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In
reportaj
la
Uzinele

„Realizarea cu succes a prevederilor planului pe 1973, 
ca de altfel ale întregului cincinal, este condiționată într-un 
înalt grad de accelerarea procesului de modernizare a 
produselor, de înnoirea și ridicarea continuă 
acestora. Toate forțele noastre tehnice trebuie 
în direcția scurtării duratei de asimilare a 
noi, cu performanțe calitative superioare, la
integrare prevăzut Este necesar să fie întărită răspunderea 
întreprinderilor pentru nivelul calitativ al produselor

a calității 
concentrate 

produselor 
gradul de

1 Mai“
Ploiești:

Proletari dvn toate țările, uniti-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIX. SERIA II, Nr. 7415 4 PAGINI —30 BANI JOI 22 MARTIE 1973

NICOLAE CEAUȘESCU

excesului
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corectează cu fiecare ceas a- Deschid noi

MÎNDRIA DE A FI 
ÎN EȘALONUL

CELOR MAI BUNI
DIN LUMERealizări care ne-au adus faima și care ne solicită o permanentă activitate de înnoire și modernizare a produselor

în ultimii ani, marca Uzinei „1 Mai“ din Ploiești și-a cucerit, datorită calității produselor »ale, un binemeritat prestigiu pe plan internațional. Citeva dintre a- ceste produse au primit, în cadrul unor confruntări internaționale. aurul unor distincții prestigioase : instalația de foraj 3 DH-200 a obținut medalia de aur la tîrgul de la Leipzig în 1964 ; instalația de foraj F-200

a cucerit medalii de aur tn anul 1967 la Leipzig și în anul 1968 la Brno; instalației de prevenire a erupțiilor T-135/8x350 i s-a decernat medalia de aur la ediția 1970 a Tîrgului de la Leipzig. Este de asemenea de menționat faptul că instalații românești, forînd in competiție cu instalații similare străine, au realizat recorduri naționale și europene de adincime a forajului — 5 300
I ANCHETA NOASTRĂ

BUNE BUCATELE
ELEVILOR, TOVARĂȘE

BIRECEOR ?
Pe scurt, In ziua de 24 fe

bruar1.“, la miliția municipiului 
Brașov, s-a primit o sesizare care 
reclama faptul că la Grupul 
școlar profesional „Hidromecani
ca“ se sustrag frecvent cantități 
de alimente din rația elevilor. 
Chiar în ziua cu pricina urma 
să aibă loc o „masă" oferită de 
directorul coordonator al școlii 
comisiei în fața căreia susține e- 
xamenul de obținere a titlului de 
profesor gradul I. Faptul părea 
greu de crezut. Sd se preteze 
oare chiar directorul coordonator 
al școlii la astfel de „servicii“ 
tocmai în ziua cind își susține în 
fața „incitaților“ un important 
examen al carierei sale profesio
nale ? Deplasat la fața locului, 
ofițerul de miliție a ajuns la 
spartul tîrgului, „comesenii“ 
fiind deja plecați în altă parte 
pentru continuarea examinării 
candidatului la titlul de profesor 
gradul I. Rămăseseră însă 16 
tacîmuri, oase de pui, ceștile de 
cafea și paharele care mai păs
trau încă mirosul vinului ser
vit „la urmă“. A, nu „masa 
tovărășească“ nu avusese loc 
la unul din numeroasele și 
renumitele restaurante brașove
ne, ci în localul modernei can
tine pentru elevi, unde condu
cerea școlii a amenajat cu tot 
dichisul un fel de salon, rezervat 
oaspeților de vază. Declarîndu-se 
tot „inspector“, ofițerul de mili
ție a fost invitat să ia loc, pină 
cind masa îi va fi pregătită.

— Aș dori să mănînc tot ce au 
servit tovarășii...

— O, desigur, mai încape în
doială ? I Doar sînteți invitatul 
tovarășului director.

Și într-o clipă bucătarul șef 
dispare să pregătească cele pro
mise întîrziatului inspector, mai 
mult curios decît flămînd. Ce 
dorește, îl întreabă : puțină tele
mea ținută la desărat de două 
zile, pulpă de pui înăbușită în 
sos de Siracuza, șnițele fragede 
de vițel și o cafeluță bună, cu 
caimacul gros ?

— Și cui plătim toate bunătă
țile astea ?— Se poate, doar sînteți invi
tatul tovarășului director 1...

Curînd însă „invitatul directo
rului“. care picase pe nepusă 
masă, a scos legitimația de ofițer

de miliție, solicitând și prezența 
administratorului școlii, Gheor- 
ghe Micu. Au fost cerute actele 
justificative și cei de față au 
Început să ridice din umeri. De 
unde „acte“, din moment ce car
nea de vițel fusese sustrasă din 
cantitatea destinată hranei elevi
lor eu e zi înainte, de unde

ADINA VELEA 
GHEORGHE MADEAR

(Continuare in pag. e ll-a)

Eliminarea

de umiditate
Cu cît se va acționa mai hotărît pentru 
scurgerea apelor, cu atît se va putea trece 
mai repede la executarea lucrărilor de 
pregătire a terenului și semănat

tn cîmplil« Ilfovului și Teleormanului apa in exces este semnalată pe suprafețe întinse. Acționînd cu bărbăție, cooperatorii și mecanizatorii, toți locuitorii fieca re ceastă canale, adîncesc pe mențin în funcțiune motopompele. Două sute de mii de oameni acționează, tn
satelor zi, cu situație, le despotmoiesc și le cele existente, continuă sutede metri în Argentina și metri în R.D.G.Dovada calităților lor deosebite, produsele industriei românești au făout-o pe șantierele din peste 25 de țări ale lumii. Să nu uităm că în prezent România ocupă locul al III-lea în lume ca volum al producției și locul al H-lea ca volum al exporturilor în acest domeniu de înalt nivel tehnic; și aceasta fără nici un import de licență, ci numai pe baza concepției proprii. De altfel, 70 la sută din producția Uzinei „1. Mai" Ploiești este destinată exportului. Iată de ce preocuparea pentru „a ține pasul“ cu cerințele pie- ții mondiale este hotărîtoare pentru dezvoltarea în continuare a producției acestei importante unități economice. După cum sublinia unul dintre interlocutori, ing. ALEXANDRU SI- MION, șeful serviciului tehnic, „numai comparîndu-ne cu cel mai buni din lume putem rezista exigențelor tot mai ridicate ale pieții Internaționale“.Afirmația este perfect îndreptățită, în acest domeniu de Înalt nivel tehnic noul este introdus într-un ritm deosebit de rapid. Instalații de virf ae depreciază moral după numai dtiva ani de la „lansare“. Cerințele exploatării în condiții din ce în ce mal bune a utilajului impun constructorilor abordarea unor soluții noi, cunoașterea și înscrierea produselor lor în perimetrul celor mal noi tendințe.Care sînt aceste tendințe pa plan mondial și cum vor răspunde noile produse ale Uzinei „1 Mai“ solicitărilor pieței ? A- dresez această întrebare ing. GHEORGHE DINU, directorul general ai Centralei industriala de utilaj petrolier.— Volumul mare de export și — In consecință — confruntarea permanentă pe piața străină cu alțl producători, impun exigențe

PETRE JUNIE

(Continuare in pag. a ll-a)

® Sport

ELIMI— RAPID
NATA LA UN SCOR 
GENERAL DE 1—8
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® Tineretul lumii
— ÎNFRUNTĂRI LA 

ASSUNCION

ÌN NUMĂRUL
yr - :

• PRAHOVA
Mii de cooperatori, meca

nizatori, elevi și specialiști din 
satele județului Prahova par
ticipă, în aceste zile, la ac
țiunea de prevenire a inun
dațiilor și de eliminare a a- 
pelor care băltesc pe mai 
bine de 12 mii de hectare. 
Ajutați de militari, aceștia lu
crează fără încetare la săpa
rea de șanțuri și rigole, la 
curățirea canalelor pentru 
scurgerea apelor tn exces de 
pe terenurile ce vor fi însă- 
mînțate tn această primăvară. 
Cele mai cuprinzătoare ac
țiuni, care H cuprind și pe cei

cinci mii de uteciști din sa
tele prahovene, organizați 
pînă acum in echipele de in
tervenție, se desfășoară în co
munele Fulga, Boldești, Cio- 
ranii de Jos, Gheorghița, Drți
gănești, Parepa-Rușani, Pu- 
chenii Mari, Siliștea Snago- 
vului și Baba Ana. Aici au 
fost săpate canale și rigole în 
lungime de peste o sută da 
kilometri și au fost puse în 
funcțiune aproape 20 de sta
ții de pompare. Ca urmare a 
acțiunilor întreprinse a fost 
înlăturat excesul de umidi
tate de pe circa cinci mii de 
hectare.

UN NOU POM-
PEI ?

Un exemplu de competență profesională : utecista Maria Scheau 
de la „Fioro" Sibiu

® Panoramic

• La zi
— „CARTEA ALBĂ

• Vizita în Danemar
ca a ministrului 
afacerilor externe 
al României

ÎN ÎNTÎMPINAREA CELEI DE A IX-A CONFERINȚE A U. A. S. R.

T ema unui
simpozion organizat 

de C. U. A. S. al Universității 
Babeș-Bolyai din Ciul

LUCRAREA
DE DIPLOMA

PRIMUL ACT AL INTEGRĂRII
ÎN PRODUCȚIE

• Lucrarea de diplomă - o sinteză a studenției. • Cercul 
științific și stagiile în producție - loc ideal pentru realizarea 
unor proiecte valoroase. • Ce se intimplă cu lucrarea stu
dentului după ce a fost apreciată de comisie, cum intră în 
circuitul valorilor. • Studenții propun prezența specialistului 
din producție în comisia examenului de stat. • Cadrele didac
tice apreciază intervenția asociației in problemele procesului 
de invățămint.

La Cluj, din inițiativa Consiliului U.A.S. al Universității „Babeș-Bolyai“ a avut loc, recent, un simpozion dedicat lucrărilor de diplomă, manifestare consacrată celei de-a IX-a Conferințe a U.A.S.R. Prilej de discuții analitice asupra multiplelor aspecte ridicate de pro-

cesul elaborării lucrărilor de diplomă, Inttlnirea studenților și a cadrelor didactice s-a axat pe mai multe teme i valorificarea lucrării de stat, perioada optimă de începere a elaborării acesteia, relația între activitatea din cercurile științifice și cea dedicată proiectului de

diplomă, sporirea aplicativității lucrărilor absolvenților, raportul între stagiul de practică și realizarea lucrărilor de stat.Una din problemele care a constituit prilejul unor ample intervenții, ne spunea Tereza Roșea, anul III, Facultatea de economie, a fost documentarea. Atît în activitatea de cercetare, care constituie, în majoritatea cazurilor, preliminariile elaborării unei lucrări de diplomă, cit și tn stagiile de practică anuale sau finale, baza documentării se face superficial în absența unei reglementări iuridice a accesului studenților
CALIN STÂNCI I.ESCV

(Continuare în pag. a ll-a)

In atentia asociației

problemele care îi
preocupă pe studenti

• Un foarte tinâr centru universitar se impune prin rezul
tatele foarte bune la învățătură, e Cunoaștere, mobilitate, 
operativitate in stabilirea măsurilor, e Comisia profesională 
a A.S. stăpinește bine datele activității ți acționează ferm, 
e Organizația studențească - partener de nădejde al cadre
lor didactice in procesul de invățămint.

ceasuri celor Vasile stilulL-am ascultat citeva pe președintele A.S. al două facultăți sibiene, Irimie. Discutam despre de muncă pe care-1 folosește a-sociația. Ne-a condus pe firul problemei, așa cum o vede el, pornind de la activitatea comisiei profesionale a consiliului, în fond, ar trebui să fie mulțumit. Foarte tînărul centru u- niversitar se situează pe primul loc pe țară privind procentul de promovabilitate — 89,1 la sută, iar asociația este considerată partener egal la obținerea unui asemenea bilanț. E mulțumit, dar privirea asupra activității profesionale nu trebuie să fie —

apreciază președintele — o privire de ansamblu. Așa, de pildă, asociația este preocupată de rezultatele anului I. La examene s-au prezentat cu toții, dar unele lacune cu care au venit din liceu și efortul prea mic făcut de a se acomoda cu disciplina universitară, au condus la rezultate calitativ mai slabe.Cind într-un colectiv studențesc, organizația își pune asemenea probleme vizînd calitatea, înseamnă că treburile evoluează in sens bun. Deci, comisia
V. ADINA

(Continuare în pag. a ll-a)

• BRĂILA
Aproape că nu este locali

tate a județului unde să nu 
se acționeze in vederea eli
minării excesului de umidi
tate. Feste o sută de mii de 
oameni lucrează, începînd de 
ieri, de-a lungul rîurilor Șiret și 
Buzău, la executarea unor 
lucrări speciale în vederea 
prevenirii împotmolirii cana
lelor de irigații din sistemul 
„Terasa Brăilei“ încă nefini
sate, la deschiderea de cana
le în vederea scurgerii apei 
rezultate din topirea zăpezii 
de pe semănăturile de toam
nă și de pe suprafețele ce vor 
fi însămînțate în această pri
măvară. Concentrări de forțe 
se întîlnesc îndeosebi in zona 
Bărăganu — Mihai Bravu — 
Victoria, Vlmu—Cireșu, Lar- 
gu—Rușețu și Măicănești— 
Măxineni.

• GALAȚI
Douăzeci și unu de șan

tiere ale tineretului cu ace
lași obiectiv: eliminarea ex
cesului de umiditate. La Nă
moloasa, Tudor Vladimirescu. 
Independența, Fundeni și 
Braniștea s-a acționat conti
nuu încă din 15 martie cu 
scopul de a se preveni inun
darea suprafețelor din lunca 
Șiretului. După cum ne spu
nea tovarășa Maria Mitrofan, 
președinta Consiliului tineret 
sătesc, uteciștii participă aici 
la executarea unor lucrări 
complexe de eliminare a ape
lor. Angajamentul lor preve
de asigurarea unor condiții 
optime de însămînțare a cul
turilor de primăvară — încă 
din prima decadă a lunii a- 
prilie — pe toate cele cinci 
mii de hectare afectate.

județul Ilfov, la desecări și tot atîția în Teleorman, iar timpul de lucru se întinde din zorii zilei și pînă la asfințit. La I.A.S. Chirnogi, în incinta în- diguită a fostului Iac Greaca, două mii de oameni : muncitori, mecanizatori, funcționari și specialiști, muncesc fără întrerupere la întărirea digurilor interioare și pentru dirijarea apelor adunate în crovuri către canalele colectoare, zi consecutivă de spunea inginerul directorul* unității, am întărit zece diguri și am săpat lungime totală de aproape opt kilometri, iar patruzeci de mo- topompe. au funcționat continuu la digul de la Dunăre. Eforturile au fost mari dar ne putem mîndri cu faptul că apa nu băltește pe nici măcar un metru pătrat în plus față de suprafețele prin proiectare stabilite ca... rezervoare pentru a- pele primăverilor. Așadar, noi nu avem suprafețe calamitate, angajamentul de a obține producții medii de porumb, soia și floarea-soarelui cu cel puțin zece la sută superioare planificării nu este primejduit“.Hotărît și eficient se acționează și de către lucrătorii o- goarelor aflate în luncile Argeșului, Ialomiței și Călniștei, de pe valea Mostiștei. întreaga rețea de canale de desecare este menținută in stare de funcționare, iar cursul apelor este supravegheat de echipe special constituite douăzeci și patru de ore din zi. întreaga activitate e desfășurată cu gîndul la recoltă. în lunca Argeșului au fost închise privaturile de inundare prin activitatea depusă in șaisprezece puncte și de-a lungul a șaisprezece kilometri de dig. Peste 25 de mii metri cubi de pămînt au fost dislocați și așezați în oorpul digurilor. Primejdia a fost înlăturată îndeosebi prin montarea și păstrarea In funcțiune a peste două sute de motopompe aduse In mai multe unități unde, de altfel, pericolul de băltire a și fost Înlăturat.Eliminarea excesului de umiditate de pe suprafețe afectate este în aceste zile obiectiv al muncii uteciștilor. Acțiunea concentrează munca a zeci de mii de tineri din județul Ilfov, 13 000 de hectare însumează șantierul muncii lor, iar volumul lucrărilor executate în a- ceste zile însumează circa 100 000 metri cubi de pămînt dislocat, canale săpate In lungime de citeva zeci de kilometri. La Bolintin Vale, Călugă- reni, Daia, Budești, Radovan, Vasilați. Soldanu. Vedea, Cor- netu, Manasia, Hotarele și în

„E a patra lucru, ne Ion Oancea, Pină acum kilometri de canale in

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)

Președintele Republicii Democratice Sudan,

Gaafar Mohammed El IVumeiri, va vizita
Republica Socialistă România

ta Invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Democratice Sudan, Gaafar Mohammed El Numeiri, împreună cu soția, va face o vizită oficială în țara noastră, la începutul lunii aprilie 1973.
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în ampla dezbatere a cetățenilor

PROIECTUL LEGII PRIVIND DEZVOLTAREA 
CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE Șl PROIECTUL 

LEGII PRIVIND ADMINISTRAREA 
FONDULUI LOCATIV
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E. G. WHITLAM, prim-minis- tru ai Australiei, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, ION GHEORGHE MAURER, următoarea telegramă :Vă mulțumesc pentru mesajul transmis ou ocazia zilei naționale a Australiei. La rîndul meu îmi exprim convingerea că interesul nostru comun pentru pace și înțelegere internațională se îmbină cu dezvoltarea relațiilor intre cele două țări ale noastre.Vă transmit cele mai bune u- rări pentru dv. și pentru poporul Republicii Socialiste România.• MIERCURI, a plecat în Belgia o delegație de activiști al Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., care, la invitația Partidului Socialist Belgian, va face o vizită în această țară.în aceeași zi, delegația a fost primită la sediul Partidului Socialist Belgian de Jean Luyten, și André Leonard, membri ai Biroului Național, secretari naționali ai P.S.B., Herve Bruhon, membru al Biroului Național al P.S.B., și alți membri ai conducerii P.S.B.

Mișcarea pentru apărarea păcii
din România sprijină propunerea

de a i se acorda președintelui Tito
Premiul Nobel pentru pace

Probleme economice“
la a 25-a aniversare

PROF. UNIV. DR. TUDOR D. IONESCU, președintele Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România, a trimis Comitetului pentru acordarea premiilor Nobel pentru pace, la Oslo, o telegramă, în care se a- rată că Mișcarea pentru apărarea păcii din Republica eialistă România sprijină căldură propunerile făcute militanți pe tărîm obștesc
So- cu de Și oameni de știință din diferite țări, ca președintelui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, să 1 se acorde Premiul Nobel pentru pace pe anul 1973.în telegramă este relevată ac-

tivitatea lui Iosip Broz Tito de militant eminent pentru așezarea relațiilor între state pe principiile deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, de participant activ la lupta împotriva fascismului, de promotor neobosit pentru realizarea securității europene, a înțelegerii și colaborării între popoare, a progresului și păcii.în încheiere, se exprimă convingerea că acordarea Premiului Nobel pentru pace pe 1973 lui Iosip Broz Tito va fi In- tîmpinată cu satisfacție deosebită de forțele iubitoare de pace șl progres din Întreaga lume.

în aula Academiei Republicii Socialiste România a avut loc, miercuri după-amiază, o adunare festivă, aniversării a 25 de apariția revistei economice“.Au luat cnivlntulVasile Rausser, redactor șef al revistei „Probleme economice", Nestor Ignat, președintele Uniunii ziariștilor, Roman Moldovan, vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice, Alexandru Ionesou, redactorul șef al ziarului „Scînteia“, Tudorel Postolache, prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu" și Gheorghe Dolgu, redactor șef al revistei „Viața economică", în încheierea adunării, s-a dat citire telegramei pe care par- ticipanții la adunare au adresat-o Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.

consacrată ani de la „Problemetovarășii :

Năsturescu, intr-o acțiune singulară de atac nefructificată.

Adunări festive cu prilejul „Zilei internaționale ELIMINATA LAîn sferturile de finală

pentru eliminarea discriminărilor rasiale" ale „Cupei cupelor"
UN SCOR GENERAL DE 1-8

PREGĂTIRI PENTRU
FESTIVALUL MONDIAL

Concurs de desene, pictură

fi lucrări artistice pe textile
La cel de-al X-lea Festival mondial al tineretului și studen

ților se va organiza expoziția „Galeria prieteniei", conținind 
lucrări care să oglindească aspecte ale muncii și vieții copii
lor din întreaga lume, aspirațiile lor de pace, prietenie și fe
ricire.

Comitetul național român de pregătire a celui de-al X-Iea 
Festival mondial al tineretului și studenților organizează un 
concurs de desene, pictură și lucrări de artă pe textile, care 
să reflecte aspecte din viața și preocupările copiilor din țara 
noastră, sentimentele lor de prietenie și solidaritate cu copiii

Cu prilejul „Zilei internaționale pentru eliminarea discriminărilor rasiale", în Capitală și alte centre universitare din țară, miercuri dunări festive, Liga română popoarele din au avut loc a- organizate de de prietenie cu Asia șl Africa, Asociația de drept internațional și relații internaționale, în colaborare cu Ministerul Educației și învățămîntului.La adunarea care a avut loc în Capitală, la Facultatea de drept, au luat parte reprezentanți ai unor organizații obștești, cadre didactice universitare, cercetători din domeniul științelor sociale și politice, studenți, tineri din țări africane aflați la studii în țara noastră, un numeros public.Printre cei prezenți se afla, de asemenea, Alexander H. Ro-

tival, reprezentantul permanent ia București al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.Despre semnificația internațională a evenimentului a conferențiat prof. dr. doc. Mihail Ghelmegeanu, vicepreședinte al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, președinte al secției de drept internațional al Asociației de drept internațional și relații internaționale.Vorbițorul s-a referit la sprijinul activ pe care România II acordă acțiunilor O.N.U. de combatere a discriminărilor rasiale, precum promovate în țara noastră.O expresie României cu . . ,pentru autodeterminare,
și la acestalupta

inițiativele context desolidarității popoarelor inde-

pendență, pentru progres social și pace a constituit-o vizita fructuoasă făcută în cursul a- nului trecut într-o serie de țări din Africa de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, precum și convorbirile avute cu reprezentanți al mișcărilor de eliberare din Mozambic, Angola, Namibia și cu reprezentanți al Partidului Congresul Național African. „România, spunea cu acest prilej șeful statului român, a acordat și va acorda șl în viitor întregul său sprijin acestor popoare pentru a-și cîștiga Independența“.Adunări consacrate „Zilei Internaționale pentru eliminarea discriminărilor rasiale“ au mai avut loc și in centrele universitare Cluj, Craiova, șl Iași.

Pe un teren moale, dar practicabil, oei circa 30 000 de spectatori au urmărit miercuri, pe stadionul Republicii din Capitală, meciul retur dintre echipele Rapid București șl Leeds United din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei cupelor“ la fotbal. Oaspeții au obținut o meritată victorie cu scorul de 3—1 (2—0). Ei s-au calificat, astfel, eu un scor general da 1—8 pentru semifinalele competiției (cum se știe, în primul joc, cîțtlgaseră cu scorul de 5—0). Primul gol a fost marcat de oaspeți în minutul 2 de Bate«. Două minute mai tîrziu, feroviarii au avut o mare ocazie de a egala, insă Neagu a ratat
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CELEI DE-A IX-A CONFERINȚE A U.A.S.R.

LUCRAREA DE DIPLOMĂ
(Urmare din pag. I)

la datele reale din întreprinderi și instituții sau alte unități, realizarea unor lucrări științifice sau de stat este frânată de caracterul general al informațiilor primite. Astfel, se anulează și efortul de rezolvare a unor situații concrete, dorința fermă de participare la optimizări, raționalizări, posibile în procesul de producție. O- ' bligativitatea cunoașterii tuturor surselor de documentare impusă de profilul universitar al facultăților reclamă, In același timp, introducerea studierii sistematice a metodologiei informației încă ignorată de mulți studenți in elaborarea lucrărilor. Introducerea cursurilor specifice pe această temă în programele de Invățămint a fost realizată la numai două facultăți. Introducerea în documentare este însă necesară tuturor studenților indiferent de facultate.Un alt aspect, menționat de 
losif Iui, anul IV, Facultatea

de fizică, este continuitatea studiului limbilor străine. La Universitate se pierde timp cu reluarea unor cunoștințe deja a- similate în liceu. Corelarea mal bună a predării limbilor străine pe parcursul liceu-universitate poate facilita o documentare a- profundată a celor mai prețioase bibliografii. Pe de altă parte, nu neapărat aspectul concret al aplicării practice a conținutului unei lucrări de diplomă este cel mai important. Valorificarea acesteia poate fi realizată și prin publicarea într-o revistă științifică, argument al intrării într-un circuit de valori ce poate genera polemici sau adeziuni, conform o- riginalității unor puncte de vedere. Un alt deziderat ar fi prezența, nu formală, ci activă, a unui reprezentant al întreprinderii care a găzduit stagiul de elaborare a lucrărilor de diplomă în comisia de examen. Astfel și virtualii beneficiari al cercetării studențești (fiindcă orice lucrare de diplomă reclamă, prin exigențele el, o con-

a fost in con- dobîn- această rîndul

IN ATENȚIA
ASOCIAȚIEI

(Urmare din pag. Z)

a-profesională are în centrul tenției studentul anului I. De ce ? Ca să-l formeze de la început pentru o activitate universitară foarte serios făcută. Ce ne spune președintele : că luînd graficul pe care-1 deține A.S. din prima sesiune, a observat o dominare a notelor de 7 și 8 și a înțeles un lucru : că există un simptom al mediocrității, care, neobservat In anul I, a progresat în anii următori. „A frîna transformarea simptomului in fenomen nu este doar o problemă a cadrelor didactice, ci și a asociației, preciza Vasile Irimie. Și atunci intervenim. Evident, nu printr-un proces școlăresc al notelor medii. Nu, ci prin mijloace stimulative". Se pare, intr-adevăr, că A.S. deține experiența acestor mijloace, și din această experiență comisia profesională extrage : dezvoltarea inițiativei de a-i Introduce pe studenți, încă din primul an, in viața științifică, punîndu-i astfel in situația de a se autode- păși în propria pregătire profesională. Pentru ei, împreună cu catedrele, a fost concepută o activitate științifică particularizată, ca o școlarizare in munca de cercetare. Forma găsită se valorifică în practică. Mulți studenți sînt solicitați în alcătuirea fișelor bibliografice tematice pentru a fi obișnuiți să fișeze și să selecteze materialul bibliografic. Lucru util pregătirii de acum și profesării viitoare. Studenții de la Istorie și Științe economice și administrative sînt prinși într-o asemenea activitate, iar pentru disciplina Drept, studenții au fost antrenați în alcătuirea unui index legislativ, actualizat pe baza ultimelor normative în vigoare. Cadrele didactice au fost receptive și la propunerea de a pune la dispoziția studenților programele analitice și cursurile, sugerîndu-li-se prin aceasta să-și alcătuiască un buget de timp în perspectivă pentru parcurgerea integrală a materiei și bibliografiei. De fapt, metoda a constituit un mijloc

stimulativ pentru a-și forma un stil de muncă potrivit condiției lor de studenți. Grija A.S. a mers mai departe. Se multiplică notițele de curs și cursurile cu caracter de uz intern pentru a fi puse la dispoziția studenților. „Chestiunile acestea, povestește președintele, nu trebuie privite ca aspecte administrative, ci ca probleme de fond pe care trebuie să le avem in atenție întru- cît sînt de interes pentru stu- denți. Nu cred că trebuie să tratăm ironic, ca nepotrivit pentru această etapă nici faptul că studentul are nevoie să fie ajutat să devină student, să-și cultive vocația muncii intelectuale. Noi am organizat schimburi de experiență intre ani de studiu, iar cadrele îndrumătoare au fost invitate să-și prezinte experiența pe care o dețin din anii de activitate cu alte serii de studenți. Unii au mers pină acolo incit le-au înfățișat studenților tehnici și metode moderne de studiu. Acum, A.S. a simțit nevoia să repună in actualitate problema întrajutorării la învățătură, dar o întrajutorare revăzută. vizind, in special transferul de experiență a celor mal buni studenți spre cei mai slabi și, totodată, punerea studentului foarte bun în situația de a da tonul atmosferei de studiu".Ne-am dat seama și noi că semestrul doi reprezintă pentru studenții sibieni o ridicare de ștachetă. în sălile de curs și seminarii există de acum atmosferă de presesiune. Iar asociația are un ascuțit simț autocritic și revine asupra problemelor pe care nu le-a rezolvat. Așa stau lucrurile cu orarele, de pildă ; comisia profesională n-a fost atentă de la început cum au fost alcătuite acestea și studenții au resimțit ferestrele prost plasate, care le-au afectat timpul de studiu. Acum, orarele au fost revăzute de decanat împreună cu A.S. și îmbunătățite. Nu se pierde din vedere, deci, că tot ceea ce preocupă pe studenți trebuie să intre în raza de acțiune a A.S.

tribuție originală, un punct de vedere nou) și-ar putea exprima obiectiv părerea asupra capacității viitorului specialist.Faptul că studenții au intervenit cu opinii argumentate lărgind aria discuțiilor dedicate lucrărilor de diplomă, șl la problemele de invățămint cu rezonanță directă asupra ansamblului formării problemelor *- rată responsabilitatea sporită a- supra viitorului Ioc in societate, afirma și tovarășul conf. dr. Alexandru Nicula,Lucrarea de diplomă privită ca factor esențial cretizarea cunoștințelor dite în pregătire. Dar concretizare depinde laei de mai multe aspecte. Bugetul de timp insuficient organizat, încărcat cu unele activități inutile indică realizarea unui procentaj satisfăcător de lucrări bune și foarte bune. Un al doilea factor îl constituie necesitatea începerii elaborării lucrării de diplomă încă din primii ani de studiu Pentru a- ceasta, este necesar (și noi intenționăm să concretizăm încă din acest an ideea) realizarea unui ghid universitar care să includă toate preocupările științifice ale studenților și catedrelor pentru facilitarea unei decizii de abordare a temei de diplomă încă din anul II.Finalizarea rezultatelor științifice conținute Intr-o lucrare de diplomă este automată tn cazul participării la contractele catedrelor. Ia temele cu caracter aplicativ. Acest lucru se poate extinde însă numai prin popularizarea corespunzătoare la nivelul instituțiilor și întreprinderilor cu care colaborăm pentru evitarea paralelismelor, a lucrărilor cu caracter teoretic nefundamentat sau a cercetărilor întreprinse pentru descoperirea unor lucruri de mult descoperite.

Propunerea studenților de a implica un cadru din producție în aprecierea calității lucrării de diplomă este bine venită, dar sînt necesare avizări ale forurilor superioare de învăță- mînt. Un alt aspect care se impune, este esențializarea cursurilor, renunțarea la informația de rutină, la balastul ce a dublat inutil, uneori volumul de informații predat la curs. Aglomerarea ideilor, concepțiilor șl teoriilor depășite a încetinit Și alinierea la informația cea mai actuală, de stringentă necesitate în formarea specialiștilor. Nu există încă o concepție unitară în realizarea cursurilor și de acest lucru sintem și noi vi- novați.S-a discutat și pe bună dreptate, necesitatea recompensării activității (serioase, de cercetare cu cele timi la media finală, ori această activitate mai mare pondere de angajament social decît aceea a unor studenți fruntași care își mențin mediile ridicate printr-un refuz total al oricărei activități obștești sau în cercetare. O bună conlucrare a cadrelor didactice cu studenții este, de a- semenea, esențială în realizarea tuturor obiectivelor instructiv educative din școala superioară. Maturitatea argumentelor, aduse in cadrul simpozionului, a- tenția acordată calității pregătirii profesionale a arătat o dată mai mult capacitatea asociațiilor studențești de a analiza responsabil toate consecințele activității lor. Cîștigul cel mare este de partea cadrelor didactice și personal pot afirma, fără nici o reticență, că menținerea acestui contact strîns in procesul de invățămint. în discutarea tuturor problemelor ce le implică te face să te simți mereu tinăr.Rectoratul a apreciat mult a- ceastă inițiativă a Consiliului U.A.S., a comisiei profesionale și intenționăm ca aceste discuții să se repete, pentru a contribui mai eficient, cu participarea asociațiilor studențești, la procesul de continuă perfecționare a invățămintului superior.

profunde) 50 de su- De multe conține o

un penalty. tn minutul 
nes a înscris cel de-al punct. La începutul reprizei a doua, jocul s-a mai echilibrat și Rapid a înscris prin Dumitriu III. în continuare, fotbaliștii englezi au controlat mai mult și mai bine partida, reușind să marcheze* al treilea punct prin Jordan car«, în minutul profitat de o greșeală a rului Răducanu.Nu ne tăcuserăm iluzii pidul va întoarce rezultatul, că revanșa de la București coincide cu o victorie. La o frîngere la limită, ori Ia un zultat de egalitate, pe teren propriu, Ia un joc bun, ambițios, sportiv am avut dreptul să aspirăm. Nu s-a Întâmplat așa. Cu toate unele circumstanțe pe care 1 le acordăm, trebuie spus eă echipa noastră a jucat slab, ra- pidiștli au fost depășiți net, in toate compartimentele. Fără doi dintre titularii de bază — internaționalii Bremner și Clarke — Leeds United, cea mai în formă echipă engleză, a reușit să domine terenul șl jocul. Au fost rare momentele cînd Rapid a avut inițiativa. Parcă timorată de faima adversarului, reprezentanta noastră în „Cupa cupelor“, cu o tehnică subțire, la unii jucători — printre care și Neagu — cam rudimentară, eu un joc »mal puțin omogen ca altădată »1 cu o rezistentă plă- pindă în luptă Rapid a lăsat impresia Unul boxer timpul In corzi, situația pe care o rul de 1—8 I Deși fotbal au văzut meciul pe oul ecran, câteva sublinieri tiee privind jocul echipei noastre se impun, chiar dacă apreciem performanța de a ajung«
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plnă în această fază tiției i Apărarea, în Codrea și Mușat. a șită mereu și uneori efort din partea Oaspeții, nepăziți aproape deloc, au acționat în voie, pe spații largi, din trei pase ajungind la poarta Iul Răducanu în poziții de șuț favorabile. Jucătorii englezi au oferit o mostră de ceea ce se Înțelege prin fotbal modern. în schimb pasarea balonului la Infinit de către ata- canții noștri, așteptarea în poziție statică, (noi așteptam mingea ca trenul în gară) dînd posibilitate oaspeților să Intercepteze cu ușurință, lipsa de decizie și de precizie — Neagu a ratat chiar un penalty — lipsa de Înțelegere și de conlucrare, au făcut ca echipa noastră să pară într-o permanentă derută, iar „mașina engleză" de fotbal să funcționeze ireproșabil.Brigada de arbitri suedezi, condusă la centru de Ove Dahl- berg — acela pe care l-am văzut arbitrând de atâtea ori partide din C.M. de hochei — a condus bine următoarele formații : Leed United : Harvey, Rea- ney, McQueen, Hunter, Madeley, Batea (Jorath din min 4) Giles, Lorimer, Jones, Jordan, Gray ; Rapid București, Răducanu, Pop, Mușat. Grigoraș, Codrea, Savu. M. Stelian, Năsturescu, Dumitriu II (Dumitriu III min. 46), Neagu, Petreanu.Dezaprobăm gestul nesportiv al unor spectatori care au aruncat cu bulgări de zăpadă în jucătorii celor două formații, fellcibîndu-i, în același timp, pe majoritatea care au ști uit să-i aplaude, cum se cuvine, pe învingători.

a oompe- frunte cu fost depă- cu minim adversarilor.

VASILE CÄBULEA

(Urmare din pag. I)
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„justificări" cînd șt pulpele de 
pui aveau aceeași proveniență, 
cum să mai explici ceva cînd 
magazionera cantinei, Maria 
Taucher eliberase, fără forme le
gale, brînză telemea, ouă, pa
teuri și salam pentru „gustarea" 
de dimineață servită comisiei de 
examinare in biroul directorului 
înainte de... începerea verificării 
cunoștințelor domniei sale ? /

Cititorul va fi curios să afle 
dacă și meniul elevilor era pe 
undeva asemănător cu bucatele 
mai sus pomenite. Pentru a-i îm
prăștia orice nedumerire, subli
niem că între masa servită celor 
809 abonați ai cantinei și prin- 
zul oferit în salonul de oaspeți 
nu există nici o legătură. Cum, 
la fel, nu există nici o legătură 
între normele legale și chitanța 
achitată după trei zile la casie
ria școlii (evident, după consta
tarea ilegalității de către mili
ție), chitanță care încearcă să 
arunce o aparență de legalitate 
asupra unei încălcări grosolane a 
legii. Culmea, deși la miliția mu
nicipiului Brașov există un dosar 
de cercetare în acest sens, cu de
clarații care atestă sustragerea de 
alimente, deși am încercat să 
explicăm conducerii școlii că nu 
este legal, nu este etic și moral 
să diminuezi porțiile elevilor 
pentru mese realmente „particu-

lare", tovarășul Vasile Tăutu, 
directorul coordonator al școlii 
încerca să ne convingă că „pro
cedeul“ se poartă la oricare can
tină școlară din oraș, dispozițiile 
domniei sale fiind „în regulă“, 
din moment ce se procedează 
astfel de atîta vreme. Nemaiști- 
ind nici noi ce să credem, am 
încercat o verificare pe viu a 
„argumentelor“, susținute nu 
numai de directorul Tăutu, ci și 
de profesorii Margareta Crișan 
și ing. Vasile Banciu. (Doar di
rectorul adjunct cu probleme de

noastră, sentimentele lor de prietenie și solidaritate cu 
din întreaga lume.

La concurs pot participa toți copiii in virstă de la 
16 ani.

Fiecare concurent poate prezenta in concurs plnă la 5 lu
crări. Dimensiunile maxime ale lucrărilor nu trebuie să de
pășească 1 m/0,70 m. Toate lucrările trebuie trimise Comite
tului național român pină la 15 aprilie a.c. Lucrările pre
miate vor fi prezentate in cadrul expoziției „Galeria priete
niei".

După selectarea lucrărilor de către un Juriu, constituit de 
Comitetul național, se vor acorda următoarele premii :
- un premiu I - Autorul lucrării va fi selecționat In lotul 

delegației române pentru festival.
- un premiu II - în valoare de 700 lei |
- un premiu III - in valoare de 500 lei.
Lucrările trebuie să fie însoțite de următoarele 

lucrării, scurte explicații, numele autorului, data 
adresa.

Adresa Comitetului național român este i 
Comitetul național român de pregătire a 

X-lea Festival mondial al tineretului și 
str. Onești 6-«, sector 1, București.

5 la

data I titlul 
nașterii ți

celui de al 
studenților,

Eliminarea excesului
de umiditate

(Urmat* din pag. I)alte 140 localități ale județului Ilfov uteciștii participă pe șantierele locale de desecări șl îndiguiri. Oriunde mergi bilanțul activității lor este expus cu mindrie de către secretarii organizațiilor U.T.C., specialiștii și președinții unităților agricole. Și, peste tot, acest bilanț al e- fortului depus este pus tn legătură cu angajamentul făcut cunoscut de agricultorii județului, acela de a îndeplini prevederile cincinalului înainte de termen prin obținerea unor sporuri de recoltă încă din acest an. Iar folosirea intensivă a fiecărei palme de pămînt este calea cea mai care sens.Zăpada și gerul, apa în n-au constituit impedimente nici pentru lucrătorii ogoarelor județului Teleorman. Angajați în patriotica acțiune de eliminare a excesului de umiditate, teleormănenii brăzdează pămîn- tul cu canale pentru ea pămin- tul să rodească mai bine. Depun o muncă epuizantă pentru a optimiza — artificial — umiditatea devenită în exces în urma ploilor din toamnă, dar mal ales a ultimei zăpezi căzute. 14 228 de hectare constituie In aceste zile obiectivul muncii uteciștilor. 28 de hectare

eficientă
se acționează !n

prin 
aceat

exoei

114 M 
Mlnă- 

hectare

la Mavrodin și ette 
C.A.P. „Teleormanul“ nești și Băbăița, 32 de la Talpa și 65 la Toporul, 139 la Tătăranii de Sus... Au fost constituite echipe și brigăzi de muncă patriotică ale tineretului care acționează in toate satele județului. La casma sînt săpate canale in lungimi de la 2—3 metri plnă la clțiva kilometri. Este o acțiune grea, dificilă, dar nimeni nu dă înapoi. Pentru că fiecare știe : cit de mie ar fi avansul, el înseamnă — în cele din urmă — producție câștigată. Pentru că, fiecare hectar scos de sub primejdia excesului de umiditate aduce —- o spun specialiștii — in magazia unităților agricole cel puțin un sfert de vagon de grâu sau de porumb. Iar toți aceștia care acum acționează fără preget pentru eliminarea excesului de umiditate din cîmp s-au angajat să lucreze în a- cord global toate suprafețele planificate a fi semănate în a- ceastă primăvară. Iar ei, fortuit, au început campania a- cestui an nu cu fertilizările, arăturile și semănatul ca de obicei, ci eu o lucrare nedorită, aceea a eliminării excesului de umiditate. Sînt siguri însă că, deși depun eforturi suplimentare, în acest an vor obține plusuri de recoltă care să le dea satisfacții depline.

(Urmare din pag. I)deosebit» In concepția șl construcția utilajelor, precum șt în acordarea de asistență tehnică. Acest fapt a ieșit foarte pregnant în evidență In țările in care ne confruntăm direct, pa aceleași șantiere, cum ar fi Algeria, Brazilia, Argentina, Venezuela și altele.Aceste eforturi sînt în cea mal mare măsură încununate de succes. Avem mereu tn fața noastră, pentru produsele principale, fișele de comparație cu produsele firmelor cu cea mai bună producție. Astfel, pentru instalațiile de prevenire a erupțiilor, cea mai mare parte a tipurilor sînt la nivelul mondial, iar u- nele chiar superioare acestui nivel. Intr-o situație similară se află pompele de noroi, instalațiile de foraj, sapele cu conuri și altele. Analiza permanentă a acestor fișe constituie, în același timp, sursa de idei pentru elaborarea de către Institutul de proiectări și cercetări pentru utilaj petrolier și atelierele de proiectare din cadrul Centralei a planului de reproiectare a produselor în vederea îmbunătățirii performanțelor și reducerea permanentă a consumului de metal — preocupare de maximă
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In eșalonul
celor mai buni

I

Importanță în etapa actuală tn centrala noastrăîn ceea ce privește tendințele pentru viitorii ani, a continuat interlocutorul meu, se constată de pe acum creșterea adincimi- lor de foraj la 8 000 sau chiar 10 000 de metri. Pentru a nu „pierde contactul" în prezent se execută în Uzina „1 Mai" Ploiești cea mai puternică instalație de foraj românească — F 500, capabilă să atingă adincimi de plnă la 10 000 de metri. Ea este întrutotul comparabilă cu unele dintre cele mai bune produse ale celor mai reputate firme străine. O altă preocupare a institutului nostru, a colectivelor din uzine constă in proiectarea și realizarea utilajelor de foraj, montate pe platforme marine, lucrare ce se va realiza în colaborare cu Centrala in-

dustrială de construcții navale Galați.Constructorii fșl mai propun ca in viitorii ani să sporească vitezele de foraj și manevrabilitatea instalațiilor. Și in aceste direcții instalațiile românești se situează în prezent printre cele mai bune : F-200 nu are nevoie decît de 8 zile de la întreruperea forajului pentru a fi demontată, transportată șl montată în alt loc. ceea ce constituie o performanță de nivel mondial. Pe de altă parte 3 DH-250 nu are nevoie decit de circa 35 de zile pentru a atinge 3 500 de metri, fapt oare o ridică la nivelul celor mai bune performanțe mondiale. Evident, In viitor aceste caraoteristici vor fi îmbunătățite mai departe. Pentru aceasta la „1 Mai“ se vor utiliza puteri instalate mai mari, sape îmbu-
noi se ser- 
gustoasă, o

să servim

te pentru porția dv. Dar mîine, 
dacă doriți, o să anunț să fiți 
luați în evidentă. La 
vește o masă foarte 
să vă placă.

— Dar am dori 
„ceva" mai deosebit.

— Vedeți, nici asta nu se 
poate. Flotanții au aceleași drep
turi cu elevii. Diferă doar forma 
de plată. Trebuie să achitați 
costul mesei pe loc. Așa sînt in
strucțiunile...

Ne cerem scuze acum tova
rășului director Sandu că nu i-am

cercetare, nu înlătură răspunde
rea celui vinovat. In loc să fie 
achitat întocmai — deși tardiv 
— costul „mesei tovărășești" 
pentru cele 16 persoane prezente 
la prînzul cu pricina, directorul 
Tăutu ne-a prezentat drept „de
cont“ o chitanță de 97 
socotind, probabil după 
domniei sale, că tot ce 
vit nu putea depăși... 
persoană.

Cum de este și a fost 
se va întreba cititorul. Cum de 
sînt admise mentalități și atitu-

’ lei (I I) 
calculele 
s-a ser- 

6 lei de

posibil ?

BUNE BUCATELE?
tineret apreciază destul de șo
văielnic : „parcă sistemul de lu
cru perpetuat pînă acum nu-i în 
ordine“). Am format deci la în- 
tîmplare numărul de telefon al 
Grupului școlar profesional de 
pe Ungă Uzina de autocamioane. 
Ne-a răspuns directorul coordo
nator Dumitru Sandu, convorbi
re pe care o relatăm :

— Tovarășe director, am venit 
acum de la București și am 
vrea să servim 
cantina școlii.

— Ne pare 
mai poate. Nu

masa de print la'

rău, astăzi nu se 
s-au scos oilmen-

acceptat invitația, dar discuția 
avea scopul de a demonstra, cu 
argumentele unui coleg al direc
torului Tăutu, că „obiceiuri" ca 
ale dumisale nu sînt, nici legale 
și nici nu se întîlnesc la alte 
cantine școlare din orașul Bra
șov.

Dar să revenim la chitanța sus 
pomenită, pe care directorul 
Tăutu ne-o vîntura drept argu
ment al aparenței de legalitate, 
deși era limpede pentru oricine 
că acoperirea unui prejudiciu 
adus avutului obștesc după constatarea lui, de către organele de

dini ce nesocotesc legalitatea, 
etica și morala socialistă intr-un 
lăcaș de învățătură, cum sînt ad
mise încercările de a considera 
instituția pe care o conduci 
drept feudă proprie P Nu vom 
analiza aici cauzele mai adinei 
ale neajunsurilor, lăslnd aceasta 

î pe seama forurilor în drept. Vom 
l semnala însă portițele pe unde 

se poate strecura ilegalitatea. In 
, primul rtnd, inexistența aetivită- 
j ții de control obștesc în școală, 

în conformitate cu normele sta
bilite de C.C. al V.T.C., Minis- 

' terul Educației și lnvățămînt.u- 
lui și Ministerul Sănătății. Apoi,

nu o dată, superficialitatea cu 
care urmăresc sarcinile ce le 
revin profesorii și maiștrii. Chiar 
în ziua „ospățului“ care a gene
rat ancheta de față, maistrul in
structor Eugen Țintea a recunos
cut franc că nu a asistat la ope
rațiile de cîntărire și introducere 
a alimentelor în bucătărie și nici 
nu „sesizase“ nimic deosebit în 
ziua respectivă. Dar chiar și 
atunci cînd sînt remarcate ne
reguli și sînt consemnate In pro
cesele verbale de către ofițerul 
de serviciu pe școală, „măsurile“ 
propuse rămîn pe hîrtie, și aceas
ta și datorită comodității admi
nistratorului Gheorghe Micu. 
Probabil, vor socoti „tovarășii" 
ce vor socoti, cele „cîteva sute" 
— contravaloarea alimentelor 
sustrase din hrana copiilor — 
sînt o nimica toată pentru care 
nu era „momentul" să se facă 
atîta „zarvă". Primii adepți ai 
acestei optici deformate au fost 
chiar cîțlva tovarăși din condu
cerea școlii. Ne-am oprit însă pe 
larg asupra aspectelor semnalate 
tocmai pentru faptul că nu sînt 
„cu totul, accidentale", ci, așa 
cum ne-am convins, fac parte 
din obiceiurile casei. Or aceste 
„obiceiuri" contrare spiritului de 
etică și echitate socialistă, ignoră 
înseși noțiunile de dreptate și 
adevăr, de cinste și corectitudine, 
respectate de imensa majoritate 
a dascălilor țării si rostite cu 
credință de la catedră.
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nătățite, pompe de noroi mal puternice, adică tocmai modernizările la care specialiștii se așteaptă să aibă loc In viitorii ani.Desigur, nu ne pot fi indiferente nici condițiile economice în care se obține creșterea calității produselor. Am propus a- ceastă problemă ca subiect al discuției noastre Ing STELIAN TEODORESCU, directorul Uzinei „1 Mai" Ploiești.Reducerea cheltuielilor de producție fără a afecta procesul de îmbunătățire continuă a calității produselor, mi-a relatat interlocutorul meu, este unul dintre obiectivele centrale ale constructorilor ploieșteni. Economia de metal, întrebuințarea sa cît mai judicioasă, constituie una dintre coordonatele acestui proces. S-au obținut aici deja unele performanțe deosebite : instalația românească de prevenire a erupțiilor DF-11 x 700 are o greutate de numai 3 650 kg., în vreme, ce produsele similare ale firmelor americane „Shaffer“ și „Cameron“ cântăresc 5062 și respectiv 5119 kg. Pompele de noroi de tipul 2 PN-400 se situează și ele, In ceea ce privește greutatea specifică raportată la puterea instalată, la nivelul produselor u- nor reputate firme din S.U.A. sau R.F.G, Departe de a fi considerate limite, asemenea parametri sînt continuu supuși unor noi analize, unor noj îmbunătățiri. Tn acest context se înscrie, de altfel, șl o inițiativă a comitetului U.T.C. al uzinei, aceea de a forma grupe de tineri specialiști — proiectanți și tehnologi — care să reducă prin reproiectare și adoptarea de soluții constructive și tehnologice noi, și mai mult consumul de metal. Unul dintre cele mal noi exemple în acest domeniu îl reprezintă soluțiile propuse de u- tecista ELENA CENUȘE, care au dus la reducerea greutății săniilor transmisiilor intermediare și a grupurilor de moto- pompe cu 220 kg metal la fiecare instalație de foraj, jar la cisternele de combustibil cu câte 80 kg metal.Creșterea eficienței muncii se urmărește ja „1 Mai" și prin îmbunătățirea continuă a parametrilor, prin modernizarea producției. Astfel, instalația 4 LD, una dintre cele mal bune în a- nii 1960—1965 care a fost produsă într-o serie largă, de peste 200 de bucăți, și a fost exportată în numeroase țări, a fost scoasă din producție șl înlocuită, deși a fost îmbunătățită de nu mai puțin de 5 ori. Tocmai grija pentru îmbunătățirea permanentă a produselor a dus la înființarea unei grupe de urmărire a instalațiilor în exploatare, în tară și străinătate. Această grupă de specialiști face propuneri de îmbunătățire și de reducere a cheltuielilor de producție care se concretizează în revizuirea anuală a tuturor produselor importante ale uzinei.
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în a mp la 

dezbatere
PROIECTUL LEGII PRIVIND

DEZVOLTAREA CONSTRUCȚIEI
a cetățenilor DE LOCUINȚE Șl PROIECTUL

După cum este cunoscut, la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie—2 martie a.c. au 
fost discutate și aprobate, apoi înaintate spre 
dezbatere publică mai multe proiecte ale 
unor acte normative deosebit de importante. 
Intre acestea - primite cu viu interes de opi
nia publică - sint și proiectul Legii privind 
dezvoltarea construcției de locuințe și pro
iectul Legii privind "dministrarea fondului 
locativ.

Făeindu-se ecoul atenției cu care, alături 
de celelalte categorii de oameni ai muncii, 
tineretul participă la dezbaterea acestor im
portante documente, izvorite din cerințele 
concrete ale procesului de dezvoltare social- 
economică a patriei, ziarul nostru inserează 
in pagina de față opinii ale tinerilor cititori, 
care le exprimă deopotrivă adeziunea și sa
tisfacția, precum și unele sugestii șl observa
ții pe marginea acestor proiecte de legi.

Perfectionarea
legislației 
locative

Ritmul înalt de multilaterală dezvoltare în anii socialismului a tuturor domeniilor vieții sociale din România a caracterizat și caracterizează, în mod firesc, și construcția de locuințeIntre 1951—1971, spre exemplu, au fost construite DIN FONDURILE STATULUI SAU CU AJUTOR DE LA STAT PESTE 800 000 APARTAMENTE, ALTE 1 500 000 LOCUINȚE FIIND CONSTRUITE. IN ACEEAȘI PERIOADA, DIN FONDURILE POPULAȚIEI.O socoteală si că aproape 1- .< mani s-au mutat in acest răstimp în casă nouă, că la aproximativ fiecare 7 minute un nou apartament a fost pus la dispoziția locatarilor. Un ritm la fel de susținut e prevăzut pentru construcția de locuințe și în anii următori. Cele 522 000 A- PARTAMENTE cu care fondul locativ se va îmbogăți în actualul cincinal, cele 2 500 000 de locuințe ce vor fi date în folosință pînă la 1990 — privind și în perspectivă — Ilustrează grăitor această afirmație. Cifrele pe care le-am citat demonstrează, odată mai mult., preocuparea partidului și statului nostru pentru dezvoltarea complexă a societății socialiste, grija permanentă pentru om, pentru condițiile de muncă și viață ale cetățenilor. In acest context se înscrie și perfecționarea cadrului legislativ menit să asigure repartizarea și utilizarea judicioasă, echitabilă a fondului locativ. Legile numărul 9 și 10 din 1968 nu mai corespund, din acest punct de vedere, amplitudinii deosebite a relațiilor e- conomice și juridice din domeniul construcției și utilizării locuințelor.Iată cîteva din punctele în , care proiectele de legi supuse dezbaterii publice aduc îmbunătățiri față de vechile prevederi, reflectînd, în același timp, cu mai multă pregnanță principiile eticii și echității socialiste.• Este mai bine precizată răspunderea constructorului pentru calitatea lucrărilor și respectarea termenelor.• Criteriul primordial pentru acordarea de locuințe din fondul locativ al statului este, în reglementarea propusă, venitul familiei — fapt care avantajează familiile cu venituri mici si mijlocii.• Sint mai exact delimitate situațiile și condițiile în care se poate face subinchirierea spațiilor din locuințele proprietate de stat sau personală, în scopul prevenirii pe viitor a actelor de speculăo Aprecierea activității soli» citanților la locul de muncă — deci aportul fiecăruia la realizarea intereselor sociale — este, in viziunea proiectelor de legi aflate în dezbatere, un criteriu de bază în atribuirea locuințelor din fondul de stat sau solicitarea de credite pentru construirea de locuință proprie,• Noua ordine de priorități în acordarea creditelor pentru construirea de locuințe proprietate personală este mai echitabilă, ținindu-se cont de condițiile de locuit și de condițiile materiale ale solicitanților.• In mod deosebit sint sprijinite familiile cu venituri mai mici sau cu greutăți materiale, atlt prin Înlesnirile acordate dacă doresc să-și construiască locuințe proprii cit și prin prioritatea in atribuirea de locuințe din fondul de stat.« In același spirit de profundă umanitate, specific noilor reglementări, este acordat un sprijin similar tinerilor proaspăt intrați in producție. Proiectul prevede o perioadă de cinci ani pentru acomodarea acestor tineri cu noile condiții

de viață, ca muncitori sau specialiști, scop în care, dintr-un fond de închiriere special constituit, 11 se asigură spațiul locuibil necesar lor și familiilor lor.• Raporturile juridice referitoare ia spațiul locuibil din căminele muncitorești nu erau reglementate în vechea legisla-

ție Iocativă. Ele sint menționate și reglementate de noile pre. vederi, care instituie și obligații ferme pentru consiliile populare, ministere, întreprinderi de a se preocupa de realizarea la timp a acestui tip de construcții și de buna administrare a spațiilor de cazare din oategoria menționată.
iă simplă ne arată10 milioane de oa-
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LEGII PRIVIND ADMINISTRAREA 
FONDULUI LOCATIV

Cămin
al familiei

Am luat cunoștință cu profundă satisfacție de proiectele de lege publicate în presă vineri 9 martie a.c., supuse dezbaterii publice. Am reținut cu deosebire două idei justificate de nivelul actual al economiei naționale și de gradul în care, tn consecință, este posibil să fie satisfăcute cerințele de locuințe și de confort ale populației și anume i1. Crearea condițiilor pentru ca toți cetățenii să aibă locuință personală ;2. Concepția că lntr-un apartament, dacă nu depășește nevoile normale, să locuiască numai o singură familie.O extraordinară semnificație socială are această ultijnă idee, știute fiind conflictele inerente care se na6c din „conviețuirea“

în același apartament a două sau mai «multe familii. In spiritul noii reglementări, locuința își consolidează semnificația de CĂMIN AL FAMILIEI, în care să prospere o atmosferă intimă, în care să te poți destinde sau, în aceeași măsură, să te poți concentra asupra unor activități personale, cu consecințe, de multe ori, dintre cele mai favorabile asupra activității publice.
Dr. Ing. RADU A. POP 

str. Mircea Bădescu nr. 5
București

0 nouă dovadă
■ ■a grijii față

de tineret
La ora actuală este un paradox i familii cu venituri mai mici, tineri abia intrați în pro-

ducție locuiesc în condiții necorespunzătoare, sau fac eforturi pentru a-și înjgheba o gospodărie personală, în vreme ce alțl oameni cu posibilități mari beneficiază de locuințe din fondul de stat. Sigur, există toate premisele pentru înlăturarea a- cestuf paradox. Sîntem în primul an de stagiatură și apreciem grija partidului față de tinerele cadre. Vom beneficia timp de cinci ani de locuințe din fondul de stat. Termenul nl se pare corespunzător, în cadrul luî ne vom rezolva multe probleme, ne vom întemeia familii. Amîndol ne gîndlm să ne construim locuințe proprietate personală, mai ales că în condițiile stipulate în proiectul de lege vom reuși mult mai ușor. In momentul de față locuim la o gazdă într-o cameră pentru care plătim 750 lei lunar. Cînd vrea ne primește, cînd nu n-avem altceva de făcut decît să dormim Ia birou. Chiar un cal-

cui sumar ne demonstrează a- vantajele proprietății personale. Noi l-am făcut.
PETRE PANACHE, 
NICOLAE STANCIU 

ingineri la Întreprinderea Optica 
■ Română

Reglementări 
în spiritul 
echității 
socialiste

soția am făcut economii șl am reușit să ne cumpărăm o casă. O cameră șl o dependință din această casă sint închiriate unei familii. în toamna anului 1971 am vrut să fac aici unele reparații, dar chiriașii s-au opus. Se deduce de aici o anumită mentalitate lzvorîtă din „concepția de chiriaș“, mentalitate care se exprimă astfel : „Ce-mi pasă, nu e casa mea". Iată de ce consider bine venite cel» două proiecte de lege, care conțin prevederi de natură să sporească responsabilitatea fiecăruia din noi față de fondul locativ.
ILIE MOȚU

Arad, str. Transilvaniei nr. 27

SUGESTII, OBSERVAȚII, PROPUNERI
CONSTANTIN COBUZ, instruc

tor cu probleme obștești in ca
drul Consiliului popular al Mu
nicipiului Roman :Am studiat cu multă atenție cele două proiecte de lege. Ca om al muncii, ca activist obștesc. pot să-mi dau bine seama de importanța îmbunătățirilor legislației privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași.Legea nr. 10, apărută în anul 1968 a condus la gospodărirea fondului locațiv în mai bune condițiuni ; a crescut competența întreprinderilor care gospodăresc acest fond, au crescut atribuțiile consiliilor populare și ale comitetelor lor executive în această problemă de stat. A- cum îmbunătățirile aduse prevederilor legilor nr. 9 și 10 urmează să contribuie la o mai bună gospodărire a fondului locativ, la antrenarea tuturor oamenilor muncii în această acțiune. Precizez că în această privință un rol deosebit de mare îl au asociațiile de locatari — formă democratică de participare a tuturor locatarilor la gospodărirea fondului locativ, la înfrumusețarea blocurilor, la respectarea regulilor de conviețuire socialistă, la achitarea în termen a obligațiilor fată de stat. Firește, noile reglementări sint menite să cointereseze pe fiecare locatar la întreținerea locuinței în perfectă stare, la gospodărirea blocurilor. Cred însă că în acest sens legea ar putea fi și mai activă. Sint de părere că prevederea privind constituirea asociațiilor de locatari pe grupe da clădiri trebuie revăzută în favoarea precizării ca aceste asociații să fie constituite pe fiecare bloc in parte. Iată argumentele mele : asociațiile pe grupe de blocuri nu-și ating scopul deoarece locatarii sint greu de mobilizat la diverse acțiuni, nu se pot lua hotărîri corespunzătoare, se fac adunări formale, nu se respectă democrația prin luarea deciziilor și a hotăririlor, locatarii trebuie să caute pe membrii comitetelor de la o clădire la alta. De asemenea, propun ca articolul 65, aliniatul c să fie reformulat astfel : „Asociațiile de locatari sint reprezentate în fața organelor de stat de către comitetele acestor asociații, ca organe colective de activitate'“. Cred că această reglementare ar duce la creșterea răspunderii colective și individuale, in același timp, a acelor persoane „ .... a de

astfel stabilitatea cadrelor într-o unitate. Referitor la asociațiile de cooperare, propun ca acestea să se constituie la nivelul întreprinderilor, pentru ca salariații aceleiași unități să obțină locuință în apropierea locurilor de muncă.
VERONICA WEBER de la Fa- 

brica 
rești :

re, în spiritul principiilor reglementate.Propun să se prevadă, fie în lege, fie in actele normative ulterioare, criteriile de prioritate privind cumpărarea locuințelor din fondul de stat, in cazul cînd un apartament este ocupat de mai mulți chiriași. de
„Tricodava" din Bucu-

capitol mai discutat este chiriilor. Sigur că este unUn cel al avantaj pentru o familie cu mal mulți salariati sau pensionari ca să se calculeze chiria pe baza salariului tarifar lunar sau a pensiei celei mai mari, cum prevede articolul 31, dar, sint și familii cu un număr de membri

P. BOGDAN, Sinaia, str. 
August nr. 20 i

23

unDe la început se remarcă Înalt spirit de realism și echitate socială care-și prenta pe cele două legi și pe care masa le apreciază ca fiindIn această etapă. Doresc să fac și eu o propunere, considerînd
pune am- proiecte de de cetățeni bine venite

permanent în întreprinderi din orașe mari care fac naveta intre locul de muncă și domiciliul situat în comune pînă la 50—60 kilometri în jurul acestor localități. Cea mai mare parte a acestor muncitori sint tineri. Dacă este nevoie de ei in uzinele din orașele mari, unde se realizează produsul muncii lor, consider că este bine să li se acorde și dreptul de a locui în aceste orașe. în acest sens propun modificarea articolului 21, alin. 4. în felul următor i „Sala- riații care au locul de muncă în orașe mari și domiciliază în localități din jurul acestora, vor fi sprijiniți să-și construiască sau să-și cumpere locuință proprietate personală în localitatea unde domiciliază sau în lo-
își spun părerea

TINERI DE LA UZINELE „SEMĂNĂTOAREA”r !

care primesc mandatul de conduce munca asociațiilor locatari.
EMIL MAHALA, tehnician 

T.C.I.F. București !
Io

Proiectele de lege privind construcția de locuințe și administrarea fondului locativ arată grija partidului și statului pentru creșterea bunăstării celor ce muncesc. Consider că este echitabil ca familiile cu venituri mari să-și construiască locuințe proprietate personală, statul asigurind locuințe cu chirie salariaților cu venituri mici. De asemenea, consider că este binevenită precizarea că Întreprinderea», va primi un număr de locuințe în vederea contractării de către salariați a locuințelor (alin. 2 din art. 17). Propun ca întreprinderea să aibă un aport mai mare la stabi- •, facilitîndu-se

I
I
I
I
I■ ua un apu*L in«îI Urea priorităților,

Părerea mea este că proprietarul fiind transferat să lucreze în altă localitate, asta nu înseamnă că fără acordul lui de voință va putea fi introdusă o terță persoană în locuința sa, persoană ce ar ptuea să creeze neplăceri familiei sale. Cu atîț mai mult cu cit respectivul proprietar vine la intervale regulate de timp acasă.
DUMITRU MOLDOVAN, se

cretar al comitetului U.T.C. de la 
Combinatul de îngrășăminte 
toase din Tg. Mureș :

azo-

I
I

Cele două proiecte au un caracter consecvent socialist, cu prinzînd însemnate dispoziții prin care interesele generale se îmbină în mod armonios cu cele personale ale oamenilor muncii Aș sublinia, cu titlu de exem piu, noua reglementare privind subînchirierile, prin care se pune capăt speculei, precum și prevederile privind caracterul progresiv al chiriei în funcție de veniturile chiriașilor. Menționez în mod deosebit exceptarea de la obligația cumpărării a apartamentelor proprietate de stat de către oamenii muncii cu venituri mai modeste (pînă la 900 de lei pe lună membru de familie), dreptul exclusiv al chiriașilor de a cumpăra apartamentele ce vor fi scoase în vînzare. Mărirea normei locative de la 8 la 10 metri pătrați este, de asemenea, o măsură care merită a fi subliniată și de care se bucură toți chiriașii fiindcă aceasta înseamnă de fapt o diminuare a chiriei.
GHEORGHE FEKETE 

str. Horia nr. 92, Cluj

Ar sta 
toată viața 
„în gazdă“, 

doar n-are nici 
o răspundere

Ing. NAZAKIE PAUNES- CU : Din bătrîni era o vorbă „N-ai casă, nu ești gospodar !“ Și cind statul Iți vine în ajutor rezolvi mai ușor acest deziderat. Corect așa este : de locuințe din fondul de stat să beneficieze cei cu venituri mai mici. Deși sint proaspăt inginer mi-am construit apartament cu trei camere. Am făcut un lucru bun. Am făcut și un calcul gospodăresc : am pornit la drum doi colegi ; a- micul meu a amînat construcția și plătește la gazdă 400 (ei pe lună pentru niște condiții rudimentare. Eu plătesc 450 Iei și beneficiez de spațiu, de un interior plăcut.In lege nu se precizează însă modul de rambursare a creditelor, cum se va face acoperirea diferenței dintre prețul de deviz și cel real. Constructorul trebuie să lucreze cu mai mult simț de răspundere iar O.C.L.P.P.

să recepționeze așa cum se cuvine lucrările. Acestea sint observațiile mele.ION DUMITRU — lăcătuș: Am citeva propuneri.• Să se prevadă in lege de cîte ori se poate renunța la apartamentul contractat. Unii fac acest lucru de ani și ani păstrîndu-și prioritatea. Le este comod pentru că au locuință fondul de stat, sg se stipuleze renunța de 1—3 drul a șase luni un an.• Dacă este posibil să se majoreze cuantumul de 900 lei ]a peste 1 000.
bună din Mă gindesc că se poate orj in casau cel mult

GHEORGHE CURCA, secretarul comitetului U.T.C. pe uzină : de această lege beneficiază în principal muncitorii. Cunosc oameni cu salarii de

4 000—4 500 lei pe lună care ocupă apartamente cu 3—4 camere de la stat în vreme ce oameni cu posibilități mai reduse așteaptă de ani de zile rîndul pentru a li se atribui locuințe. Noi am făcut un sondaj și am găsit cîte 4—5 tineri locuind într-o cameră, fiecare plătind lunar 150—200 lei. Pentru aceștia legea prevede două posibilități : timp de cinci ani beneficiază de locuință din fondul de stat, iar în al doilea rînd pot locui în căminele destinate nefamilistîlor.• tp lege ar trebui să se prevadă și obligațiile pe care spațiul locativ le are față de proprietari.Articolul 58 din capitolul VI să fie completat, cu posibilitatea efectuării unor modificări pentru care există aprobare, acestea contribuind la îmbunătățirea stării locuinței, creșterea gradului de confort etc.
nesaîariați. Aș propune ca la stabilirea chiriei să se țină cont, deci, și de numărul membrilor de familie, de faptul dacă a- ceștia lucrează sau nu.

GRIGORE CLIMA, București, 
str, 13 Decembrie nr. 29 :Cele două proiecte de lege, reglementînd un domeniu, de importanță vitală pentru fiecare cetățean al țării, conțin norme și prevederi ds natură să. înlăture cazurile de speculă și abuzurile în problema locuințelor, punind la baza acestor acorduri principiile umanității, echității și dreptății. Enunțurile, prin gradul lor de generalitate, sint în măsură să cuprindă în sfera de reglementare. multitudinea și diversitatea situațiilor care se în- tîlnesc în practică, satisfădnd astfel toate Interesele legitime. Bineînțeles că actele normative subsecvente care vor urma vor preciza unele detalii de aplica-

că este de natură să contribuie la realizarea șl mărirea spațiului locuibil in condiții mai rapide și ieftine : să se prevadă, eventual la art. 21, posibilitatea ca unor cetățeni care vor să a- menajeze un anumit spațiu deja existent, dar nefolosit la data respectivă, fiind necorespunză- tor unei astfel de utilizări (insalubru, deteriorat, cu altă destinație), să li se poată acorda credite d® pînă la 15 000 lei rambursabile în condițiile articolului 18 sau chiar cu perioade mai scurte, pentru a-și putea realiza în regie proprie spațiul locuibil necesar.

calitatea unde lucrează, dacă au calitatea de angajat permanent, au o vechime mai mare de trei ani în întreprinderea respectivă și au recomandarea Comitetului oamenilor muncii din acea întreprindere“.
Ing. MIHAIL DUINEA, str. Ser

gent Calpan 
București :

Gheorghe,

că sint de proiecte de
nr. 5,

IOAN GIUVARA, Urzieeni, str. 
Al. I. Cuza, bl. A. 11, ap. 6 :Ca urmare a publicării in presă a proiectelor de lege privind dezvoltarea construcției de locuințe, vlnzarea de locuințe din fondul de stat către populație, doresc să-ml expun și eu un punct de vedere. Sint foarte mulți muncitori angajați

Menționez cu cele două totodată consider că sint , sare unele mici modificări, pentru a nu se crea eventuale dificultăți în interpretarea și aplicarea lor. In cuprinsul Capitolului IX — Dispoziții cu privire la locuințe proprietate personală, art. 60, ultimul aliniat precizează ! „Prevederile prezentului articol se aplică și în cazul în care proprietarul este transferat în interes de serviciu în altă localitate, iar o parte din familia sa cu care a locuit a rămas în apartament'1.

acord lege ; nece-

Ideea în care este elaborat 
iectul de lege cu privire la 
voltarea construcției de locuințe, 
vlnzarea lor către populație este 
salutară, deoarece vine să mobi
lizeze responsabilitatea fiecărui 
cetățean Za soluționarea uneia 
dintre cele mereu actuale pro
bleme, ca urmare a mutațiilor ra
pide care au loc în societatea 
noastră, a dezvoltării ei, cum 
este acea a perfecționării condi
țiilor de locuit in proporție di
rectă cu creșterea veniturilor. 
Statul nostru a făcut și face efor
turi mari in această direcție și 
tocmai de aceea fiecare cetățean 
este chemat să contribuie la spo
rirea standardului de viață gene
ral al membrilor societății, la 
gospodărirea avuției țării. Vreau 
să-mi spun părerea cu privire la 
avansul acordat, termenul 
rambursare a creditelor și modul 
de stabilire a dobînzii respective 
pentru creditele acordate.

In proiect se specifică că la 
fixarea acestora se va tine cont 
de salariul tarifar al proprietaru
lui, în marea majoritate a cazu
rilor a capului de familie. Consider că ar fi necesar ca la acest articol să se aducă unele îmbunătățiri, potrivit cărora la stabilirea avansului, a termenului de rambursare a creditelor și a dobînzii cuvenite pentru C.E.C. si se ia în considerare nu salariul tarifar, ci venitul mediu realizat lunar pe fiecare membru al familiei. De ce fac această propunere? Pentru că în ultimii ani statul a ocupare liilor cu rea înlunar pe membru de familie favorizează tocmai familiile fără copii. Căci nu este tot una să ai un salariu lunar de 2.000 lei și să nu ai nici un copil, ori să ai un salariu de 2.000 lei sau chiar mai mare, dar să ai spre creștere un număr de 2—4 copii sau mai mulți. După 
cum echitabil ar fi, și acest lu
cru s-a mai subliniat de atîtea 
ori la diferite nivele, ca în acele 
situații în care două persoane, 
respectiv soț și solie, mai tineri 

vîrstnici, fără copii locuiesc 
apartament proprietate de 
cu cîte 3—4 camere, consi- 

popular să intervină și să re-

pro- 
dez-

manifestat multă pre- pentru sprijinirea fami- mulți copii. Or, nelua- considerare a venitului

sau un 
stat 
liul
distribuie acele spatii familiilor 
mai numeroase.
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Stimularea 
spiritului 

gospodăresc

In 41 de ani de activitate în ctmpul munci! (lucrez de la e tatea de 13 ani), împreună cu

în tradiția poporului nostru numai cine are casă este considerat OM FĂCUT. Oamenii de la noi, din dorința de a avea o casă a lor, fn care să locuiască cu familia, să se simtă bine, fac cu plăcere eforturi și economii Sint insă și unii concetățeni ai noștri care, deși ar avea posibilități să-și procure o locuință proprietate personală, își chel tuiesc veniturile fără rost, preferind să rămînă o viață în treagă „chiriași“. Nu voi insista asupra atitudinii față de între ținerea și folosirea locuinței ce decurge dintr-o astfel de mentalitate. Cu siguranță că noua legiferare va crea un climat în care astfel de indivizi să se simtă stingheriți, să fie defer minați la eforturi pentru a avea și ei o casă a lor.
N. PETRESCU

Drobeta-Turnu Severin

Folosirea
echitabila,
judicioasa 
a fondului 
de locuințeîntrebă« ale cititorilor privesc în general aplicarea noilor legi. Răspundem cu ajutorul unor specialiști din cadrul C.S.E.A.L.Astfel, îndatorirea cetățenilor cu un venit superior celui prevăzut în lege de a-și cumpăra locuințele pe care le folosesc sau de a-și construi locuințe proprii urmează a se aplica e- șalonat.Această aplicare a legii, nu în etape prestabilite ci în funcție de posibilitățile care vo-r fi oferite celor interesați sau vizați în mod expres de lege, se va corela cu planul de stat, cu numărul de locuințe realizate în fiecare perioadă, fiind, astfel, bine fundamentată economic.Se urmărește, în acest mod, asigurarea unei rezolvări ritmice a problemelor locative, onorarea operativă a contractelor încheiate cu cetățenii, realizarea unor lucrări de calitate corespunzătoare.In cazul celor ce ocupă în prezent locuința din fondul de stat da.r au venituri pe membru al familiei mai mari decit cele

prevăzute în lege, trebuie precizat că dacă locuințele respective se scot Ia vînzare iar ei nu doresc să ie cumpere nu vor fi obligați niciodată să se mute din acele locuințe pe care le dețin. Firește, ei vor plăti chirie majorată, potrivit dispozițiilor prevăzute în lege. Fac excepție situațiile cuprinse în articolele 23 și 24 din viitoarea lege privind administrarea fondului locativ, respectiv deținerea locuinței fără contract de închiriere, folosirea locuinței In mod necorespunzător, reaua credință la achitarea obligațiilor față de stat — toate puțind duce la e- vacuarea chiriașilor cu o asemenea conduită, juridic și moral condamnabilă.
Pagină realizată de :

LIDIA POPESCU 
ADRIAN VASILESCU 

OVIDIU PĂUN 
V. RAVESCU

---------------------------------------------------------------------------------



ste hotare Vizita în Danemarca
a ministrului afacerilor

Larg sprijin international
aspirațiilor legitime 

ale poporului panamezLuînd cuvîntul, marți, în cadrul sesiunii speciale a Consiliului de Securitate, de la Ciudad de Panama, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a relevat dreptul popoarelor la egalitate suverană, neintervenție, și a apreciat contribuția țărilor continentului latino-american la elaborarea Cartei O.N.U., la respectarea dreptului internațional, precum și rolul acestora în procesul de decolonizare „ca promotoare ale luptei pentru independență a multor teritorii neautonome“.Referitor la problema Canalului Panama, Waldheim a spus că „soluția trebuie să țină seama de principiile de bază Înscrise in Carta O.N.U. — integritatea teritorială, egalitatea suverană, obligația de a rezolva toate diferendele internaționale prin mijloace pașnice și principiul care acum se poate transforma într-o normă stabilită — acela că toate statele au dreptul la folosirea deplină, in propriul lor interes, a tuturor resurselor naționale".în ședința plenară a Consiliului de Securitate, ministrul a- facerilor externe al Republicii Panama, Juan Antonio Tack, a criticat poziția formulată de reprezentantul S.U.A. in legătură cu problema Canalului Panama. Obiectivele pe care S.U.A. le urmăresc in discuțiile bilaterale nu pot satisface Republica Panama, și acceptarea contribui decît la conflictului dintre țări, determinat de unui guvern străin

plină a suveranității efective a acestuia asupra întregului său teritoriu. Proiectul cere guvernelor S.U.A. și Panama să desfășoare tratativele în spiritul respectului și cooperării și sâ încheie un nou tratat, cu scopul de a elimina imediat cauzele conflictului dintre ele. suveranitatea deplină asupra
Cu prilejul sesiunii Consiliului de Securitate, pe străzile capitalei panameze pot fi văzute uriașe 
pancarte care exprimă voința poporului din Panama de a obține

Canalului.
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externe alMiercuri, la invitația ministrului de externe al Danemarcei, a sosit la Copenhaga într-o vizită oficială, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Maco- vescu.Pe aeroport, ministrul român a fost întîmpinat de K. B. Andersen, ministrul afacerilor externe, de ambasadorul G. F. K. Harhoff, șeful protocolului din M.A.E., de ambasadorul Danemarcei la București, Torben Busck-Nielsen și de alte persoane oficiale. A fost prezent ambasadorul României în Danemarca, Gh. PIoeșteanu.Cu prilejul vizitei sale în Danemarca, ministrul afacerilor externe al României, George

RomânieiMacovescu, a fost primit, miercuri după-amiază, de Anker Jorgensen, primul ministru al Danemarcei. Ministrul român a prezentat primului ministru danez, din partea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, un salut prietenesc, urări de sănătate, precum și urări de prosperitate poporului danez și i-a transmis invitația de a face o vizită oficială în România. Mulțumind pentru salut, primul ministru al Danemarcei a transmis primului ministru român urări de sănătate și fericire, iar poporului român prosperitate. Invitația a- dresată a fost primită cu multă plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită pe cale diplomatică.A
încheierea vizitei în Norvegia

lor nu ar escaladarea cele două „existența ____ „________  ______  pe propriul nostru teritoriu, prezența unei armate străine, existența unei legislații distincte in zona Canalului“ — a declarat ministrul de externe panamez.Guineea, Panama, Peru, dan, Iugoslavia și Kenya prezentat un proiect de rezoluție revizuit cu privire la problema Canalului Panama. Consiliul de Securitate — se arată în proiect — a luat cunoștință că guvernele S.U.A. și Panama, in declarația comună, semnată la 3 aprilie 1964. au convenit să ajungă la un acord just și echitabil, pentru a elimina cît mai repede posibil cauzele conflictului dintre ele. Totodată, menționează proiectul, Consiliul de Securitate ia notă de intenția manifestată de cele două părți de a consemna într-un instrument juridic cordurile privind tratatului din 1903 asupra Canalului și de a încheia un nou tratat, just și echitabil, cu privire la actualul Canal, care să răspundă pe deplin aspirațiilor legitime ale statului panamez și să garanteze respectarea de-

Su-au

a-abrogarea

Ministrul de externe al Republicii Panama, Antonio Tack, a răspuns, în cadrul unei conferințe de presă, la întrebările a numeroși ziariști prezenți la Ciudad de Panama cu prilejul dezbaterilor Consiliului de Securitate. Subliniind că țara sa a obținut ceea ce aștepta de la reuniunea in curs — sprijinul moral al lumii întregi —, ministrul de externe a arătat că guvernul panamez va prezenta problema Canalului și la viitoarea sesiune a Adunării Generale, urmărind, în continuare, realizarea aspirațiilor poporului privind dobindirea suveranității depline asupra acestei părți a teritoriului național. Poziția noastră, a spuă el, este și va continua să fie fermă. Sîntem canștiențl că reuniunea de la Ciudad de Panama constituie încă o etapă pe calea lichidării situației coloniale din zona Canalului.In legătură cu relațiile Republicii ~ zonă, meze tensă și Cuba, intr-un viitor apropiat urmînd să se stabilească relații diplomatice. „Sîntem — a spus ministrul de externe — intr-un proces de stabilire de relații cu toate țările, indiferent de sistemul lor social. Acest proces va fi înfăptuit treptat“.Răspunzînd întrebărilor trimisului special AGERPRES, Antonio Tack a apreciat că s-au făcut pași importanți pe calea unei mai strînse colaborări intre România și Panama, „în acest moment — a spus el —, guvernele noastre lucrează intens la un program foarte complet pentru aprofundarea relațiilor politice, economice și culturale“.

Panama cu alte state din șeful diplomației pana- a declarat că există o in- colaborare între țara sa

IRANUL A DOBÎNDIT
SUVERANITATEA DEPLINA ASUPRA 

BOGĂȚIILOR SALE PETROLIEREIranul „a dobîndit suveranitatea absolută asupra industriei sale petroliere", iar „autoritățile iraniene au obținut proprietatea și conducerea completă și reală asupra bogățiilor naționale de țiței" — a anunțat intr-un mesaj radiotelevizat, transmis cu prilejul Anului Nou iranian, Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr.Președintele Companiei Naționale Iraniene a Petrolului, Ma- nouchehr Eghbaî, a declarat că Iranul este pe deplin pregătit să ducă la bun sfîrșit „iranizarea" instalațiilor petroliere de pe teritoriul țării, care au aparținut societăților occidentale grupate într-un consorțiu.
ACTIVITATE DIPLOMATICĂ

TENSIUNEA DINTRE„Kuweitul primește favorabil toate inițiativele arabe privind soluționarea crizei dintre Irak și Kuweit și este dispus să adopte toate măsurile susceptibile să ducă la normalizarea relațiilor cu Irakul, după retragerea forțelor armate irakiene de pe teritoriile kuweitiene ocupate in cursul atacului de marți“ — a declarat ministrul kuweitian al afacerilor externe, Sabah AI Ahmad Al Jaber.Agenția M.E.N. informează că, in urma situației încordate, creată la frontiera dintre Irak și Kuweit, o serie de state a- rabe au adresat celor două țări apeluri, in care își exprimă

PRIVIND

IRAK Șl KUWEITși îngrijorarea față evenimentelor și lepreocuparea de evoluția cheamă să-și reglementeze neînțelegerile existente între ele pe calea negocierilor.Un purtător de cuvînt egiptean a declarat că președintele Anwar Sadat a hotărît să trimită, oricînd va fi necesar, un reprezentant special în cele două țări.După cum relatează agenția M.E.N., Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministru al afacerilor externe al Siriei, a plecat la Bagdad cu o misiune urgentă, în legătură cu recentele incidente irakiano-kuweitiene. El va vizita apoi Kuweitul.
TINERETUL LUMII » TINERETUL LUMII < TINERETUL LUMII » TINERETUL LUMII.

„Una din cele mai directe și 
mai spectaculoase manifestări 
ale opoziției contra regimului 
polițienesc al generalului Stro
essner". Astfel caracterizează 
cotidianul elvețian NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG, într-o cores
pondență din Assuncion, de
monstrațiile studenților para- 
guayeni.

Înfruntări
la Assuncion
• Studenții paraguayen! contra

dictaturii lui Stroessner • De ce

Consultările
de la HelsinkiMiercuri a avut loc la Dipoli, sub președinția reprezentantului Spaniei, o nouă Întrunire a grupului de lucru constituit în cadrul Reuniunii consultative. Con- tinuînd să dezbată problemele capitolului al doilea al ordinii de zi a viitoarei Conferințe europene, parti- cipanții la discuții au examinat — pe baza propunerilor existente în legătură cu acest punct al agendei — caile și mijloacele pentru trecerea la elaborarea directivelor pentru comisia și subcomisiile care vor studia, în faza a doua a Conferinței, cooperarea între statele participante în domeniul economic și în cel al protejării și ameliorării mediului înconjurător.în cadrul schimbului de o- pinii, au fost prezentate — de către reprezentanții diferitelor delegații — scheme orientative în vederea antrenării discuțiilor pe făgașul abordării concrete a sarcinilor organelor de lucru ale Conferinței, care vor trebui să pregătească proiectul documentului final conți- nînd programul european de dezvoltare a cooperării economice pe baze reciproc a- vantajoase.

In dimineața zilei de miercuri s-a Încheiat vizita oficială a ministrului afacerilor externe al României, George Macoves- cu, in Norvegia. La plecare au fost prezenți, pe aeroportul For- nebu, din Oslo, ministrul afacerilor externe. Dagfinn Vaar- 
' ' - la

alte
vik, ambasadorul Norvegiei București, Thor Brodtkorb, persoane oficiale.

★După cum s-a anunțat, timpul șederii sale în Norvegia, ministrul afacerilor externe român a fost primit de Maiestatea Sa regele Olav al V-lea, căruia i-a transmis un mesaj de prietenie din partea Consiliului de Stat al cii Socialiste România, fericire și prosperitate poporul norvegian. La său, regele Norvegiei, mind pentru acest transmis președintelui Ceau.șescu cele mal bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român — succese și prosperitate.Ministrul român al afacerilor externe a avu-t întrevederi cu președintele Parlamentului norvegian, Leif Granii, și cu primul ministru al Norvegiei, Lars Korvald. Intre ministrul afacerilor externe al României și ministrul afacerilor externe al Norvegiei au avut loc convorbiri oficiale, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă. Convorbirile s-au referit la evoluția relațiilor bilaterale, ca și la probleme internaționale de interes comun, sub- liniindu-se îndeosebi progresele pe calea destinderii, securității și cooperării în Europa. Apreciind progresele înregistrate în domeniul relațiilor economice. cei doi miniștri au

în
președintelui Republi- urări de pentru rîndul mulțu- mesaj, a Nicolae

subliniat necesitatea cunoașterii și valorificării multiplelor posibilități pe oare le oferă economiile celor două țări in vederea sporirii schimburilor comerciale și dezvoltării cooperării economice. Cele două părți s-au pronunțat, de asemenea, pentru amplificarea relațiilor cultural-științifice, în care scop au convenit să înceapă negocieri în vederea încheierii unul acord cultural.Partea română a informat partea norvegiană în legătură cu hotărîrea guvernului român de a deschide o ambasadă la Oslo și de ă acredita un ambasador român cu reședință permanentă în capitala Norvegiei, hotărire salutată de partea norvegiană. G uvernul norvegian va analiza în mod pozitiv înființarea unei misiuni diplomatice la București.Apreciind rezultatele pozitive înregistrate la lucrările reuniunii pregătitoare de la Helsinki, cei doi miniștri au speranța că, in cursul nie anul curent, va fi . tă Conferința general-europea- nă pentru securitate și cooperare în Europa.A avut loc, de asemenea, un schimb de vederi în legătură cu problema reducerii nivelului forțelor armate și armamentelor în Europa.Apreciind utilitatea șl caracterul fructuos al schimburilor reciproce de vederi, cele două părți au hotărît să continue consultările în problemele de interes comun. Ministrul afacerilor externe, George Macoves- cu, a invitat pe ministrul afacerilor externe, Dagfinn Vaar- vik, să facă, împreună cu soția, o vizită Invitația plăcere, stabilită

exprimat lunii iu- oonvoca-

oficială în România, a fost acceptată data urmînd să pe cale diplomatică.cu 
fie

n pofida interdicțiilor care echivalează cu o „stare excepțională" i din cel mai important centru universitar al țării, Concepcion, au demonstrat trei zile tn șir în centru] orașului. Ei au pus pur și simplu stăpinire pe străzile centrale blocînd accesul la principalele sedii ale autorităților locale. Un memoriu adresat forurilor de resort cerea imediata eliberare a liderilor studenților Universității Naționale, arestați „in mod preventiv“ în a- junul simulacrului de alegeri recent înscenat de junta dictatorială.Refuzului tinerilor de a evacua străzile centrale i s-a răspuns printr-o veritabilă concentrare de forțe polițienești : 30(1 de polițt.ști și „gărzi mobile", zeci de mașini ale poliției. Ciocnirile s-au soldat cu opt răniți și 26 de arestați din rîndul studenților. După ce au fost siliți să înceteze

I
■ stricte virtuală studenții au fost dizolvate organizațiile

profesionale studențești
• 0 ripostă curajoasămarșurile de protest în centrul orașului, studenții au continuat acțiunea lor de viguros protest public antidictatorial printr-o adunare generală in piața din fața Universității. Ej au adoptat o moțiune în care au decis să declare grevă și să boicoteze apropiatele examene pînă la eliberarea colegilor lor arestați și pină la încetarea oricărui amestec al poliției în facultăți.In semn de solidaritate cu colegii lor de la Concepcion, studenții Politehnicii din capitala paraguayană au recurs la o formă curajoasă de acțiune (formă care nu a

mai fost Pînă acum semnalată în școlile superioare clin Paraguay). Ei s-au baricadat in incinta Politehnicii, au declarat o „grevă pe loc" și au inlocuit cursurile o- bișnuite cu un mare seminar in cadrul căruia timp de două zile s-au dezbătut probleme ale luptei pentru democratizarea U- niversității paraguayene.E vădit faptul că, dincolo de obiectivul imediat al eliberării liderilor lor arestați, demonstrațiile energice ale studenților din Concepcion și Assuncion continuă o mișcare mereu mai amplă îndreptată spre lichidarea actualului regim polițienesc din universitățile Paraguayului, spre reinstau- rarea autonomiei universitare (anulată o- clată cu venirea la putere a guvernului Stroessner), spre democratizarea universității și crearea unor condiții mai bune de viață și învățătură pentru studenți.Intr-un sens mai larg. demonstrațiile studențești de la Concepcion, formă curajoasă de afirmare și acțiune în condițiile regimului dictatorial ultra-represiv al lui Stroessner, aduc în atenția generală opoziția cercurilor mai largi din Paraguay împotriva unor structuri anacronice, antidemocraticeRăfuiala juntei cu mișcarea democratică studențească (au fost arestați „preventiv" liderii studențimii din Concepcion și au fost dizolvate cele două organizații profesionale ale studenților) are, după cum se poate constata, rezultate exact contrare celor urmărite de autorități. Studențimea răspunde prinlr-o și mai viguroasă angajare pe frontul luptei impotriva dictaturii lui Stroessner.
EM. RUCÄR

UN NOU POMPEI?
Vulcanologul Tazieff despre drama 

insulei islandeze Hemaey
După ce a examinat în fruntea unei delegații a UNESCO si

tuația in insula islandeză Hemaey, pentru a fixa un „diagnostic" 
vulcanului Helgafjell și a exprima un pronostic asupra evoluției 
lui, renumitul vulcanolog belgian Haroun Tazieff a declarat că, 
după părerea sa, orașul Vestmannayjar este sortit pieirii. După 
toate probabilitățile, orașul ori va dispare sub cenușă, ori va fi 
asfixiat de gazele ce emană prin fisuri, ori va fi distrus de o 
nouă erupție. Reîntors din Hemaey, Haroun Tazieff a încre
dințat ziarului francez LE FIGARO citeva din impresiile sale.

VSfnc/na
JOI. 22 MARTIE 1973

O ANCHETA DIFICILA ; rulea
ză la Lumina (orele 9; 11.15; 13.30; 
16. 18.15; 20,30).

COPILUL SĂLBATIC i rulează 
la Capitol (orele 9.30; 11.45; 14; 
16.15. 18,30; 20.45).

COWBOY ; rulează la Scala 
(orele 8,30, 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18 30; 21).

CLOVNII : rulează la Doina 
(orele 10,45; 12,45; 15,15; 17,30; 20), 
La orele 9 30 program pentru co
pii.

ALFRED CEL MARE : ruleazâ 
la Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16, 18,30; 21), Festival (orele 8,30; 
11, 13 30: 16; 18,30; 21). reverii 
(orele 10; 12,30; 15.30; “ 
Gloria (orele 8,45; 11; 
18.30: 20,45).

EXPLOZIA : rulează la 
țirea (orele 15,30, 18; 20,15). 
Iar (orele 15,30; 18: 20.15).

ORGANIZAȚIA : rulează 
roviar (orele 8,30, 10,45: 
15.45; 18,15; 20.45), Excelsior .

11; 13,30; 16; 18,30: 21), Me- 
(orele 8,45; 11;

20,45). “ ' 
13.30; 16;

O,«5U » 
Favorit 

18; 20,30), 
13,30 ; 16 ;

tnfrâ- 
Popu-

la Fe- 
13,15; 
(orele

8.45: 
lodia 
18.30;
11,

13,30; 16;
Modern (orele 8.30; 
18,30; 21).

VAD. TU NU VOR
BEȘTI EL NU AUDE : rulează la 
Gnvița torele 9; 11,15; 
18,15: ------- •” “
11.13;

PE 
lează
19.15) .

FATA CARE 
rulează la Auroi _ . .
15,30; 13; 20,30), Vitan (orele 10; 
15.30; 18; 20,30).

CUPA GLORIEI : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în con
tinuare).

DACII :
15.30; 18;

MARIA
Buzesti (orele 14 30; 17).

ANDREI RUBLIOV : ruleazl la 
Buzești (ora 19,30).

STRUCTURA CRISTALULUI I 
rulează la Viitorul (ora 20.15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE ; rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18). Floreasca (orele 
15.30: 18: 20.30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Tomls (orele 
9; 12,30: 16; 19,30).

CU MÎINTLE CURATE • rulează 
la Lira (orele 15.30: 18: 20.15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Arta
Giulești (orele 15.30: 18: 20.30). 

EGOR
rulează la Drumul Sării (orele 18:
20.15) .

ANONIMUL VENEȚIAN 1 ru-

13,30;
20,30), Miorița (orele 
13,30; 15,45; 18; 20,30). 
ARIPILE -----------------
la Patria

1«; 
9 ;

ru-V1NTULUI : 
(orele 10: 14,30 ;

VINDE FLORI : 
ra (orele 9,30; 12;

rulează la Munca (orele 
20.15).

STUART : rulează la

(orele 15; 17,45: 20,30).

BUITCIOV ST ALȚII :

learâ la Drumul Sării (orele 10; 
15 30).

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

TINERII : rulează la Cotroceni 
(ora 20.15).

DACA E MARȚI, E BELGIA : 
rulează la Cotroceni (orele 
15.30: 18).

ZESTREA t rulează la Cosmos 
(orele 15.30; 18: 20.15). Progresul 
(orele 15.30: 18; 20.15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA ■ rulează la Dacia 
(orele 9: 11,15: 13.30; 16; 18.45;
20.30).

E O POVESTE VECHE : rulează 
la Rahova (ora 20,15).

PROGRAMUL, I
9,00 Curs de limba franceză. Lec

ția a 47-a. 9,30 Prietenii iul Aș- 
chiuță. 10,00 Telex- 10,05 Publici
tate. 10,10 Steaua polară — emisiu
ne de orientare școlară și profe
sională „Subinginerii“. 10,40 Meri
diane literare. 11,00 Teleeinemate- 
ca — Ciclul , " 
„Vă place 
Telejurnal. 
Chimie (anul 
mia analitică

„Ingrind Bergamn'. 
Brahms“.

16,00l inIn 13,00 
Teleșcoală. 

liceu). Chl- 
controlul

producției. 16,30 Biologie : ,,Din 
lumea Deltei necunoscute“. 17,30 E- 
misiune în limba maghiară. 18,30 
Telex. 18,35 Publicitate. 18,40 Mu
zica — emisiune de actualitate 
muzicală. 19,05 Artă plastică. Iti
nerar de artă populară vîlceană. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal, 
cincinalul înainte de termen — 
cauză a întregului popor. 20,00 
Cîntecul săptămînii : „îmi place 
să trăiesc cu fruntea sus“. 20,05 
Concertul orchestrei simfonice și 
al corului Radioteleviziunii ,,Sim
fonia a IX-a“ de L. V. Beetho- 
wen. 21,20 Tinerii despre ei în
șiși. „Catedra nu este amvon“ ! 
22^00 ,,24 de ore“. Din țările so
cialiste- 22,30 Hochei pe gheață : 
România — Austria. Campionatul 
mondial — grupa B. înregistrare 
de la Craz.
PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17,40 Pagini muzi
cale de mare popularitate inter
pretate de violonistul Valeri Kli- 
nov. în program : lucrări de Schu- 
mann și Grieg. 18,10 Film serial 
pentru tineret : „Pierduți în spa
țiu“. Episodul „Lansare în spa
țiu“. 18,55 Publicitate. 19,00 Munici
palitatea răspunde bucureșteanu- 
lui. întrebări și răspunsuri pe a- 
dresa Direcției de poștă și tele
comunicații a municipiului Bucu
rești. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Cîntecul săptămînii: 
„îmi place să trăiesc cu fruntea 
sus“. 20,05 Concertul orchestrei 
simfonice și al corului Radiotelc- 
viziunii „Simfonia a IX-a“ de 
L. V. Bethoeven. 21,20 Film do
cumentar : „Mărturii“ din ciclul 
„Brâncuși“. 21,30 Teatru scurt : 
„Discurs pentru o floare“ de Paul 
Everac

V.

Vechiul sistem al alegerilor după censul averii, potrivit căruia unii proprietari puteau dispune de 6—7 voturi, va fi abandonat în Irlanda de Nord. Introducerea principiului „un om — un vot" este un deziderat vechi ai populației nord-irlandeze pe care „Cartea Albă“ britanică privind viitorul provinciei făgăduiește să-1 respecte. Un al doilea element al „Cărții Albe" îl reprezintă crearea unei Adunări provinciale formată din 80 de membri, aleși în urma scrutinului proporțional și car» va înlocui vechiul „Stor- mont" desființat în martie 1972. In locul ministerelor vor funcționa comitete care vor oglindi echilibrul partidelor din provincie — atît protestante cit șl catolice. Cu excepția domeniilor externelor și apărării, comitetelor în cauză li se vor a- corda de către Westminster prerogativele inițial deținute de Stormont. De competența Adunării provincial» vor fi domenii extrem de sensibile (locuințele și slujbele) in care s-a exercitat întotdeauna discriminarea impotriva catolicilor. In al treilea rind. un membru ai cabinetului britanic, secretar de stat pentru Irlanda de Nord (post pe care îl deține in prezent William Whitelaw) va asigura menținerea ordinii. Deși Ulsterul va beneficia de o autonomie mai mare decît a oricărei alte provincii britanice, legile și deciziile Westminsterului vor prevala asupra celor aparți- nînd Adunării provinciale. De asemenea, armata britanică va continua să staționeze în orașele nord-irlandeze atît timp cit climatul de violență existent de aproape 4 ani se va menține în continuare. In al patrulea rind, guvernul britanic se angajează să ajute provincia să-și dezvolte economia, grav afectată de anii de criză internă.Referindu-se Ia felul in care nord-irlandezii ar putea primi prevederile Cărții Albe, William Whitelaw declara : „Nord-irlandezii nu trebuie să se îndoiască că împreună, ca o comunitate, ei pot obține succese și realizări din ce în ce mai mari. Dar dacă vor distruge acest prilej și vor rămîne divizați, viitorul care îi așteaptă va fi unul de mizerie și disperare". Cartea Albă britanică promite minorității catolica o reprezentare mai echitabilă în administrarea provinciei, drepturi politice, economice și sociale de care a fost privată in jumătatea de secol de dominație protestantă. Documentul nu dă totuși răspuns satisfăcător la unele cerințe esențiale ale catolicilor și de aceea el va fi, probabil, respins de majoritatea exponenților acestora. Există in rîndul populației catolice puncte de vedere destul de divergente : partizanii I.R.A. — „provizorii" consideră posibilă rezolvarea problemelor populației catolice numai în cadrul unei republici irlandeze insulare, in timp ce catolicii moderați se pronunță pentru o soluționare politică, și nu prin forța armelor, a problemelor care confruntă provincia. Cartea Albă destinată mai ales moderaților din ambele comunități nu este ,.o formulă magică care să rezolve peste noapte criza din Irlanda de Nord ; mai avem de parcurs un drum lung" — spunea Whitelaw. De altfel, la scurt timp după prezentarea documentului în Camera Comunelor, unui a- tentat i-a mai căzut victimă un tînăr catolic de 16 ani, ridicînd la 753 numărul victimelor din provincie.Fără cooperarea tuturor factorilor politici interesați in restabilirea ordinii și păcii în Ulster, fără garantarea respectării drepturilor politice și economice ale celor două comunități, Cartea Aibă rămine un document fără valoare (deși lăudat insistent de presa britanică). Se așteaptă de aceea reacțiile reprezentanților autorizați ai comunităților protestantă și catolică. William Craig, conducătorul mișcării extremiste protestante „Vanguard“ a fost primul care s-a declarat imediat, ostil conținutului Cărții Albe : „Nu ni se acordă nici un parlament puternic, nici o integrare adevărată în Marea Britanic" — a declarat el. Brian Faulkner, șeful partidului unionist (protestant) și-a exprimat aprobarea : „Sînt convins, a spus ol, că ea constituie o bază constructivă de discuții și negocieri". Reprezentanții catolici șl-au luat un răgaz ca să studieze „Cartea", și reacțiile lor (poate la fel de opuse ea cele ale protestanților) vor putea fi cunoscute in zilele următoare.Pe de altă parte, Dublinul 
a primit favorabil (dar cu unele rezerve) propunerile britanice privind crearea u- nui „consiliu al Irlandei" din care să facă parte și Republica Irlanda și cooperarea între nord și sud pentru combaterea violenței.

DOINA TOPOR

In timpul zilelor petrecute la Vestmana o speranță a născut în gîndurile geologilor, fă- cîndu-i să creadă intr-o minune. Lava, care nu contenise a înainta pînă atunci, se oprise brusc. Aceasta nu însemna însă că orice pericol trecuse, fiindcă o nouă izbucnire putea oricînd să ia locul vechii scurgeri.Și intr-adevăr. A doua zi o enormă „prăjitură" de bazalt de mai multe zeci de metri grosime, in formă de semicerc, cu o rază de 1 km., înainta spre mare. Fisuri enorme se produseseră în nenumărate locuri. Ceva alarmant, legat fără îndoială de aceste spărturi, a reținut pentru puțin atenția Iui Haroun Tazieff : pivnițele caselor, ale uzinelor și fabricilor

instalați pe bătută de puternice,bia insula furtun] echipa de geologi a alergat către coloana inroșită care se ridica la numai 1 200 de metri de locul de aterizare. După o primă examinare s-a formulat și prima ipoteză. Nu este vorba de redeșteptarea după 5 500 de ani de repaus a vulcanului Helgafjell, așa cum s-a spus cu destulă ușurință, ci de nașterea unui nou vulcan, de o nouă fisură în scoarța pămin- tului. „Fractura“ care s-a produs Ia Hemaey — susține Haroun Tazieff — este în legătură cu deriva continentelor și asemănătoare cu aceea care s-a petrecut în vremea cind Islanda nu era încă locuită.Prăpastia se deschidea nord, pe o cimpie neagră, acoperită de o cenușă vulcanică proaspătă, la extremitatea căreia, în mod paradoxal, luceau luminile felinarelor din oraș. Spre nord-est, în direcția rupturii care a dat naștere erupției, parapetul de cenușă ce se ridicase începuse să se taseze permi- țînd privirilor să pătrundă in interiorul infernului. Jerba deasă de proiectile incandescente se întețea, schimbindu-și culoarea de la roșu închis la roșu purpuriu, apoi spre galben. Geologii erau literalmente ulu- iți fiindcă ziua, cu lumina ei, nu mai rezista concurenței miliardelor de firicele de aur lichid ce străluceau. Inconjurind deschizătura in formă de potcoavă, specialiștii pere sursa lavă, care, dineuri, se spre port și spre oraș. Au privit în interiorul craterului înroșit și au văzut o grindină de foc. Coloana țișnitoare se ridica in mijlocul unui vîrtej de draperii luciferiene, puternic colorate și negre, de flăcări (hidrogen arzind in contact ou aerul) și

spre

au reușit să desco- acestor scurgeri de de-abia ieșită din a- răspindea spre mare,

de cenușă, pulbere în cantități uriașe de mii de metri cubi pe secundă, materii pe care vulcanul le expulza și care zburau sub puterea vîntului.Cum toanele unui vulcan în erupție sini in același fantastice și imprevizibile, geologii au înconjurat conul vulcanului in naștere. înalt de peste 200 de metri, pentru a stabili
timp

locul ce amenința imediat portul cu acoperirea. Dacă scurgerea de lavă, care a redus de la 800 de metri la 80 lărgimea de trecere, iși urmează progresia spre nord și închide intrarea în port, rezultatul este de o gravitate certă — gindeau vulcanologii. Portul nu ar fi propiu-zis condamnat fiindcă s-ar putea deschide un nou canal de intrare. Dar dacă (ceea ce nu se putea prevedea) scurgerea lavei se va îndrepta spre răsărit ea va astupa complet nu numai intrarea portului, dar și cele două bazine și deci nu va mai fi port. Și chiar dacă nu va fi distrus de erupție, o- rașul va fi abandonat nemal- avind nici un sens de existență.

erau pline de gaze. In calculele renumitului vulcanolog nu mai exista nici o Îndoială : umflarea provocată de ridicarea magmei a dus la fisurarea solului, prin care scăpau gazele vulcanice. Lucrul este grav, fiindcă toare nouă chiarDacă erupția mal ține luni, apreciază Tazieff, port Înfloritor al Islandel acoperit sub metri și metri decenușă Ia fel ca orașul Pompei, In urmă eu mai Mblne de 19 secole.

aceste gaze lint otrăviși ele par a prevesti e erupție și un nou crater, in centrul orașului.
efteva 
acest 
va fi
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