamă că toate combinațiile în care știu că poate fi folosit corn-flakes sînt foarte simple, nu cer prea mult timp unei gospodine — și cred că acesta este un lucru foarte important. în fond, spre aceasta tinde alimentația modernă. Să ne ofere produse consistente, gustoase, ușor de preparat. După, părerea mea, fulgii de porumb îndeplinesc toate aceste deziderate.
DAR ASTA NU E TOT. 
ADĂUGAȚI : GRAD 

DE ASIMILARE RIDICAT ; 
MARE VALOARE NUTRITIVA.— ...și gradul de asimilare a corn-flakes-ului este foarte ridicat, adaugă dr. ing. TRAIAN ZAHARIA.— Știu că. totuși porumbul este mai greu asimilat de organism.— Bobul dg porumb, consumat ca atare sau sub formă de făină de porumb (mălai), căruia nu i se înlătură părțile exterioare (coaja) este, intr-adevăr, mai greu asimilabil. în cazul nostru, însă, bobul suferă, înainte de a se transforma in materie primă pentru fulgi, o lungă metamorfoză i curățare, selecționare, tratare termică, înlăturarea cojii, germenilor, precum și a părților periferice ale miezului, care sînt mai greu asimilabile. Crupele astfel obținute au un procent redus de substanțe grase (maximum 1 la sută), iar celuloza, substanță, greu digerabilă, dispare o dată cu învelișul bobului de porumb. Trebuie să menționăm, totodată, că pentru corn-flakes se folosește un porumb indigen, de cea mai bună calitate.Nu intenționez să descriu procesul de prelucrare pe care îl parcurge materia primă pînă în faza de produs finit, ar fi poate obositor, dar țin să subliniez că amidonul este transformat, printr-un lanț de procese complexe, în componente care permit o mai ușoară di- gestibilitate, păstrîndu-și, în a- celași timp, valoarea alimentară. Și încă ceva i prin adaosul . de glucoza, zahăr, sare, extract de malț etc., produsul finit capătă un plus de substanțe e- nergetice utile organismului, mai ales în faza sa de dezvoltare.

A/
organizează, astă seară, la Titu

© MANIFESTAR.Așa cum am mai anunțat, astă seară, in orașul Titu,, redacția noastră, in colaborare cu Comitetul orășenesc Titu al U.T.C. și clubul sportiv al Armatei „Steaua'*, organizează in cadrul „Serilor Scînteii tineretului" o nouă reuniune cu caracter sportiv.De astă dată iubitorii sportului de aici vor avea prilejul să susțină un dialog direct, nemijlocit cu cițiva dintre cel mai apreciați sportivi de performanță, care au adus glorie clubului lor șl sportului românesc. Este vorba de handbalistul Gheorghe Gruia, scrimera Ileana Gyulai, foștii in

ternaționali Voinescu șl Jenei, in momentul de față antrenori de fotbal la clubul „Steaua", voleibalistul Marian Stamate, boxerul Constantin Gruieseu, portarul actual al echipei militare de fotbal Iordache etc.După o „scenă densă de sport" programul „Serilor Scînteii tineretului'* prevede... o repriză muzicală în care, de asemenea, descoperim nume de mare distincție, care au dobândit performanțe strălucite ca soli ai folclorului și muzicii populare românești, pe multe meridiane ale lumii. Seara de la Titu e o- norată de prezența soliștilor

ANVERGURĂMaria Pietraru, Benone Sinu- lescu, Mihai Oprea și a artistului emerit Damian Luca.Alte amănunte șl atracții ale programului i• Manifestarea va avea loc la Casa de cultură. Tovarășul Dumitru Ioniță, secretar al Comitetului orășenesc Titu al U.T.C. ne-a telefonat că cererea de invitații depășește de trei ori capacitatea sălii.• La Titu va rula, în premieră, filmul documentar de scurt metraj „Stelele... Stelei“, realizat cu prilejul aniversării a 25 de ani de existență a clubului militar, în care-i vom revedea

pe cei care ne-au adus, prin isprăvile lor în arenele sportive, atîtea nemăsurate satisfacții și bucurii.• Amatorii de amintiri își vor putea procura, cu acest prilej, fanioane, fotografii, insigne, brelocuri, cu însemnele clubului „Steaua“.I-am rugat pe doi dintre protagoniștii acestui moment al „Serilor Scânteii tineretului“ să ne împărtășească impresiile sau emoțiile ce-i încearcă în așteptarea întâlnirii cu tinerii din o- rașul Titu. dar mai ales ce sur
prize 1« rezervă iubitorilor sportului și eînrtecului.

MARIA PIETRARU
— îmi fac» mar» plăcere ■* 

particip la această manifesta
re, ne declară una din „pri
vighetorile“ dnteculul româ
nesc. Niciodată nu am fost In 
situația de a concura... cu 
„stelele* arenei sportive. Sper 
să dobtndesc, șl aici, perfor
manțe de prestigiu. Șt ea să 
vedeți că mă Interesează, vă 
voi mărturisi că apelez la 
ctntecele care m-au consacrat 
țl care se bucură, după ctte 
iml dau geanta, de e mare Iu
bire din partea spectatorilor : 
„Frumușei stnt ani! mei*. 
„Niciodată ca odată“, „Eu chtd 
am plecat de-acasă*.

Bineînțeles, păstrez unele 
piese pentru surprizele serii.

GHEORGHE GRUIA
— Nu • prima oară clnd 

particip Ia o asemenea tntllnl- 
re, și chiar Invitat de „Sctntela 
tineretului*. De flecare dată, 
insă, descopăr noi prieteni și 
admiratori.

Intllnlrile eu suporterii, eu 
Iubitorii sportului slnt momen
te oare se plasează, la un loc 
de cinste, In biografia anul 
performer. Cred că cel oare 
iubețe handbalul, sport ca la 
noi a atins cele mal Înalte 
culmi ale performanței — te 
știe, deținem titlul mondial la 
această oră — vor avea multe 
de Întrebat șl aflat cu acest 
prilej. Iar eu voi tnoerea să 
nu-1 dezamăgesc, eum, poate, 
in ultima vreme, am mal fă
cut-o In fața semicercului...

. . ........ ............
Campionatul mondial 
de hochei (grupa B)

România- 
Elveția: 5-4In etapa a 5-a a turnului, echipa României a intilnit selecționata Elveției, pe care a învins-o cu scorul de 5—i (1—3, 2—1, 2—0).Jocul a început nefavorabil pentru echipa română, profitînd de unele greșeli ale apărătorilor români, jucătorii elvețieni conduceau, după 11 minute, cu 3—0 In ultimul minut de joc al primei reprize, Ioniță a înscris. reducînd din handicap. Hocheiștii români au început în forță cea de-a doua repriză și, ca urmare a unor frumoase acțiuni de atac, au reușit să egaleze scorul prin golurile realizate de Turea- nu (min. 23) și Iluțanu (min. 26). In minutul 32 elvețienii preiau din nou conducerea prin golul înscris de Pilier, în ultima repriză .jucătorii români atacă dezlănțuit și Bandas (în minutul 57) aduce din nou egalarea. După numai 17 secunde, Ioniță înscrie golul victoriei.

SPORT • SPORT • SPORT
IA PITEȘTI. LOTUL NATIONAL—SELECȚIONATA DIVIZIONARA A ISRAELULUI 3-1

CĂUTĂRILE CONTINUĂNu ne propunem să analizăm calitatea evoluției naționale în actuala alcătuire după un „amical“, care ca toate partidele amicale, n-a fost și nu poate Li concludent. Meciul, deși aprig disputat, n-a fost mai mult decît o partidă de antrenament. Cîteva sublinieri se impun. Mai întîi o noutate i deși desfășurat la Pitești, suporterii localnici, prezenți in tribune ca la un mare derbi, n-au avut plăcerea să-1 vadă pe Dobrin în formație. Acesta s'e află de marți internat în spital la București, ca urmare a unei crize acute de sciatică. El, după toate probabilitățile, nu va apare nici în formația lui in meciul de du- minică cu Universitatea Cra- iova.Meciul a- început in nota de dominare a echipei noastre. Replica oaspeților a fost nesperat de slabă. Dovadă — jucătorii selecționatei divizionare israeliene, în prima repriză,

n-au realizat nici o acțiune periculoasă la poarta lui Rădu- canu. Scorul a fost deschis în min. 8, cînd Marcu îl găsește cu o pasă excelentă pe Iordă- nescu. O cursă a lui Dinu, o lansare a lui Troi, șl Iordănes- cu, înscrie a doua oară — un șut formidabil din voie — pentru națională în min. 35. Repriza secundă începe Sub același
FOTBALsemn al dominării gazdelor. Beldeanu fructifică și el excelent o ocazie (min. 57), după ce se dovedise deosebit de activ și decis. Apoi, ca de obicei, scorul confortabil, dar cred, mai ațes, epuizarea resurselor, lipsa pregătirii fizice au fost cauzele care au încetinit ritmul de joc al echipei noastre. Tricolorii au acționat, spre sfipșit, fără vigoare, fără convingere și finalul aparține, In întregime, oaspeților, care reușesc golul

de onoare în min. T8 prin Parkas. Rezultat final 3—1, Dar echipa, cu atîtea noutăți — cu Sameș și Hajnal în apărare, cu Aelenel ș( Dumitriu IV în formație etc. — nu convinge. E, încă, ceva neclar în concepția ei de joc. Nu joacă ceva anume. Nu s-a cristalizat nici formula de bază in întregul echipei și pe compartimente, nici ldeea de joc. Poate și pentru că Dumitru e departe de... rapidistul Dumitru. Poate și pentru că Țroi nu e o extremă rafinată, iar Marcu are lungi perioade de indolență. Poate și pentru că Dumitrache întîrzie să demonstreze o formă constant bună. Perioada căutărilor continuă. Dar schimbările perpetui să nu dureze prea mult. Să fie timp și de stabilizare și omogenizare, de muncă în comun. Cel mal autentic test va fl meciul de la Kiev. Antrenorul Valentin Stănescu are, deci, suficiente motiva că fl» îngrijorat
V. cabulba

FULGII DE PORUMB !
— Apropo, ați putea să-m! spuneți ce conținut de substanțe nutritive are corn-flakes ?— Desigur, 100 grame fulgi de porumb asigură aportul în alimentație al următoarelor elemente ! circa 12 la sută substanțe proteice, 1 la sută lipide, iar diferența o constituie glucidele ; umiditatea — maximum 6 la sută. Cred că cifrele de mai sus vorbesc de la sine, în limbajul lor sec dar convingător, despre bogăția de substanțe nutritive ale produsului. Și ce altceva cerem noi alimentației moderne, raționale, decît să min- căm puțin (căci fulgii de porumb prezintă un volum mare la o greutate mică), dar astfel dozat incit să furnizăm organismului toate elementele nutritive de care el are nevoie ? A- dăugațt la tot ce v-am spus pînă acum că 100 gr. de corn- flakes reprezintă +44 calorii și veți înțelege o dată In plus de ce fulgii de porumb devin din ce în ce mai mult un...

- CORN
PRODUS APRECIAT 

IN ÎNTREAGA LUMEAlimentele expandate din cereale au apărut in lume încă din secolul al XlX-lea. Considerate la Început produse dietetice, ele au cunoscut treptat o puternică penetrație în societatea modernă, penetrație pe deplin justificată de cerințele linei alimentații raționale. între produsele expandate din cereale, de mare apreciere se bucură fulgii de porumb. Iată, în a- cest sens, citeva date semnificative i Statele Unite ale Ame- ricii consumă in prezent circa 600 000 tone corn-flakes pe an. Canada — aproximativ 50 000 tone anual, In Olanda 40 la sută din consumul total de porumb pe bază de porumb ti reprezintă corn-flakes etc.La noi in țară, ca expresie a

FLAKES -preocupării pe care conducerea de partid și de stat o manifestă pentru valorificarea superioară a cerealelor, s-a dezvoltat In ultimii ani o nouă ramură a industriei alimentare i producția expandatelor din porumb. O secție specială, construită în incinta Fabricii „Titan", produce in flecare zi nu mal puțin de 4 tone de cornflakes (fulgi de porumb) și 3,2 tone corn-coletts („pufuleți“). O cantitate impresionantă. Iată de ce ne-am propus să facem o scurtă călătorie...
PRINTRE „FULGI" Șl „PUFU- 

LEȚI"Secția de expandate a Fabricii „Titan“ este o mică bijuterie a industriei românești, cu tehnologii moderne ți instalații complet automatizate. Aici,’ porumbul selecționat din cul-

turila indigena parcurge, Intr-un | flux continuu, un proces de prelucrare complicat i curățare, I dextrinizare, uscare, aplatizare, prăjire. în final, volumul pro- • dusului este de zece ori mal mare decit cel al materiei prime.— Am realizat produse de calitate, dar nu intenționăm să batem pasul pe loc, ne asigură Inginerul șef Mircea Dragnea. Ceea ce ne propunem acum este... ,
—O LARGA DIVERSIFICARE 

SORTIMENTALA— Chiar in cursul acestui an, > continuă tovarășul Inginer, vom scoate pe piață fulgi de porumb I glazurați cu siropuri aromatlza- te (esența de portocală, lămil», I vanilie), precum ți cu miere, | alune etc.Cit despre sortimentul de ■ bază, este demn de reținut că datorită creșterii cererii de consum și a capacităților de producție a fost posibilă reducerea substanțială a prețului său de vînzare, de la 3,75 lei la 2,75 lei punga. Pentru viitor, ne I preocupă multiplicarea ambalajelor in gramaje mai mici (175, •125, 100, 75, 50 gr.). De aseme- . nea, vom da atenție sporită am- 1 balajelor pentru copii, impri- | mate cu desene atractive și instructive. Am inițiat, de aseme- I nea, un concurs cu premii, con- f stind în obiecte de valori în- 1 semnate, atribuite cumpărători- ■ lor care găsesc în pungile de corn-flakes bilete cîștigătoare.— Ce alte expandate din cereale aveți In vedere pentru viitorul apropiat ?— Este posibil ca secția noastră să înceapă cit de curînd I fabricarea unor sortimente noi, din orez șl griu decorticat. Noi- • Ie produse vor mări posibilitatea extinderii acestui gen de , alimente i expandate din cereale. De asemenea, In cursul a- cestui an se va muta la Fabri- | ca „Titan“ linia de fabricație a cartofulgului, care funcționează * in prezent la Fabrica „23 Au- ■ gust“. Vă amintiți că acest pro- h dus, foarte apreciat de cumpără- I tori, s-a bucurat de un mare succes la’ Tîrgul de mostre al bunurilor de consum —1972. Linia de fabricație a cartofulgului * va fi completată cu utilaje noi, ■ astfel Incit procesul tehnologic I va fi complet automatizat, iar I proțâucția va spori considerabil, pe măsura solicitărilor.
Reportaj de

M. SUCIU



de peste hotare Pregătiri pentru
Festivalul mondial

Comisia militară mixtă Carta

cvadripartită din Vietnamul 
de Sud si-a încheiat misiunea♦

economica

® Noi eliberări de prizonieri • Ultimul 
grup de militari americani va fi retras sîmbătămilitară mixtă cva- însărcinată cu apli- • carea încetării focului In Vietnamul de sud, șl-a încheiat miercuri activitatea.Formată din reprezentanții R.D. Vietnam, Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Statelor Unite șl Administrației de la Saigon,. comisia dispunea, în virtutea Acordului de la Paris, de un mandat de 60 de zile.Comisia cvadripartită va fi înlocuită de o comisie formată din reprezentanții G.R.P. și Administrației de la Saigon, care își va ține mîine prima întrunire oficială.

Comisia dripartită,

Agenția de presă ELIBERAREA informează că Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a predat Admini'.’ uției de la Saigon, Ir. provii..ia Quang Tri, In intervalul 21—2b martie, 1 451 de militari saigonezi capturați. Agenția menționează că anterior, în perioada 16—19 martie, au fost predați reprezentanților saigonezi 1221 de militari.

transporta pe militarii americani care părăsesc teritoriul Vietnamului de Sud.După cum a arătat un purtător de cuvînt al comandamentului american din Saigon, pentru ziua de miercuri a fost «revăzută transportarea, din Vietnamul de sud spre Statele U- nite sau diferite baze americane din Extremul Orient, a unui număr de aproximativ 1 800 soldați și ofițeri, alți 2 500 militari americani urmînd să plece îr. cursul zilei de joi.Se prevede, de asemenea, ca ultimul grup de militari americani, cuprinzînd 825 de persoane afectate Comisiei militare mixte cvadri.partite, să fie retras sîmbătă — relatează a- genția U.P.I.Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a anunțat că Statele Unite vor continua operațiunile de bombardament In Cambodgia atlt timp cit regimul de la Pnom Penh va cere acest lucru.
Reprezentanți ai R.D. Vietnam au procedat, miercuri, la Hanoi, la eliberarea a 40 de prizonieri de război americani, a- nunță agenția FRANCE PRES- SE, citind o declarație a purtătorului de cuvînt al Comandamentului american din Saigon.Miercuri, pe aeroportul Gia Lam, din Har.oi, reprezentanți ai forțelor patriotice laoțiene au remis reprezentanților guvernului Statelor Unite șapte militari și doi civili americani capturați In Laos în timpul războiului — relatează agenția 

V.N.A.Un pod aerian alcătuit din a- vloane de transport militare și civile a început să funcționeze, miercuri, pe diferite aeroporturi «ud-vletnameze, pentru a

a AfriciiMarți, a avut loc la Addls Abeba o reuniune a exper- ților din 38 de țări africane, destinată elaborării unei a- devărate Carte monetare și economice a Africii, care să contribuie la eliberarea progresivă a continentului de dependența sa față de lumea occidentală — informează agenția FRANCE PRESSE.Reuniunea desfășurată în capitala etiopiană a avut drept scop pregătirea conferinței panafricane asupra comerțului, dezvoltării și problemelor monetare, care se va desfășura la Abidjan, la începutul lunii mai, sub auspiciile Comisiei Economice O.N.U. pentru Africa, Organizației Unității Africane și Băncii Africane pentru Dezvoltare, în vederea stabilirii unei poziții comune a țărilor africane.
Progrese la

politice

to, '■ "'/■i

de cînfece

Concurs

In cadrul celui de-al X-lea Festival mondial al tineretului și 
studenților, de la Berlin, se va organiza un ciclu de manifes
tări ale cintecului politic, angajat.

Comitetul național român de pregătire a celui de-al X-lea 
Festival organizează un concurs de cintece politice (muzică și 
text, pentru soliști sau grupuri vocale), care să exprime activi
tatea tineretului român închinată construirii societății socia
liste in România, sentimentele de solidaritate și prietenie ale 
tinerei generații din țara noastră cu tineretul ți studenții din 
întreaga lume in lupta împotriva imperialismului, colonialis
mului ți neocoionialismului, pentru împlinirea aspirațiilor lor 
legitime de pace, democrație ți progres social.

La concurs pot participa toți compozitorii, profesionițți 
amatori. Pot fi prezentate pină la 5 lucrâri, care trebuie 
mise Comitetului național român pină la 15 mai a.c.

După selectarea lucrărilor de către un juriu constituit 
Comitetul național, se vor acorda următoarele premii :

— Un premiu I, în valoare de 2 000 lei.
— Un premiu II, în valoare de 1 500 Iei.
— Două premii III, in valoare de 1 000 lei.
Adresa Comitetului național român este i

sau 
tri-

de

multi- consa-
consultările

Helsinki

R. P. Ungară : la Budapesta a fost Inaugurată recent o 
nouă Casă de cultură a tineretului. In fotografie : vedere 

exterioară a Casei de cultură.

COMITETUL NAJIONAL ROMAN 
PREGĂTIRE A CELUI DE-AL £ 
FESTIVAL MONDIAL AL TINERETULUI 
Șl STUDENJILOR, str. Onești 6-8, 

Sector I, București.

I DE 
X-LEA

Miercuri, consultările laterale de la Helsinki erate pregătirii Conferinței pentru securitate și cooperare în

Imagine a Canalului Panama

*

Europa s-au desfășurat în ședință plenarăLuînd cuvîntul, șeful delegației române, ambasadorul Mir- cea Bălănescu, a apreciat că, prir. efortul susținut al tuturor delegațiilor, în cea de-a treia etapă s-au înregistrat o serie de progrese notabile, atît în ce privește evantaiul problemelor specifice agendei conferinței, cît și în efortul de a se ajunge la formularea unor texte care să întrunească acordul general.După părerea delegației române, în perioada care a rămas va trebui mențirut un ritm înalt de activitate, astfel incit în continuare, grupul de lucru să poată examina în profunzime problematica punctului al treilea al ordinii de zi privind cooperarea culturală, precum și punctul al patrulea, referitor la urmările instituționale ale Conferinței. La rîrdul lor, grupele de experți care își vor desfășura activitatea de redactare în paralel, ar trebui să pregătească, pînă Ia încheierea acestei etape, proiectele de texte pentru problemele generale . ale securității și cooperării economice.In cadrul ședinței, participan- ții au convenit asupra creării unui grup de lucru însărcinat cu examinarea chestiunilor financiare și tehnice referitoare la organizarea conferinței.

re-Intr-un amplu 
portaj consacrat tine
retului canadian, 
deosebi celui din pro
vincia Quebec, 
LE FIGARO 
printre altele, 
tățile pe care 
tîmpină un mare 
măr de tineri pentru a 
reuși să termine stu
diile și pentru a găsi 
un loc de muncă.

In ultimii ani se ob
servă tot 
tornicirea 
alarmant 
neretului 
„drop-out",

în-

ziarul 
relevă, 
dificul- 

le în- 
nu-

dește. Acești tineri în
groașă rîndurile șome
rilor.

Deși guvernul fede
ral a alocat unele fon-

venteze învățămîntul 
superior crește. Mulți 
dintre ei părăsesc Insă 
studiile chiar înainte de 
a apuca să dea vre-

Refuzul lui Brando
• CANCELARUL AUSTRIEI, Bruno Kreisky, a sosit miercuri la Budapesta într-o vizită oficială, la invitația președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, Jeno Fock.

mai mult sta- 
unui fenomen 
în rîndul ti- 

canadian : 
___ _ ”, ceea ce 
in jargon american de
semnează pe cei ce-și 
abandonează studiile, 
trăind apoi la „mar
ginea" societății și cu- 
noscind, in primul 
rînd, șomajul. In fie
care an, 15-19 la su
tă dintre studenții pri
milor ani își abando
nează studiile din ca
uza taxelor mari. Ace
lași fenomen se întîl- 
nește destul de des și 
in rîndul elevilor din 
colegiile de învățămînt 
general și profesional 
- elevi care provin, a- 
semenea „studenților 
pribegi* din campu
surile universitare, din 
familii cu venituri mă

Tineretul lumii

șomajului
Probleme 

ale tineretului canadian

duri colegiilor șl uni
versităților, acestea 
nu au fost în măsură 
să rezolve dificultățile 
financiare care lovesc 
învățămîntul din Cana
da, mai ales că, în 
fiecare an, numărul ti
nerilor dornici să frec-

un examen. Constrînși 
din punct de vedere 
material să-și aban
doneze studiile, ei ca
ută atunci un loc 
muncă. Dar tinerii 
ceștia se lovesc de 
ficultăți imense. Și 
numai ei. 35-40

de 
a- 
di- 
nu 
la

suță din absolvenții 
care ou reușit să re
ziste financiar pînă la 
obținerea unei diplo
me, nu izbutesc să gă
sească o slujbă. Șo
majul în rîndul tine
rilor canadieni a luat 
proporțiile unui feno
men alarmant. In luna 
februarie, 
8 881 000 
apte de muncă, 688 000 
erau șomeri, ceea ce 
înseamnă un procent,, 
de 7,7 la sută. In pro
vincia Quebec - care 
are o populație egală 
cu cea a Elveției — 
procentul de șomaj este 
de 10 la sută, iar in 
regiunile 
chiar și de 
îngrijorător 
tul că din 
de șomeri
APROAPE 400 000 SINT 
TINERI INTRE 14 Și 
24 DE ANI.

Această realitate 
dramatică este alimen
tată de o școală prea 
mu|t detașată de via
ță și de un învățămînt 
universitar care nu este 
adaptat necesităților e- 
conomiei. Mulți tineri 
canadieni sînt pradă 
nesiguranței zilei de 
mîine.

ROMÂNIA DEZVOLTA
COOPERAREA
CU ȚĂRILE

AMERICII LATINE
din cele 

persoane

de coastă 
20 la sută, 
este fap- 
cei 688 000 
înregistrați,

RODICA ȚEPEȘ

Festivitatea de la „Music Cen- 
ter* din Los Angeles s-a desfă
șurat sub auspiciile neprevăzu
tului. Momentul atribuirii fai
moaselor premii „Oscar” vede
telor ecranului a fost marcat de 
o răsunătoare surpriză. Binecu
noscutul Roger Moore, Interpre
tul „Sfîntului”, se afla pe scenă 
pentru a-i remite lui Marlon

Brando premiul destinat să încu
nuneze cea mai bună interpreta
re masculină, răsplată pentru 
creația sa din „Nașul”. Spre ui
mirea generală către scenă a 
înaintat o tînără Indiană, din 
tribul apașilor, care s-a prezen
tat ca fiind Sashim Littlefeather 
și care a comunicat in numele 
lui Marlon Brando că acesta re-

■ z.<

Marlon Brando a refuzat recompensa, din cauza „a ceea ce se 
petrece actualmente la Wounded Knee", în semn de solidaritate 

cu revendicările Indienilor.
In fotografie, Indieni participînd la curajoasa acțiune protestatar- 

revendicativă de la Wounded Knee.

ce l-a fost 
de protest fa- 
rezervat indie

nilor în filme și la televiziune ca 
și din cauza „a ceea ce se pe
trece actualmente la Wounded 
Knee”. „Marlon este foarte ono
rat dar el refuză această onoare 
din cauza tratamentului aplicat 
poporului meu de către industria 
cinematografică și pentru a spri
jini revendicările indienilor de ia 
Wounded Knee” - a subliniat 
tinăra din tribul apașilor. După 
momentul de stupefacție au ur
mat aplauze.

Ceea ce agenția FRANCE 
PRESSE denumea drept „o lovi
tură de teatru”, are precedente 
in istoria premiilor „Oscar”. 
Chiar anul trecut actorul George 
Scott a refuzat premiul „Oscar” 
pentru rolul său din filmul 
„Patton” considerind că este 
vorba de o recompensă „ri
dicolă” întrucît statueta ofe
rită laureaților valorează doar... 
75 de dolari. Statueta aș
teaptă pe o etajeră din- 
tr-un birou al Academiei de arte 
și științe cinematografice să intre 
in posesia lui Scott. In ceea ce-I 
privește pe Brando, el a primit 
un „Oscar* In 1954 pentru rolul 
din filmul „On the Woterfront* 
realizat de Elia Kazan.

fuză recompensa 
atribuită in semn 
ță de tratamentul NELINIȘTI LA LISABONA

Agenția FRANCE PRESSE a informat că la Lisabona șase tineri. între care și un student, au fost judecați de către un tribuna! deoarece au participat la „activități subversive“. Mai exact, au fost acuzați de difuzarea unor broșuri clandestine în rîndul studenților ca și pritre elevii unei școli de ofițeri, broșuri în care se făcea apel la solidaritate cu lupta pentru berarea popoarelor coloniile portugheze, au fost condamnați la depse variind între 2 și 14 luni închisoare privați de drepturi civile pe o perioadă de 5 pînă la 15 ani.Sentința a fost pronun-

elidiliEi pe- ani și

tată pufin timp după ce manifestul pus in circulație de „Rezistenta populară anticolonială" făcea apel la soldați pentru a se uni cu lupta dreaptă a popoarelor din coloniile portugheze din Africa. Manifestul definește războiul dus de Portugalia în Angola, Mozambic, Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde ca „injust și criminal" și lansează un apel : „Noi, soldați și marinari, fii ai poporului portughez, nu trebuie să mat suportăm mult timp acest război de agresiune contra fraților noștri din colonii...“.Noile tendințe — reflectate șl de creșterea spiritului anticolonialist

din armată — provoacă neliniște în cercurile oficiale de la Lisabona. Dar problemele create de războiul colonial sînt multiple. Consecințele se resimt și pe plan economic.Semnificativ este în a- ecastă privință avertismentul adresat guvernului și cercurilor de afaceri de către ministrul portughez pentru mele planificării mice, Joao Motta, dificultăților pe care le întimpină economia națională din cauza lipsei mîinii de lucru datorate „emigrărilor masive și războaielor coloniale, care impun menținerea în rîndul armatei a unul număr mare de ți

tle stat proble- econo- asupra crescinde

neri, sustrași, astfel, activităților productive".Evenimentele confirmă aprecierea pe care o făcea FINANCIAL TIMES în urmă cu doi ani: „Operațiunile militare aduc un e- norm prejudiciu Portugaliei. Lor li se acordă toți banii care ar putea servi unor investiții productive sau dezvoltării, atit de necesare, a învățămîntu- lui sau sănătății publice".După unele statistici, Portugalia cheltuiește un milion de dolari zilnic pentru războiul falimentar din Africa, adică 42 la sută din bugetul țării, fără a mai adăuga forța de muncă irosită a celor 200 000 de tineri, obligați

să poarte uniforma armatei colonialiste.In rîndurile tineretului portughez, subliniază NE- UE ZURCHER zeitung crește conștiința faptului că rămînerea în urmă a propriei țări este strîns legată de războiul din A- frica. Tineretul își dă seama că atît timp cit durează războiul in „teritoriile de peste mări", reforme de necesitate stringentă nu pot fi înfăptuite în Portugalia. De aceea, forțele înaintate împletesc lupta pentru libertăți democratice și înnoiri sociale în Portugalia cu cea împotriva războiului colonial.GH. SPRINȚEROIU
PE SCURT« PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT• PE SCURT

Harta gipsometricăUn grup de medici sub conducerea profesorului a- merican J. Fowler, au elaborat o metodă nouă de diagnosticare, așa-numita „hartă gipsometrică“. Se injectează pacientului o microdoză de substanță radioactivă, care se modifică în funcție de organul cercetat Apoi, bolnavul e culcat pe un divan, iar deasupra corpului său se deplasează un detector de radioactivitate, care recepționează radiația provenită din organul bolnav. „Harta gipsometrică“ se elaborează ținîndu-se seama de deosebirile în intensitatea radiațiilor și pe ea se fixează sectoarele care au absorbit cantitatea maximă de substanță radioactivă. De notat că în cursul aplicării acestui procedeu de diagnosticare bolnavul este supus unei iradieri care, de cele mai multe ori, e cu zece la sută mai redusă decit cea prilejuită de examinarea cu clasicele aparate Roentgen.

Record pe
realizat

I »>■

Timpul săptămîna trecută de tînărul Innotă- tor englez Paul Collins la traversarea inot a Canalului Mînedi — 9 ore și 22 de minute — constituie un record în materie, în unu] dintre cele mai dificile trasee.Pentru innotători, traversarea Canalului Minecii este un fel de probă supremă. Ea este, în natație pe lungi distanțe, ceea ce înseamnă nea pentru Primul ilustrat de concurs", în a- fost, prizo- care.

ascensiu- Everestului alpinisti, care s-a „in afarăcest sens a pare-se, un nîer francez în 1815, a sărit de

... „Everestul“ nautic

Demisia guvernului 
francez

pe un ponton englez ancorat la Do- over și a ajuns ln- not la Boulogne, cucerindu-șl astfel libertatea.Cel ce a realizat, Insă, prima performanță sportivă in domeniu a fost căpitanul Mattheew Webb care, în august 1875, a traversat Canalul fn Franța, înnotînd în diferite stiluri, tn- fruntind curențl puternici și par- curgind traseul o- colit de 61 de kilometri în 21 de ore și 45 de minute.Peste o mie de persoane au încercat această aventură după căpitanul Webb. Numai o sută din aceștia au izbutit, insă, s-o ducă pină la capăt.

Prima femeie care a reușit performanța a fost americana —1—”‘Ederle 1926 a Canalul și 39 (depășind cu proape două recordul anterior). Ultimul record fusese stabilit în 1964 de englezul Barry Wattson, cu timpul de 9 ore și 35 de minute. Record care, după cum șe vede, a căzut relativ repede, depășit, dată cu minute.rată că piem, probabil, de un „plafon infernal" — extrem de greu, dacă nu imposibil de depășit.

Gertrude care, în traversat în 14 ore de minutea- ore

de astă- nutnaj 13 Ceea ce a- ne apro-

• LA SFIRȘITUL ȘEDINȚEI Consiliului de Miniștri, întrunit miercuri, primul ministru al Franței, Pierre Messmer, a prezentat președintelui Republicii, Georges Pompidou, demisia guvernului. Președintele Franței și-a exprimat intenția de a mențir.e în funcția de prim-ministru pe Pierre Messmer. La Paris, de altfel, menținerea lui Pierre Messmer în funcția de premier n-a constituit o surpriză pentru observatorii politici, în virtutea mandatului încredințat la formarea guvernului actual demisionar, în iulie 1972.

în ce privește formarea noului guvern, purtătorul de cuvînt al Președinției Republicii a declarat că aceasta va interveni la o dată ce va fi fixată în funcție de lucrările Adunării Naționale.
„Decada dramaturgiei 
românești în U.R.S.S."• IN SEARA ZILEI DE 28 MARTIE, la Teatrul mic de stat „Vahtangov“, din Moscova, a avut loc un spectacol cu piesa „Jocul de-a vacanța", de Mihail Sebastian, cu care a fost inaugurat Festivalul dramaturgiei românești în Uniunea Sovietică.

In cadrul ceremoniei depunerii jurămîntului de către noii miniștri numiți in guvern, președintele Salvador Allende a pronunțat, la Palatul Moneda din Santiago de Chile, un discurs radiodifuzat, în care a relevat că obiectivul imediat al cabinetului este depășirea actualelor dificultăți economice printr-o politică fermă și clară. îndreptată împotriva inflației — relevă PRENSA LATINA. Șeful statului chilian și-a manifestat încrederea în sprijinul pe care îl acordă. în acest sens, coaliția guvernamentală, chemind, totodată, partidele Unității Populare la o mai accentuată întărire a coeziunii lor. In cursul cuvîntării sale, președintele Allende a solicitat, pe de altă parte, partidelor din opoziție adoptarea unor poziții mai flexibile în vederea concretizării transformărilor sociale pe care Chile le necesită.

• ZIARUL „ZYCIE WAR- 
SZAWY", pornind de la e- voluțla pozitivă a schimburilor comerciale dintre Po- _ . subliniazănecesitatea unor convorbiri bilaterale în vederea reglementării unor probleme din sfera colaborării economice în cadrul procesului de normalizare a relațiilor dintre cele două țări. In. 1972, volumul schimburilor comerciale polono-vest-germane a depășit cu 57,6 la sută pe țel din anul precedent, ajungind la o valoare de 2 440 milioane mărci. Polonia ocupă în prezent locul al treilea pe lista partenerilor R.F. Germania din țările socialiste. „Zycie Warszawy“ relevă, de asemenea, dezvoltarea favorabilă a cooperării în producție, între cele două țări existînd încheiate peste 60 de acorduri pe termen lung cu efecte pozitive asupra structurii comerțului reciproc.

ionia și R.F.G.,

• COMISIA PENTRU CERCETAREA CATASTROFEI A- VIONULUI „AN-24", în urma căreia și-au pierdut viața miniștrii de interne ai Poloniei și Cehoslovaciei, precum și alte persoane, a constatat că avionul era în bună stare tehnică șl că echipajul șl personalul da la sol au acționat corect. Catastrofa s-a datorat pierderii bruște a înălțimii în ultima parte a aterizării, provocată de puternice rafale de vînt.
Boicot în parlamentul 

japonez• AGENȚIA KYODO Informează că, marți, partidele de opoziție au boicotat lucrările tuturor celor șase comitete ale Camerei Consilierilor in semn de protest împotriva declarației făcute, în ziua precedentă, de ministrul adjunct de externe, Shinsaku Hoger.. Acesta, precizează agenția, a anunțat că nu vor fi acordate vize de intrare în Japonia oficialităților aparținînd Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.• PLANUL DE DEZVOLTARE ECONOMICA A SUDANULUI pe perioada 1970—1975 pre-

Cuvîntarea reprezen
tantului României la 

sesiunea C.E.P.A.L.Participant!! la lucrările celei de-a 15-a Sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.), găzduită de capitala Ecuadorului, au fost salutați din partea țării noastre de Octavian Bărbulescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României in Ecuador.Adresind felicitări Comisiei cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înființare, vorbitorul a relevat Interesul și simpatia cu care România urmărește e- forturile țărilor latino-americane pentru dezvoltarea lor economică și socială, activitatea desfășurată de acestea pe arena internațională.Referindu-se la colaborarea tradițională dintre România și țările latino-americane în cadrul organismelor Internaționale el a exprimat deplina satisfacție față de eforturile și preocupările țărilor acestui continent. „România — a declarat Octavian Bărbulescu — acordă o atenție deosebită rolului pe care trebuie să-1 îndeplinească O.N.U. șl organismele din sistemul său în examinarea șl soluționarea problemelor majore ale dezvoltării, în instaurarea, între toate statele lumii, de raporturi bazate pe respectarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional“.Ambasadorul român a subliniat atenția pe care țara noastră o manifestă față de promovarea relațiilor cu statele latino-americane și dorința de a intensifica colaborarea bi șl multilaterală, reciproc avantajoasă.• IN BAZA UNUI DECRET semnat de președintele Varahaglri Venkata Gini, statul indian Mainpur, din nord-estul țării, a fost trecut sub autoritatea guvernului central, în urma demisiei membrilor cabinetului local — anunță agenția REUTER. Adunarea statului respectiv a fost dizolvată. După cum relevă agenția citată, Mainpur este al treilea stat indian trecut sub conducerea autorităților centrale în ultimele trei luni.
vede creșteri importante pentru principalul sector economic al țării — agricultura. Contribuind cu peste 40 la. sută la formarea produsului intern brut, potrivit prevederilor planului de dezvoltare, sectorul agrar beneficiază de investiții în valoare de 80 milioane lire sudaneze. O parte însemnată a acestei sume urmează să fie alocată pentru realizarea unui vast irigații.

Arestări în

program de
LiberiaLIBERIAN• MINISTRULAL JUSTIȚIEI, Clarence Sim- pson, a ar.unțat arestarea mal multor persoane acuzate de desfășurarea unor activități subversive împotriva guvernului condus de președintele William Tolbert — informează agențiile REUTER și ASSOCIATED PRESS.• GUVERNUL S.U.A. A INTERZIS survolarea teritoriului american cu viteze supersonice tuturor avioanelor eparțir.înd aviației civile. Un comunicat al Administrației federale pentru problemele- aviației informează că măsura .— care va intra In vigoare de la 27 aprilie — a fost luată In scopul limitării poluării fonice.
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