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în Editura politică a apărut volumul

Vizita președintelui
NICOLAE CEAUSESCU 
in unele țări africane

(Republica Senegal — 21 sept. 1973, Regatul 
Maroc - 21-22 sept. 1973, Republica Ălge- 
rianâ Democratică și Populară — 2-3 dec. 
1973, Republica Liberia — 3-5 martie 1974, 

Republica Guineea — 9-11 martie 1974).

ÎN NUMĂRUL 
DE AZI:

• Să dăruim copiilor 
locuri de joacă - o 
invitație la dezbatere

și acțiune
• Ora de audiență 
a„Scînteii tineretului"

(7n pagina a Il-a)

• Sport — turism
(In pagina a Ill-a)

Actualitatea 

economică

Campania 
de recoltare 
a păioaselor
Fină la declanșarea seceri

șului mai sint puține zile. 
Sțmănate pe două milioane 
si jumătate de hectare — or
zul a dat în pîrgă, iar griul, 
prin spicul mare cit vrabia, 
anunță rod bogat. Acum, 
preocuparea este îndreptată 
către înmagazinarea fără 
pierderi a recoltei datorată 
mult și eforturilor depuse 
de-a lungul multor zile si 
nonti din toamna si primă
vara trecută cind lipsei de 
precipitații i s-a făcut față 
prin acțiuni de masă la u- 
dări, pregătirea unui bun 
pat germinativ și combate
rea dăunătorilor. Iar pune
rea in perfectă stare de 
funcționare a combinelor, a 
mijloacelor de transport si 
pregătirea depozitelor sint 
acum obiective inserise cu 
majuscule pe agenda de lu
cru a tuturor acelora al că
ror loc de muncă este ogo
rul. Faptul că 87 la sută din 
numărul combinelor aflate 
în dotarea agriculturii au 
fost puse la punct poate fi 
apreciat ca un succes. De 
asemenea, tot ca o reușită 
poate fi apreciat faptul câ 
peste 79 la sută din spațiile 
de depozitare au fost recep
ționate, că a crescut mult, 
față de anii precedenti. ca
pacitatea mijloacelor de 
transport pregătite. Situațiile 
globale ne semnalează insă 
si carențe. In timp ce sta
țiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județele : 
Ilfov. Ialomița. Mehedinți. 
Constanta, Arad. Dolj. Olt 
au încheiat reparațiile la 

Ț combine, cele din Botoșani 
y abia au depășit jumătatea 

sarcinii ce le revenea, iar 
cele din Iași, Vaslui. Covas- 
na înregistrează apreciabile 
rămineri in urmă. Cauzele 
sint 'multe, iar lipsa piese
lor de schimb este cel mai 
mult adusă în discuție. în
treprinderile din cadrul Mi
nisterului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele 
(mai ales „Tractorul" Bra
șov. „Neptun" Cîmpina. „Me
canica" Codlea și „Ceahlăul" 
Piatra Neamț) au restanțe in 
livrarea a 130 de repere ;

iprin recondiționări si con
fecționări pe plan local ne- 
putindu-se face față ritmu
lui și — îndeosebi — preten
țiilor firești de calitate. Re
zolvarea acestui deziderat 
trebuie să se afle în atenția 
organizațiilor U.T.C., a fie
cărui tînăr care lucrează in 
unitățile menționate.

Fără indoială, momentul 
declanșării campaniei de re
coltare a păioaselor trebuie 
să găsească toate combinele 
in perfectă stare de funcțio
nare. Pentru reușita unei a- 
semenea acțiuni de amploa
re, este nevoie ca toate for
țele să colaboreze, ca tinerii 
să-și aducă din plin contri
buția la asigurarea reperelor 
și pieselor de schimb. Revi
zuirea tuturor mijloacelor 
care vor lucra în campanie, 
a vagoanelor, a șlepurilor, se 
impune să constituie o sar
cină de primă urgență pen
tru înfăptuirea căreia rolul 
organizațiilor de tineret, a 

rtinerilor aiigajați in re
țeaua întreprinderilor Mi
nisterului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor poate fi , 
de cea mai mare importan
ță. Nu putem încheia fără 
să amintim acțiunea de re
crutare și pregătire a tineri
lor din unități care vor lu
cra pe combine. Acum tim
pul nu mai așteaptă.

GH. FECIORU

NVĂȚĂMÎNT - CERCETARE - PRODUCȚIE

Studenții — 
la ora exercițiului 

științific

Sub titlul fiecăreia din 
cele aproape 1 900 de lu
crări științifice studen

țești și numele autorilor lor. 
se află. fără excepție, o 
specificare ce stîrnește curiozita
tea de a calcula : „conducător 
științific", după care urmează 
numele unui cadru didactic. Am 
găsit m cele șase broșuri pro
gram ale sesiunii științifice de 
Ia Politehnica bucureșteană nu- 

—de profesori care au condus 
fV jo, 9, 8, 5... lucrări. Singur, nu- 

mai acest fapt și spune mult 
t despre raportul de la profesor 
i la student și de la student la 

profesor, atunci cind el există 
și semnătura „conducător ști
ințific" nu apare formal intr-un 
program de sesiune. (Căci se 
mai întîmplă și așa). De aici, 
ideea unei discuții eu citeva ase
menea „semnături" de mentor

Un imperativ al activității în industrie

REALIZAREA RITMICĂ A PLANULUI
Primiri la tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU
• Delegafia Frontului de Eliberare 

din Mozambic (FRELIMO)
întreprinderea de fevi Roman 

Cind disciplina este fermă, 
și contractele sint onorate la timp

întreprinderea de vagoane Arad 

Circuitul materiilor prime 
poate fi mai operativ

La fiecare zece zile se în
cheie o situație a livrărilor că
tre beneficiari contractuali. 
Conducerea întreprinderii ana
lizează imediat întârzierile si ia 
măsurile cuvenite. în luna mai. 
de pildă. $-au înregistrat, deca
da!. in jur de 25—30 tone pro
duse nelivrate. E mult? E puțin? 
Comparativ cu planul de pro
ducție de zeci de mii de tone 
care pleacă lună de lună din 
întreprinderea de țevi Roman, 
către circa 200 de beneficiari 
din țară, e o cantitate aproape 
neînsemnată. Dar, gindindu-ne 
la greutățile pe care le declan
șează chiar și o tonă de mate
riale nesosite la timp intr-o 
unitate, e limpede că realizarea 
planului rămine aici sub sem
nul întrebării. ..Fără a încerca l Continuare in pag. a II-a>

Dialog energetic
Două dintre cele mai 

puternice unități energeti
ce ale țării — Hidrocen
trala de la „Porțile de Fier" 
și termocentrala de la 
Ișalnița-Craiova — au fur
nizat economiei naționale 
peste prevederile primelor 
cinci luni ale anului. 
100 000 000 kilowați-orâ 
energie electrică. Prin pro
ducția supiimentară obți
nută, energeticienii de la 
„Porțile de Fier" au reali
zat 64 la sută din angaja
mentul asumat pe întregul 
an. La rîndul lui, colectivul 
termocentralei Ișalnița- 
Craiova. autorul chemării 
la întrecere, adresată uni
tăților energetice din țară, 
au produs în plus 43 500 000 
kilowați-oră. cantitate ce 
reprezintă aproape două 
cincimi din cea înscrisă în 
angajamentul anual.

pe cartea de vizită a studenției 
unor tineri. Prilej de a clarifica 
și o chestiune rămasă in sus
pensie de la o conferință de 
presă consacrată triadei învăță- 
mint-cercetare-producție : de ce 
se merge atit de cu încetinito-

să ne scuzăm trebtâe să preci
zez — spune inginerul Vâsle 
Sav. directorul întreprinderii 
de țevi — că toate aceste miri 
perturbări in ritmici livi «k—
riior r.oastre se datorese in- 
tirzierilor cu care sir.tem a- 
provizionați cu materie primă 
din import. E vorba de n- otel 
pentru prăjinile de foraj, sin
gurul sortiment de fapt pe care 
nu-1 realizăm cu regularitatea 
cerută de contracte, așa cum 
spuneam, independent de nc:“.

Esceptind aceste tnadver*en- 
țe pe diagrama ritmicității, de-

' ROMULUS I-AL

ÎN FIECARE ORGANIZAȚIE U.T.C.-O FORMAȚIE ARTISTICĂ
La întreprinderea județeană de industrie locală din Alexandria nu există nici

- o formă de activitate cultural-artistică. Reporterul constată :

TALENTE AU. LE MAI LIPSEȘTE 
ÎNDRĂZNEALA DE A LE FOLOSI

Tntr-o unitate cu un efectiv de 
aproximativ 600 de oameni, ev 
un foarte maro număr de tineri
— ucenici, absolvenți ai scolii 
profesionale, muncitori cu înaltă 
calîfirarp tehnicieni, economisii, 
funcționari din aparatul T. A.
— nu se pot organiza colective 
de artiști amatori de nici un 
fel ? întrebarea și nedumerirea 
noastră sint cu atit mai justifi
cate. cu cit. in urmă cu cițiva 
ani. activau aici, după cum am 
afiat. formații de prestigiu lo- 

rul într-o problemă de fel adia
centă triadei : utilizarea cu mai 
multă îndrăzneală a cercetării 
științifice studențești. Un cu
noscut profesor de la Politehni
că acredita atunci ideea că stu
dentul, ia ora exercițiului șiîin-

Urmărind decadal ritmul de 
realizare a planului de produc
ție pe lunile aprilie și mai. Ia 
întreprinderea de vagoane din 
Arad rezultă mari diferențe in
tre începutul și sfirșitul lunii. 
De exemplu, pe prima decadă a 
lunii aprilie s-a realizat doar 55» 
la sută ; in a doua. 103 la sută, 
iar in a treia 125 la sută. Si
tuația se repetă și in luna mai : 
59 la sută din planul primei 
decade. 80 Ia sută din planul 
celei de-a doua. Proporțiile se 
mențin cu aproximație ace
leași și in cazul producției mar
fă și in a celei exprimate tn 
vagoane convenționale. Expii- 
rațiile acelor disproporții sint 
numeroase. Una. și poa:e cea 
mai importantă, este neritmici- 

taraf cu 12 instrumente. o bri
gada artistică de agitație. Evi- 

pein m a Mia valizele inac
tivității jxezente. investigația 
trebuia să elucideze mai intii 
mobilul dispariției acelor for
mații. Am discutat cu mai mulți 
tineri muncitori din secția me
tal. fostul nucleu al activității 
cultural-artistice.

Marin Brinzărea (26 de ani, 

țific, este mulțumit chiar și 
numai dacă-și vede numele tre
cut intr-un program de sesiune, 
dacă primește un premiu.

Relatez afirmația conf. uni'v. 
dr. Dolphi Drimer, șef de cate
dră la Politehnică, conducător 
științific a 9 lucrări, deci avînd 
contact de lucru cu cel puțin 20 
de studenți „A fost o vreme 
cind numele apărut intr-un pro
gram de sesiune însenina, dacă 
nu totul, mult. Dar faza este 
depășită. Atunci vroiam să știm 
ce poate studentul. Acum, după 
ce am probat cu citeva promo
ții, știm că el poate foarte 
mult. EI vine din școală foarte 
bine pregătit. Adevărat că nu și 
suficient pregătit pentru poli-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a Il-a) 

prime și materiale. Tovarășul 
inginer Nicolae Durghean. șe
ful serviciului programare și 
urmărire a producției, ne ci
tează citeva cazur: de anomalii 
devenite cronice : tabla de 8 și 
10 mm ; platbenzi. rulmenți 
pentru vagoane basculante șt 
oțel rotund laminat. Soluțiile 
de înlocuire sint costisitoare. 
Platbands o debităm din tablă 
groasă, operație care ne ține o- 
cupată o foarfecă 80 la sută 
din timpul ei de lucru, plus oa
menii care o deservesc.

în privința tablei. lipsa ei 
este pusă pe seama C.S. Ga
lați. Pentru rulmenți, a fost în
cheiată o minută cu fabrica din 
BirLad prin care LV. Arad s-a 
angajat să forjeze cămășile ex-

ION DAXCEA
(Continuare in pag. a ll-a)

SUCCESE
DE PRESTIGIU

• Trust ul de cons.. ucțji 
industriale Craiova și-a înde
plinit sarcinile inițiale ale 
planului cincinal privind ac
tivitatea de investiții. Acest 
succes de prestigiu, obținut 
ca urmare a măsurilor între
prinse in direcția scurtării 
termenelor de execuție a o- 
biectivelor industriale, folo
sirii la un rtivel superior a 
utilajelor și torței de mun
că, cit și acțiunilor întreprin
se de organizațiile dr 
partid pentru intensificarea 
ritmului de lucru pe toate 
șantierele, permite construc
torilor acestei unități să ma
terializeze in plus un volum 
de investiții evaluat la a- 
proape 450 900 990 lei. De alt
fel. așa cum a precizat ingi
nerul Gheorghe Ilea. direc
torul tehnic al trustului, fac
torii de răspundere din ca
drul acestei unități au r*- 
analizat posibilitățile de re 
ducere cu 30—75 de zile a 
duratei de construcții-montaj 
a obiectivelor înscris» în pia
nul de extindere a Combina
tului chimic Craiova. Turnă
toriei de fontă din Băilesti. 
Tesătoriei din Calafat și «1- 

j tor rapacități.

formației) 

sionati și 
cunoscuți 
gada. în 
există un

teci», și membru de 
st dansator solist al 
: - în anii 1970—“72 se 
un colectiv de pa- 
aj unsesem să fim re- 
cu dansurile și cu bri- 
curtea intreprinderii 
club cu condiții destul 

de modeste, dar pentru repetiții 
mergea. Dar se pare că perioada 
aceea de Înflorire a activității 
artistice a fost legată doar de 
cițiva tovarăși din conducere, 
care ne încurajau și ne ajutau. 
Cind dinșii au plecat din între
prindere, s-a destrămat și co
lectivul nostru".

Florea Venetieu (lăcătuș) : 
..Dacă am fi susținuți de cine
va ne-ani reface formațiile. Am 
încercat să ne reorganizăm, dar 
avem nevoie de un conducător, 
de înțelegerea conducerii. Mai 
cu seamă că acum există în oraș 
o casă de cultură a sindicatelor 
unde am putea repeta și da cu 
regularitate spectacole".’

Nicolae Țoncu (lăcătuș) : „Eu 
am fost dansator și instructor 
al formației. Sint de la țară, din 
inima Teleormanului, iubesc fol
clorul și am cules jocuri și cîn- 
tece și le-am adus pe scena 
noastră. Dansatorii de la I.J.I.L. 
au obținut locul I pe țară la 
concursul de la Calomfirești. 
Veneau băieții cu mare dragos
te la repetiții ; rupeau două pe
rechi de teniși pe lună. Unii 
dintre ei muncesc aici și joacă 
astăzi în formațiile altor intre-

ALINA POPOVICI

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit, joi după-amiază, delega
ția Frontului de Eliberare din 
Mozambic (F.R.E.L.I.M.O.), for
mată din Jorge Rebelo. membru 
al Comitetului Executiv, secre
tar al Departamentului pentru 
Informații și Propagandă al 
F.R.E.L.I.M.O., și Alberto Cas- 
simo, membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al Departamen
tului Financiar al F.R.E.L.I.M.O., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
efectuează o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Oaspeții au transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un cald

9 Delegafia Partidului Comunist Sanmarinez
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, la 
6 iunie, delegația Partidului 
Comunist Sanmarinez, forma
tă din tovarășii Umberto 
Barulli. secretar general al 
partidului, și Vincenzo Pedini, 
membru al Secretariatului 
partidului, președintele grupu
lui comunist din Marele Con
siliu General al Republicii San 
Marino, care, la invitația C.C. 
al P.C.R- face o vizită de prie
tenie in țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Comei Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C-C. al PCR. și Ștefan An
dre!. secretar al C.C al P.CJt.

Cu acest prilej, tovarășul 
Umberto Barulli a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros salut și cele mai 
bune urări din partea pre
ședintelui P.C. Sanmarinez, 
tovarășul Ermenegildo Gaspe- 
reni, și a C.C. al Partidului, 
precum și felicitări pentru 
realizările obținute de poporul

• Secretarul general al Conferinței
Mondiale a P o puia f iei

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
joi, 6 iunie, pe Antonio Car
rillo Flores, secretar general 
adjunct al O.N.QT., secretar ge
neral al Conferinței Mondiale 
a Populației, care face o vi
zită în țara noastră.

• Reprezentanții Asociației de prietenie
\

„Franța - România"
Joi după-amiază, președin

tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe scrii
torul și publicistul francez 
Pierre Paraf, președintele A- 
sociației de prietenie „Fran- 
ța-România“, și pe Louis 
Vautier, secretar general al 
asociației, care fac o vizită în 
țara noastră.

• Ambasadorul
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
joi la amiază, pe ambasado- 

și frățesc salut din partea pre
ședintelui F.R.E.L.I.M.O., Sa
mora Moises Machel, a celorlalți 
membri ai conducerii frântului, 
împreună cu cele mai sincere 
urări de fericire și prosperitate 
poporului român. Ei au expri
mat, totodată, sentimentele de 
adîncă recunoștință ale poporu- 
liu mozambican pentru ajutorul 
consecvent frățesc pe plan po
litic, moral și material acordat 
de P.C.R., de România so
cialistă luptei de eliberare na
țională a poporului din Mozam
bic, celorlalte popoare angajate 
în , lupta pentru lichidarea do
minației coloniale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe membrii 
delegației să 'transmită pre
ședintelui F.R.E.L.I.M.O.. Sa
mora Moises Machel, ce

român, sub conducerea P.C.R., 
pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, in nume
le C.C. al P.C.R. și al său 
personal, un salut cordial to
varășului Ermenegildo Gaspe- 
roni, C.C. al P.C. Sanmarinez, 
împreună cu urări de noi 
succese în activitatea și lupta 
comuniștilor sanmarinez:. Se
cretarul general al P.C.R. a 
relevat că vizita delegației 
Partidului Comunist Sanmari
nez este o expresie a relațiilor 
bune de colaborare frățească 
care s-au stabilit și se dez
voltă între P.C.R. și P.C. San
marinez.

Tn cadrul întîlnirii, s-a pro
cedat ia o informare reciprocă 
asifpra activității și preocupă
rilor actuale ale Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Comunist Sanmarinez și s-a 
făcut un schimb de vederi în 
legătură cu unele probleme 
ale situației politice internațio
nale, ale mișcării comuniste

La întrevedere a fost de 
față Mircea Malița. ministru- 
secretar de stat la Consiliul de 
Stat, secretar general al Co
mitetului național român pen
tru organizarea Conferinței 
Mondiale a Populației.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cu

La primire a luat parte to
varășul' Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul discuției s-a rele
vat rolul pozitiv al Asociației 
de prietenie „Franța-România" 
în promovarea relațiilor prie
tenești dintre cele două țări

C a nadei
rul extraordinar și plenipo
tențiar al Canadei la Bucu7 
rești, Robert Louis Rogers. în 
legătură -cu plecarea sa defi
nitivă din țara noastră. 

lorlalți membri ai conducerii 
F.R.E.L.I.M.O., cele mai bune 
urări de succes în lupta pen
tru eliberarea țării- în acțiunile 
pe care le întreprind pentru a 
asigura poporului mozambican 
dreptul de a-și alege în deplină 
libertate calea pe care o do
rește pentru dezvoltarea vii
toare a patriei sale. Secretarul 
general al P.C.R. a exprimat sa
tisfacția pentru începerea con
vorbirilor. la Lusaka, între con
ducerea F.R.E.L.I.M.O. și mi
nistrul de externe portughez, 
prectfm și dorința ca aceste con
vorbiri să ducă cît mai grabnic 
la obținerea independenței Mo- 
zambicului, la recunoașterea 
dreptului poporului mozambi-

(Continuare în pag. a lll-a) 

și muncitorești, ale frontului 
antiimperialist.

A fost relevată cu satisfac
ție evoluția ascendentă a ra
porturilor de prietenie și soli
daritate între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Sanmarinez, exprimîn- 
du»se dorința de a extinde a- 
ceste raporturi frățești, în in
teresul ambelor partide, al ce
lor două popoare, al dezvoltă
rii legăturilor dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca San Marino. în context, a 
fost evocată însemnătatea 
deosebită a vizitei președinte
lui Nicolae Ceaușescu în Re
publica , San Marino, a 
Comunicatului comun, a înțe
legerilor convenite cu această 
ocazie, pentru adîncirea și în- -» 
tărirea prieteniei și colaborării 
româno-sanmarineze.

în timpul convorbirii, au 
fost apreciate mutațiile pozi
tive care au loc pe continen- ,' 
tul european și în lume, cursul 
nou spre destindere și coope-

(Continuare in pag. a IlI-a) 

oaspetele asupra unor proble- n 
me privind pregătirea și des
fășurarea lucrărilor Conferin
ței Mondiale a Populației ce 
va avea loc la București în , — 
luna august a acestui an.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială. «, ■ : 

și popoare, pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă. A fost 
exprimată dorința comună ca 
legăturii^ tradiționale româ- 
no-franceze să cunoască o e- j” 
voluție mereu ascendentă pe 
multiple planuri.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de cordialita
te și prietenie.

Cu acest prilej, a avut Ioc 
o convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială.
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SĂ DĂRUIM COPIILOR 
s LOCURI DE JOACĂ

„HANGIȚA"
de Carlo Goldoni

'■"■’■' ‘Există La ora actua-ă in Ca
pitală, conxorm uuormafiuor pe 
care ni le oiera municipalitatea, 
peste oue terenuri oe joaca pen
tru copii. Enumerarea tuturor 

■ ' punctelor unde ere figurează pe 
harta orașului n-ar fi postailâ. 

3 Insă de citeva merită să amin- 
11,1 >"-tim. Este voroa de „Voinicelul". 

" „Cireșarii", „Temerarii-, de par- 
" ctirile Giulești. Plevnei. Obcina 

Mare nr. 4, Dr. Petru Groza, de 
......-punctele Burdujeni. Barbu Vă- 

eărescu. Poiana Vadului. Dru- 
mul Sării, de cartierul Garofiței 

" unde spiritul civic, tantezia și 
- mai ales dragostea pentru copu 

se manifestă din plin. In fond, 
■ „ „■•ele reunesc mai multe locuri de 

joacă dotate cu aparatură di
versă : tobogane, balansoare, 
leagăne, șpaliere,' labirinte, 
carusele etc. Coordonatele lor 
califică multipla funcționalitate 
pe care orice loc de joacă tre
buie să o aibă — cadru de joc, 
odihnă, agrement, inzestrat cu 
mijloace da educare a curajului, 
a sentimentului de colectivitate.

Anul trecut, comitetul muni
cipal de partid analiza intr-o 
plenară problema spațiilor de 
joacă pentru copii. Evident, mă
surile stabilite cu acest prilej 
nu se pot indeplini dintr-o dată 
și in afara participării comitete
lor de cetățeni, asociațiilor de 
locatari, părinților, a organiza
țiilor de tineret. Oricum, putem 
consemna realizări. Au apărut, 
in această perioadă, citeva zeci 
de terenuri noi de joacă. Parcul 
„Giulești" a fost conceput și 
realizat într-o manieră unică. 
Copiii se-ntilnesc aici, zilnic, cu 
personaje din lumea poveștilor : 
Pinochio. rățoiul Donald, clinele 
Pluto. Din loc in loc în umbra 
pomilor apar cai, broaște, ele
fanți mecanici, biciclete pe 
șină. în sectorul 7 s-a lansat și 
inițiativa „Prietenii tenisului de 
cimp“ 
sens 10 
sectorul 
zeze cu 
nuri de 
casate din predarea -deșeurilor 
metalice și de hirtie să procu
re aparatele necesare dotării lor. 
în curind copiii din Capitală vor 
beneficia de 9 bazine de înot, 
se vor da In folosință comple
xele Humulești I și II, parcul 
din cartierul Vicina-Pecineaga. 
un bazin olimpic și lacul de a- 
grement din Dr. Taberei 
xistă un interes tot mai 
și este de înțeles pentru 
neficiarii acestor spatii, 
lente instrumente de educație, 
sînt nu numai copiii, ci și pă
rinții, societatea în ansamblul 
ei. De la un punct. însă, cele 
600 de locuri de joacă existente 
în Capitală încep să se diferen
țieze in raport cu modul cum 
sînt dotate și mai cu seamă în-

amenajindu-se in acest 
terenuri. Locuitorii din 
5 au hotărit să reali- 
contribuția lor 10 tere- 
joc iar cu fondurile în

etc. E- 
mare, 

că be- 
exce-

____ _______ aveați 
primiți suma de 1130 
ca tehnician dentar 
an de activitate, fără 
indemnizației de in-

în acest 
Si indem-

MUNTEAN LUCIA. Suceava : 
în conformitate cu prevederile 
H.C.M. nr. 3 120/1967. art. 6. ab
solvenții școlilor sanitare repar
tizați într-o localitate din me
diul rural, alta decit aceea în 
care îsi au domiciliul, primesc 
o indemnizație de instalare e- 
gală cu încadrarea dv. luna
ră. cu obligația, totodată, de a 
presta cel puțin 3 ani în me
diul rural, pe cit posibil în a- 
ceeași localitate. La data pre- 
.zentării dv. la post, vi s-a sta

bilit locul de muncă la Policli
nica Fălticeni. întrucît la dis
pensarul comunal Cornul Lun
cii în acea perioadă postul de 
medic stomatolog nu era ocu
pat. în această situație 
dreptul să 
lei lunar, 
în primul

_  acordarea 
stalare deoarece nu vă desfă- 
surati activitatea în mediul ru
ral. Sesizați de asemenea că nu 
ați primit suma in întregi
me ci în raport cu punctajul 
realizat fată de lucrările în
credințate. Aceasta se putea in- 
tîmpla în cazul în care dv. nu

> ați realizat unele sarcini de 
serviciu stabilite de conducerea 
unității (retribuirea se poate di
minua conform H.C.M. nr. 2 351/ 
1969 și Criteriile M.S. nr. XII/ 
Cl/4 878/1970). în momentul de 
fată a fost repartizat un medic 
stomatolog la Cornul Luncii. 
Cind laboratorul de tehnică 
dentară va fi dotat cu utila
jele necesare, iar dv. vă veți 
desfășura activitatea 
laborator veți primi 
nlzatia de instalare.

BRATU STELIAN. 
retu. Teleorman 
fără nici un motiv, vi s-a des
făcut contractul de muncă. 
Trustul județean I.A.S. Teleor
man ne-a comunicat că. în ca
zul dv.. motivul a fost înteme
iat : ..neîndeplinirea obligațiilor 
de serviciu și atitudine recalci
trantă fată de conducerea fer
mei și a I.A.S. — Roșiori". De 
asemenea premierea dv. s-a fă
cut corect, conform normelor 
legale în vigoare : dv. ați 
fost retribuit lunar cu 1128 
lei si ați primit o premiere de 
2 000 lei din care 1692 lei pen
tru criteriul I de premiere, iar 
308 lei pentru criteriul al II-lea 
de premiere din instrucțiuni. 

.Criteriul I prevede că 50% din 
fondul total de premiere se a- 
cordă în raport cu cîștigul fie- 

■" cărui angajat iar criteriul II a- 
cordă dreptul conducerii unită
ții respective de a aprecia 
munca fiecărui angajat.

NICULESCU SULTANA. Țîn- 
țăreni, jud. Gorj : Consiliul 
popular al județului Gorj v-a 
rezolvat favorabil sesizarea. în 
conformitate cu art. 23 din De
cretul nr. 296/1973 personalul

* rămas disponibil ca urmare a 
apliSării normelor unitare de 
structură are dreptul timp de 
trei luni de la' data aplicării 
prevederilor Decretului la în-

• eadrarea inițială. Pentru a putea 
beneficia de acest drept, s-a 

com. Pe-
Afirmati că.

grijite. Crearea unui spațiu con
stituie doar începutul. Trebuie 
să existe o grijă permanentă 
pentru menținerea cadrului am
biant. pentru înnoirea dotărilor 
pe măsura uzării lor. Ancheta 
pe care am întreprins-o vizitind 
peste 100 de terenuri de joc re
levă fenomene/pe care le su
punem atenției edililor sectoare
lor. municipalității și mai cu 
seamă organizațiilor de tineret

O primă concluzie se referă 
la starea unor locuri de joacă. 
Unele, de-a dreptul părăsite, 
tind să se prefacă în pseudo- 
maidane. Gropile cu nisip s-au 
transformat în niște cariere în 
care abundă, cioburile. Așa se 
prezintă spațiul învecinat cu 
Asociația pescarilor și vînători- 
lor din Calea Moșilor. Două a- 
parate, o scindură jupuită și 
un șpalier au fost amplasate 
pe un loc denivelat, plin de 
pietroaie în care se depozitează

Invitație
la dezbatere

și acțiune

încă rezistă în 
cu timpul se află 
gunoaie menajere 

zace un leagăn fări-

observație privește

buțoaie, lăzi etc. Parcul Ioanid 
este un exemplu de lipsă de 
responsabilitate. Aici au existat 
2 locuri de joacă, cu dotări in
suficiente pentru numărul mare 
de copii care le frecventează. 
Unul s-a autodizolvat sub pri
virile îngăduitoare ale edililor 
și cetățenilor. O parte din apa
rate s-au deteriorat și n-au 
mai fost înlocuite. Dintr-un 
leagăn a rămas cadrul, un ba
lansoar a fost descompus și 
servește ca loc de fumat. Lingă 
terenul care 
competiție 
depozitate 
peste care 
mat.

O altă
modul cum este înțeleagă no
țiunea de teren de sport. Cu 
excepția sectorului 7, a unor 
puncte din sectoarele 1 și 6, pe 
cele mai multe locuri nu s-a 
sădit nici un fir de iarbă, 
în cădere copiii se izbesc de 
pietre, se taie în cioburi. Cu 
toate că au fost desființate plă
cuțele cu binecunoscuta averti
zare „Nu căleați pe iarbă!", res
tricția pare a se menține, chiar 
dacă ne este greu s-o recu
noaștem, de vreme ce aparatele 
sînt plasate, de fapt îngrămădite 
pe un spațiu mic. in plină bătaie 
a razelor de soare, unde se in
tersectează aleile.

tineretului l

V-a

dispus Consiliului popular 
munal Tințăreni să vi se 
bereze suma respectivă.

LACHE ION. București : 
fost atribuit spațiul solicitat.

COMAN ANIȘOARA. corn. 
Ivești, jud. Galați : Din motive 
de ordin obiectiv nu s-a reușit 
pînă în momentul de fată să se 
pună în funcțiune atelierul de 
tesut covoare orientale de oe 
lingă cooperativa de consum 
Liești. Ținînd cont că sinteti 
cadru școlarizat și aveți obliea- 
•tia de a presta o activitate spe
cifică pregătirii dv.. trebuie să 
vă prezentați la cooperativa de 
consum zonală Liești. Aceasta a 
primit sarcina să vă asigure un 
loc de muncă la o secție de te
sut covoare naționale.

DOMNIȚA VĂDUVĂ

TALENTE AU
(Urmare din pag. I)

prinderi, iar eu, la fel, instru
iesc echipe de la inspectoratul 
județean de miliție U «ita co
muna Poroschia".

Lili Flăcău (lăcătuș) : ,,5r.-
gada artistică de agitație a *0- 
părut și ea. Timp de doi ani dt 
a activat, brigada a obținut nu
mai locuri fruntașe în toate în
trecerile. Am ridicat problema 
refacerii brigăzii în toate ședin
țele, ni s-au făcut promisiuni, 
dar... Condiții există. Aproape 
toți vechii membri ai brigăzii se 
află în aceleași locuri de mun
că și, în plus, au venit și foarte 
mulți țineți noi — fetele de la 
Panificație^ de la mobilă și chiar 
de la T. A.“.

Ivan Pândele (lăcătuș): „Ml-ar 
plăcea să activez în brigada ar
tistică a întreprinderii, chiar 
dacă timpul e măsurat — urmez 
la seral, liceul. Am fost mereu 
și la școala generală și la pro
fesională în brigadă ; recitam, 
declamam monologuri".

Alexandru Bratu (lăcătuș) : 
„Eu în brigadă eram cu mono
logul satiric. Știu pe dinafară 
pagini întregi de texte. îmi pare 
rău că nu reușim să ne formăm 
din nou brigada...".

Lista de nume și stenograma 
discuțiilor purtate la I.J.I.L. ar 
putea continua. Deci posibilități 
există : aptitudini, talent, pa
siune și, mai ales, experiență. 
Cui îi revine sarcina să le va
lorifice ? în exclusivitate, con
ducătorilor ? Numai în 
metal am descoperit 
suficiente pentru o 
puternică, pentru o jumătate de 
echipă de dansuri (respectiv, 
băieții). în club stau încuiate 
instrumente și, poate, costume

secția 
forțe 

brigadă

se 
e- 

continuămi

în pofida indicațiilor de a 
valorifica mai bine spațiile 
xistente- multe locuri 
să rimină abandonate, supuse 
degradării, focare de infecții. 
Un loc bun de joacă aflat pe 
Calea Văcărești in dreptul sta
ției Glădiței este năpădit de 
buruieni, cioturi, gunoaie. Peste 
drum de Bufetul Livada, colț 
cu str. Livada cu duzi, un 
părculeț este folosit de trecă
torii— cam Obosiți, drept culcuș. 
Arbuștii sint căleați in picioare, 
gura de canal zace descoperită 
iar locuitorii din împrejurimi 
și-au adus aici cutiile cu gunoi. 
Un maidan ! Peste drum de A- 
sociația vinătorilor și pescari
lor din Calea Moșilor, o supra
față mare de teren a fost aban
donată. Pe acest loc pe care 
ciugulesc acum găinile a ră
mas, ca amintire, o jumătate 
de poartă de baschet și, din cind 
în cind, un cetățean venit cine 
știe de unde, confecționează 
inele din tuburi de aramă.

Ne este greu să nu adăugăm 
la enumerarea noastră spațiile 
altfel îngrijite, așa cum sint 
cele din str. Popa Nan. Bd. Tu
dor Vladimirescu — capătul au
tobuzului 33. Foișor. peste 
drum de întreprinderea „Tînăra 
gardă". Piața Națiunilor Unite, 
dar complet lipsite de dotări, cu 
numai 2—3 bănci de care stau 
agățați copiii.

Ni se pare necesar ca la ni
velul fiecărui sector să se con
stituie echipe care depistind 
locurile bune de joacă, să ac
ționeze prompt pentru amena
jarea și dotarea lor. Bucurețștiul 
oferă numeroase condiții pe care 
nu trebuie să le irosim.

Dar amintind toate acestea 
nu facem decit să marcăm o 
condiție de ia care abia trebuie 
să pornim în adoptarea unor 
măsuri mai radicale. Ceea ce 
propunem este in fond o dez
batere mai largă asupra moda
lităților prin intermediul căro
ra locurile de joacă deoășin- 
du-și condiția actuală să devină 
adevărate centre de educație 
civică a copiilor, spații cu do
tări și organizare adecvate mo
mentului prezent in care cuvin- 
tul principal îl rostesc știința 
și tehnica și în care problema 
educației copiilor constituie o 
preocupare generală.

LIDIA POPESCU

Noi spații comerciale CIRCUITUL MATERIILOR PRIME

unlversal 
Moinești,

V. R.

V

mir

cerc

ln cur» de deteriorare. E drept, 
comitetul U.T.C. a ridicat de
seori această problemă în șe
dințe. Dar s-a rămas la propu
neri fără să se treacă la înde
plinirea lor. Conducerea Între
prinderii ignoră un potențial ar
tistic demn de invidiat, negli
jează o importantă formă de 
eehicație ți dezvoltare a ori
zontului de cultură generală al 
oanaerLor «tocii. o modalitate 
■tram, vă de petrecere a timpu
lui liber S: ceea te este foarte 
important: dorm.ța unar.nU a 
tineretului de a aefita.

— Ce spun-et: despre toata 
acestea, tovarășe semeiar al or
ganizației V.TC. ar. 1 Ioa 
Purcel •

— States r noi io mnl că 
ne-am lăsat de-tm-s'-ra- p 
ne-am mobilizat ringum S-a 
creat un cerc vțmos etn caro 
nu am reuși: să ieșim la '.ro
me. De la noi trebuia s5 por
nească inițiativa. No: am aștep
tat să ne invite cineva să facem, 
dealtfel, ceea ce ne donrn. Nu
mai în schimbul nostru avem 
forțe pentru cel purta o br.gadă 
artistică. Dacă ne impuneam eu 
o formație gata constituită, eu 
un program bun. poate că am fi 
fost luați pînă la urmă în sea
mă. Ajutorul din partea condu
cerii secțiilor și a întreprinderii 
ne este insă de mare folos. Să 
ne putem grupa pe schimburi, 
să colaborăm cu organizațiile 
din celelalte secții. în prima 
ședință de comitet vom prezenta 
listele cu toți cei ce doresc să 
participe la formațiile artistice 
și vom începe să mobilizăm for
țele. Nu este un angajament, ci 
o dorință a mea, a tuturor co
legilor mei 1

7- Z

* *“•* Sk

a a.

Ar

ezza

rol ei (Ion Rițiu). Ei conduc 
T. regizează cu șiretenie a- 
cest joc al iubirii. înșelător 
și amețitor ca o călătorie în 
carusel. Bunul lor simț de 
oameni simpli ii ajută să 
pedepsească trufia. prostia 
și infatuarea nobililor. Din
tre personajele amestecate 
in acest joc. două iși găsesc 
o foarte bună interpretare : 
actrița Dejanira (Marla Du- 
mîtrașcu) și valetul lui Rip- 
pafrata (Adrian Rățoi).

Principalul merit al regi
zorului aste acela de a fi 
descoperit și reușit să impu
nă interpreților un stil de 
joc potrivit ideii spectacolu
lui. Acest prim demers a 
slujit la revigorarea comicu
lui unei piese care părea ve
che și prăfuită.

DANA DUMA

2—

I

(Urmare din pag. I) 
tehnică, dar faptul este corec- 
tibil. Adevărat că vine cu o 
oarecare blazare, dar ea poate 
fi rapid lecuită o dată ce intră 
în contact cu cerințe peste ce 
știe, cu o excelentă dotare de 
laborator și de atelier, care îl 
incită la căutări, il determină să 
vrea să-și formeze inteligența și 
mină pentru lucru".

Cădem de acord că profesorul 
trebuie să cultive studentului 
credința în vîrsta exercițiului 
științific cuplat perfect cu crea
ția — vîrsta tinărului. Profesorul 
Drimer iși amintește spusele 
unui mare profesor al Univer- 
sitățfi din Heidelberg, cum că 

■ tinârul trebuie utilizat foarte 
devreme ta cercetare, pini la 
3» de ani, cind el poate da to
tul. iar apoi trimis ta activitate 

' de ruttaă. Nu, nu poate fi de 
acord cu acest mod de „stoarce
re* a capacităților creatoare, 
după care specialistul să fie tri
eri» unei activități de rutină, cu 
arit ta mult cu dt nu poate 
ctmstdera producția o activitate 
de rutină. Și-a amintit totuși 
afirmata profeecrulu. pentru a 
accentua că exrstâ o vîrsta de 
aur pentru creație, iar ttaărul 
ce 32 de ani. cind este stu
dent. nu poate fi lăsa: intr-un 
prea prelungit exercițiu.

Stă ta puterea și obligația 
profesorului să descopere și să 
cultive aptitudini de cercetător, 
pofta de investigație, de a ino- 

i va. Se repune, astfel. In actua
litate dezideratul de a se forma 
pe lingă profesori adevărate 
școli științifice laolaltă cu stu
denții. Sint și asemenea pro
fesori ; sînt și asemenea 
școli științifice care au atras 
spre ele numeroși studenți. însă,

ne aflăm încă la un început. 
„Una din explicații ar fi aceea 
că se greșește în modul cum și 
după ce criterii este cotat ca
drul didactic. Pentru prestigiul 
și chiar pentru promovarea unui 
cadru didactic contează întii și 
întîi susținerea lucrării de doc
torantura, lucrările proprii de 
cercetare, ce și cit publică a- 
cesta. Pe locul ultim în ierarhi-

La Editura Minerva

Seria 
„Patrimoniu*
Editura Minerva a lansat re

cent • serie de largă accesibili
tate și de rizibilă audiență la 
public — seria Patrimoniu. Vo
lumele apărute pînă acum (ti
părite ta condiții grafice remar
cabile) : Ion de Liviu Rebreanu, 
N.coară Potcoavă de M.hai Sado- 
reanu și Viața la țară, Tănase 
Scatiu de Duiliu Zamfirescu 
prefigurează o viitoare bibliote
că din clasicii români, reeditați 
ta funcție de cerințele și zonele 
de interes ale sensibilității mo
derne. O atenție particulară se 
acordă satisfacerii exigențelor 
impuse de școală, lucru firesc 
din moment ce editura are în 
vedere- și o mai bună cunoaș
tere a patrimoniului literar na
tional. din care se retipăresc 
creații reprezentative esteticeș- 
le in cel mai inalt grad.

▼■lamele, enprinzind titluri 
individuale, dar și antologii, sint 
iomtite de Repere istorico-lite- 
rare ce configurează expresiv un 
sinopsis al receptării operelor 
ee contribuie la studierea in
stalării operelor respective în 
conștiința publicului. Următoa
rele volume ale seriei vor fi s 
Momente. schițe, notițe critice 
de L L Caragiale, Enigma Otl- 
l:ei de G. Călinescu și Poezii 
= de V. Alecsgndri. în con
cluzie. o serie ce demarează ex
celent.

I. ADAM

In competifie — 

artiștii amatori

în aceste zile se desfășoară 
etapa pe Capi^lă a Concursului 
formațiilor teatrale și muzical 
coregrafice de amatori. Sub ge
nericul „Dialog cu teatrul scurt", 
pe scena Caselor de cultură 
Mihai Eminescu", „PetCfi San

dor" și a Teatrului evreiesc de 
stat, cu Începere de la orele 17, 
in zilele de 7, 10 și 11 iunie a.c. 
vor evolua formațiile de teatru. 
La această etapă, la care sînt 
angrenați în cea mai mare parte 
tineri artiști amatori, remarcăm 
și prezența formațiilor de la 
Tehnic-Club și Ecran Club. A 
doua categorie de concurenți — 
coruri, formații vocale și instru
mentale de muzică cultă șl popu
lară. ansambluri folclorice, co
lective de dans clasic și tematic 
— continuă competiția pe scena 
Teatrului Mic. sub emblema 
„Mindră zi a libertății". Astăzi, 
evoluează artiști amatori din 
sectoarele 3 și 5 iar miine, cei 
din sectorul I.T.B. și comerț.

de a crea, dacă au intrat în 
politehnică și că rostul profeso
rilor este să-l ajute pe fiecare 
să-și găsească direcția de cer
cetare, aplicația lui deosebită 
de a altora, să le potențeze, cu 
alte cuvinte, rezervele de inteli
gență cu care aceștia vin la stu
dii. „Asta cere devotament. 
Cere generozitate, har de ’men
tor. Să te gindești că in acest 

Studenții — la ora 

exercițiului științific

zarea valorii unui profesor stă 
activitatea sa eu studenții. Așa, 
relațiile directe, de lucru, cu 
studeații sc pot deteriora, cadrul 
didactic fiind mai degrabă in- 
citaat <4 se ocupe — dincolo de 
ataigițiile strict didactice —. 
aaasai de propria evoluție știin
țifică ți de lieririle proprii. 
Masca ea sttaiesral se poate 
deprecia, ca vita»re. ea ■•ade
re. ta acest mod*.

Cum ar putea fi 3 Cum este, 
de fapt, pentru că atunci cind 
intr-un an universitar ai condus 
9 lucrări științifice, Înseamnă că 
ai dat o soluție. Formarea tină- 
rpiui specialist trebuie gindită 
în spiritul acestei epoci. Ingine
ria nu este concepută ca o pro
fesie în care departajăm : cer
cetarea. proiectarea, execuția. 
Specialistul numit „inginer" le 
include pe toate. Incit, spune 
dascălul, în munca.de cercetare 
trebuie pornit eu toți studenții, 
cu gindul că toți au capacitatea

contact al tău cu studenții din
colo de curs șl seminar, nu nu
mai dai, sacrifici, ci și primești. 
Trebuie mai ales să-i îndemne 
să-și „lucreze" ideile.-

Acceptînd, dar nu numai teo
retic, acest fel de a proceda, nu 
mai apare ca o excepție ceea ce 
am văzut la profesorul Drimer : 
un laborator de laseri cu o do
tare costtad 8 milioane lei, lă
sată pe mtaa studenților ; ei au, 
ca și profesot-aL cheile laborato
rului, dulapurile sint deschise, 
materialele Ia dispoziție. Numai 
să lucreze ! Și lucrează. Uneori 
profesorul îi găsește aici și la 
orele II seara. Pentru că s*A și 
dascălul. Iar metoda de lucru se 
învață nu dta prelegeri ci vă- 
zind-o.

Ne reîntoarcem la ideea lansa
tă mai la început, despre for
marea școlilor științifice pe lin
gă profesori, la soarta lucrărilor 
științifice studențești. Stăm bine 
din punct de vedere al statisti-
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Slab și incolor debut, poe
zii cu epică stingace, masca
tă inabil, sărăcie de imagi
nație, expresie greoaie, ajun
să pe alocuri la un haz in
voluntar. „Veniseși ! / Nu 
ne-am mai văzut / dar știam 
— așteptat / semne varii mai 
ales in somn / m-au fost 
prevenit // Ci nu pricepeam 
pentru ce te ascunzi / și negi 
vehement c-au plutit dinspre 
tine / e drept că cifrate / 
semne vitale / / Știam că 
ești crud / șl aflam un ochi 
blind / știam că sfărimi 
și-mi croiai jucării" etc. Ce 
sînt aceste „semne vitale" 
care plutesc dinspre parte
ner — e drept că cifrate!—, 
dacă nu o variantă „cultistă" 
a romanțelor ? Poezia, care 
se numește Chiromanție, 
continuă apoi cu citirea des
tinului în palmă : „O da, 
împietriseră-n nimburi / reci 
muntele Venus / și Jupiter, 
chiar și Saturn — / mi-a- 
minteam, mi-aminteam“. Po- 
eta se află de fapt sub 
zodia a două tentații : pri
ma este tentația către con
fesiunile romanțioase care, 
se înțelege, nu mai pot 
fi spuse ca pe vremea Iui 
Conachi, așa că sînt dispuse 
chipurile în vers alb, chiar 
cu indrăzneala lipsei de 
punctuație. Apoi vfne tenta
ția mare, tentația substan
ței, filozofarea, strădania 
aceea de a găsi miezul fap
telor și fenomenelor, pentru 
care țel s-au jertfit pleiade 
întregi de poeți. Vorba Mă
riei Petra, există aici un 
„ireversibil", ceva „implaca
bil", cum să vă spun, cam 
așa cum vin valurile mării 
unul după altul și tot impla
cabile rămîn. Dar mai bine 
ne convinge poezia : „Cum 
se grăbește să se piardă / 
apă pe apă, implacabil / aco- 
perindu-se cu unda / și anu- 
lindu-se năuc. / Veșnic o 
nouă apă — alta / din urmă 
năvălind placid / insemnele 
anterioare / cu o enormă 
gură rece / lichida lamă cum 
le șterge" etc.

Să nu credem însă că pe 
poetă nu o atrage și calmul 
contemplației, frumusețea

(Urmare din pag. I) 
terioare, iar Birladul să ex
pedieze la fiecare 3 zile 200 
de rulmenți din sortimentul 
stabilit. „Noi ne,-am respectat 
înțelegerea, ei nu — precizează 
tovarășul Valeriu Cîmpeanu, se
cretarul biroului de partid. Ne
cazurile cele mai mari le avem 
cu laminatele feroase de nu
meroase dimensiuni de care în
treprinderea are nevoie în can
tități nevagonabile, și pe care, 
în mod normal, noi ar trebui să 
le procurăm prin Baza jude
țeană de aprovizionare tehnico- 
materială. De fapt, ne descurcăm 
cum putem. Din cele 1082 tone 
laminate, contractate în trimes
trul I, baza ne-a livrat doar 
222". înainte de a ajunge la 
întreprinderea de vagoane, am 
trecut pe la Sucursala jude

CIND DISCIPLINA ESTE FERMĂ
(Urmare din pag. I)

sigur nedorite dar nu întotdeau
na ușor de evitat, colectivul 
întreprinderii de țevi, în care 
lucrează peste 1 200 de tineri, 
depune stăruitoare eforturi 
pentru a satisface tot mai de
plin pretențiile și exigențele 
beneficiarilor. Și, spre satis- 

cilor : procente de 80—90 la sută 
lucrări necesare producției. Dar 
cind este vorba de aplicabilitate, 
procentele sînt modeste — nici 
de 10 la sută. Interlocutorul 
nostru este de părere că există 
și o inerție a producției, o re
ținere a ei in fața acestor foarte 
tineri creatori de idei și soluții 
tehnice novatoare. Producția 
pierde foarte mult cu asta. O 
afirmă un dascăl care probează 
cu multe lucrări științifice ale 
studenților săi, de certă valoare, 
și care și-au găsit aplicarea.
, „Totul ar trebui să pornească 
de la profesor, de la relația lui 
cu producția, de la acele școli 
științifice pe care profesorii Ie 
girează cu numele lor și pe care 
producția le cunoaște și recu
noaște". Asta înseamnă mult. 
Pentru că producția se compor
tă altfel, mult mai receptiv, față 
de studentul venit de la profe
sorul X ori Y, format de el, ori 
față de lucrarea care poartă 
semnătura acestuia drept con
ducător științific. Trebuie mizat 
pe acest gir pînă cind inerția 
amintită va fi înlăturată — prin 
dovezile de capacitate pe care 
le fac studenții. Nu numai de 
dragul încurajării unor idei, ci 
pentru a susține o studenție ac
tivă, promovată de școala noas
tră superioară de azi, ostilă 
unui învățămînt exclusiv de 
amfiteatru, de bibliotecă, adeptă 
să practice metoda prin care 
studentul acumulează cunoștințe 
ta bună înțelegere cu aplicarea 
lor. atunci cind ele sint proas
pete.

Am consemnat'citeva idei ge
neroase, împărtășite de un men
tor. Dar ele vor fi fiind mult 
mai multe, incit dăm cuvintul 
și altor profesori, dar și studen
ților, să și le explice. 

tablourilor din natură. Iată 
cum arată pădurea in pri
măvară ; poeta realizează uo 
frumos desen pentru o car
petă de bilei în care gospo
dina cu înclinații vag artis
tice nu mai are altceva de 
făcut decit să coloreze botul 
cerbului cu cafeniu și cerul 
de deasupra cu ață albastră. 
„Liniște ! Căprioarele bat cu 
copita / in stei — să țișneas- 
că izvoare / Cerbii clipesc 
în tăcere — / un bot fremă- 
tind s-a ivit // Pădurea iși 
leagănă pruncii / izvoare — 
pui de căprioară / pe-un 
mugure o picătură / de rouă 
în clinchete lucii". îndu
ioșător acest tablou, o palmă 
morală dată acestui secol 
tehnicist care a pierdui din 
vedere „pruncii pădurii". O 
nostalgie după alte tărimuri 
infioară alteori visarea, 
capul se umple de vise, dar 
nu e nici o îngrijorare, frun
tea grea poate să stea pe 
vînt. „La prora acestei ga
lere / întruna cu fruntea 
pe vînt / O, cit departe-in 
urmă cine l-a desfășurat / și 
cine-a rămas neclintită sta
tuie / pe cheiul surpat de 
undele timpului scurs între 
maluri". Dacă nu ati tnțeles, 
putem să repetăm ; așadar 
timpul face niște unde, care 
se scurg între maluri și în
cep să sape la baza bietelor 
edificii. Așa s-a surpat șî 
cheiul, și statuile, și se mai 
surpă, dacă eroziunea nu 
cumva a încetat.

„Prea puține cuvinte nu 
mor / sufocate de drumul co
tit // Multe dlntr-însele / in- 
tr-o ciudată Z stare de im
ponderabilitate / cad de cum 
fură rostite / și nimănui pa- 
re-i rău", scrie autoarea. Nu 
le-o fi părind rău altora, a- 
tunci cind aceste cuvinte se 
sufocă pe drumuri cotite, dar 
nouă ne pare sincer rău. Ne 
pare rău de atîta hirtie risi
pită degeaba, ca să nu mai 
spunem cite cuvinte s-au ri
sipit pe drumuri cotite, acum, 
cu această lipsă de penurie, 
cum se spune !

DINU FLAMÎND

țeană a Băncii Naționale. To
varășul director, Gheorghe Ra
du, ne-a informat că valoarea 
stocurilor supranormative e- 
xistente Ia 31 martie la unita
tea în cauză se ridică la apro
ximații 28 milioane lei. Aceas
tă sumă, penalizările plătite 
pentru ea, ca și creditele anor
mal create în conturile băncii, 
au ajuns ca în prezent să spo
rească la 46 760 000 lei. îl în
trebăm pe tovarășul Nicolae 
Arimie, contabil al Bazei de a- 
provizionare, dacă există la din- 
șii stocuri supranormative. „La 
rulajul nostru nici nu se poate 
concepe altfel", vine prompt 
răspunsul.

Iată așadar o mentalitate bi
rocratică asupra aprovizionării 
care explică în mare măsură 
neritmicitatea producției și pa
gubele pe care le generează.

facția sa, in acest an a izbutit 
să-și onoreze în chip lăudabil 
sarcinile și angajamentele in 
întrecere. Inițiativele organi
zației de tineret au contribu
it efectiv la acumularea u- 
nor importante depășiri a pro
ducției. Tovarășul Virgil But- 
naru, secretarul comitetului 
U.T.C., ne vorbește despre ci
teva dintre ele : „Să lucrăm o 
zi pe lună cu scule economisi
te" aparținînd organizației din 
secția S.P.M.A. prin care se 
aduc anual economii în va
loare de peste 100 mii lei ; „în 
fiecare zi o mufă peste plan 
de fiecare tînăr", lansată de 
tinerii secției filetaj și care 
asigură o producție supli
mentară în valoare de peste 62 
mii lei ; preluarea ' activității 
laminorului de 6 țoii de către 
o brigadă de tineri și care 
iși depășește lunar planul cu
4—5 la sută etc. Tinerii și-au 
mai prevăzut, de asemenea, să 
realizeze prin diverse acțiuni 
economii de un milion kw h 
energie electrică și 800 tone 
combustibil convențional.

„Un puternic stimulent în rit
micitatea producției — reia to
varășul ing. Vasile Sav — îl 
constituie acordul global pe 
care l-am extins în toate sec
țiile. Prin acest sistem de re
tribuire a muncii am creat în 
întreprindere o atmosferă de 
disciplină fermă, de activitate și 
efort constant ; a sporit răspun
derea fiecărui muncitor și ca
dru tehnic față de munca sa, 
față de întreținerea și exploa
tarea rațională a utilajelor. Se 
simte o îmbogățire radicală a 
tuturor indicatorilor de plan. 
Cind utilajele merg ca ceasor
nicul și contractele pot fi ono
rate la timp". Acest lucru se 
vede cel mai bine în bilanțul 
pe primele cinci luni de între
cere : a fost livrată suplimentar 
economiei naționale o producție 
in valoare de 14 7S5 000 lei : pro
ductivitatea pe om a sporit eu 
2 690 lei față de eea prevăzută 
prin plan : la producția glo
bală depășirea se ridică la 
18 milioane lei. Sint valori ale 
hărniciei ți bunei organizări pe 
care colectivul întreprinderii de 
țevi le completează in fiecare zi.

munca.de
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

® Delegația Frontului de Eliberare 
din Mozambic (FRELIMO)

(Urmare din pag. I)

can de a-și hotărî singur des
tinele sale.

Intre cele două părți a avut 
loc un schimb de vederi și de 
informații într-o serie de pro
bleme de interes comun. A 
fost exprimată satisfacția pen
tru dezvoltarea ascendentă a 
relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre 
P.C.R. și F.R.E.L.I.M.O., subli- 
niindu-se contribuția de sea
mă adusă la întărirea acestor re
lații de întîlnirile și convorbiri
le dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și conducătorii 
F,R.E.L.I.M.O„ acordurile și în

• Delegația Partidului Comunist Sanmarinez
(Urmare din pag. I) 

rare care favorizează creș
terea și afirmarea tot mai pu
ternică a forțelor revoluționa
re, progresiste, a mișcărilor 
de eliberare națională, a în
tregului front antiimperialist.

Evidențiindu-se pașii im
portanți realizați pe calea u- 
nei politici noi, rolul însem
nat îndeplinit de masele 
populare, de opinia publică, 
s-a subliniat necesitatea uni
rii eforturilor și acțiunilor tu
turor forțelor democratice, 
progresiste, antiimperialiste, 
pentru consolidarea acestui 
curs pozitiv, pentru instaura
rea unor relații noi între sta
te, bazate pe principiile in
dependenței și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re- 
eiproc.

De comun acord, cele două 
părți au reliefat faptul că ac
centuarea procesului de con
solidare a cursului spre secu
ritate. destindere și colabora
re, rezolvarea. în interesul po
poarelor a problemelor cu 
care este confruntată omeni

AGEXltA
TELEGRAMĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit din partea președintelui Republicii 
Portugalia, ANTONIO DE SPINOLA, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc foarte călduros pentru amabilul mesaj pe care 
Excelența Voastră a binevoit să mi-1 trimită cu ocazia asumării 
funcțiși de președinte al Republicii Portugheze și pentru Urările 
de succes adresate poporului portughez. *

PRIMIRE

Primul ministru al guvernului, 
tovarășul Manea Mănescu, a 
primit, joi dppă-amiază, pe Ta
deusz Skwirzynski, ministrul 
silviculturii și industriei lemnu
lui din R. P. Polonă, care face 
o vizită în țara noastră.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
discutate unele aspecte referi
toare la dezvoltarea în continua
re a colaborării româno-polo- 
neze in domeniul silviculturii și 
industriei lemnului.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, tovărășească, 
a participat Vasile Patilineț, mi
nistrul economiei forestiere și 
materialelor de construcție. A 
fost prezent Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul R. P. Polone 
la București.

VIZITE
».....■■■■■

La invitația conducerii Radio- 
televiziunii române, se află în 

țelegerile convenite cu aceste 
prilejuri.

Secretarul general al P.C.R. a 
reafirmat sentimentele de deplină 
solidaritate militantă ale P.C.R. 
cu lupta dreaptă a poporului mo- 
zambican și a rugat pe membrii 
delegației să transmită conduce
rii F.R.E.L.I.M.O'. asigurarea fer
mă că P.C.R., România socialistă, 
vor sprijini în continuare cauza 
justă a eliberării poporului mo- 
zambican, pentru obținerea cît 
mai rapidă a independenței na
ționale, pentru crearea unui stat 
național liber și suveran.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

rea, impun participarea activă 
a tuturor statelor — indife
rent de mărimea lor — la 
soluționarea pe cale politică a 
problemelor vieții internațio
nale, creșterea continuă a ro
lului O.N.U. în reglementarea 
problemelor majore ale con
temporaneității.

Trecînd în revistă alte as
pecte ale actualității interna
ționale, P.C.R. și P. C. Sanma
rinez s-au pronunțat cu hotă- 
rîre pentru eliminarea focare
lor de război și tensiune exis
tente încă în lume, pentru so
luționarea în spiritul păcii și 
justiției a litigiilor și conflic
telor dintre state.

Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Sanma
rinez și-au reafirmat voința de 
a milita activ și în viitor pen
tru întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor democratice, 

-progresiste, antiimperialiste, 
pentru triumful cauzei păcii, 
democrației și socialismului.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească, caracteris
tică relațiilor dintre cele două 
partide.

vizită în țara noastră o dele
gație a Radioteleviziunii japo
neze N.H.K., condusă de pre
ședintele acestei organizații, 
Kichiro Ono.

Cu'acest prilej, a fost semna
tă o nouă înțelegere de colabo
rare între cele două radiotele- 
viziuni.

In timpul vizitei, delegația Ra
dioteleviziunii japoneze a fost 
primită de tovarășul Cornel Bur
tică. membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Național al Radiote
leviziunii. La întîlnire a partici
pat Kanazawa Masao, ambasa
dorul Japoniei la București.

★
în cadrul vizitei de schimb de 

experiență pe care o efectuează 
în țara noastră, delegația Parti
dului Congolez al Muncii, con
dusă de Jakob Okanza, secre
tar al C.C. al Partidului Congo
lez al Muncii, a avut întrevederi 
cu tovarăși din conducerile 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, Ministerului Muncii. Con
siliului Popular al Municipiului 

București. Comitetului Jude
țean Argeș al P.C.R. și a vizitat 
Muzeul de istorie al partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia, noile cartiere de locuințe 
din orașele București și Pitești, 
întreprinderea textilă „Dacia"1 
din București, Combinatul de 
industrializare a lemnului și Fa
brica „Argeșanca" din Pitești. 
C.A.P. din Văleni-Podgoria. in
treprinderea de vinificație Ște- 
fănești, precum și unele obiec
tive social-culturale din orașul 
Pitești.

★
Președintele Curții Internațio

nale de Justiție de la Haga. 
Manfred Lachs, care face o vi
zită în țara noastră, a avut. în 
cursul zilei de joi întrevederi 
cu ministrul afacerilor externe. 
George Macovescu. și cu mi
nistrul justiției, Teodor Vasiliu. 
In cursul întrevederilor au fost 
discutate probleme referitoare la 
eforturile ce se întreprind pen
tru întărirea legalității interna
ționale, relevindu-se contribuția 
Curții Internaționale de Justiție 
de la Haga in acest domeniu.

SOSIRI

Tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
care, la invitația P.C. Finlandez, 
a participat la festivitățile pri
lejuite de cea de-a XXX-a ani
versare a ieșirii din ilegalitate 
a partidului, s-a înapoiat, joi 
după-amiază, în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni se aflau tovarășii Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Circei, membru al 
C.C. al P.C.R.

în aceeași zi, a sosit de la 
Helsinki, tovarășul Ludovic Fa- 
zekas. membru al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului județean 
Harghita al Frontului Unității 
Socialiste, care, la invitația U- 
niunii democratice a poporului 
finlandez (S.K.D.L.). a participat 
la festivitățile ocazionate de cea' 
de-a XXX-a aniversare a creă
rii acestei organizații.

La plecarea din capitala Fin
landei. oaspeții români au fost 
salutați de_Olavi Hanninen. vi
cepreședinte al P.C. Finlandez, 
și de Ele Alenius. președintele 
S.K.D.L.

A fost prezent Constantin 
Vlad. ambasadorul României la 
Helsinki.

CONVORBIRI

Joi, au continuat convorbirile 
oficiale dintre ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România. George Ma
covescu. și secretarul general al 
Ligii Arabe. Mahmud Riad. Cu 
acest prilej, au tost aprofundate 
unele aspecte ale colaborării 
dintre România și țările arabe, 
relațiile cu Liga Arabă, precum 
și posibilitățile de dezvoltare a 
acestora.

In cursul convorbirilor, s-a 
manifestat o deplină identitate 
de vederi în problemele abor
date.

In aceeași zi, secretarul gene
ral ah Ligii Arabe a vizitat in
stituții social-culturale și cartie
re ale Capitalei.

Cu prilejul prezenței la Bucu
rești a secretarului general al 
Ligii Arabe — Mahmud Riad —. 
a președintelui Curții Internâțio- 
nale de Justiție de la Haga — 
Manfred Lach’s —, și a secreta
rului general al Conferinței 
mondiale a populației — Antonio 
Carrillo Flores —, directorul 
Centrului de informare al O.N.U. 
la București, S. A. Chedid, a 
oferit un dejun în onoarea mi
nistrului afacerilor externe al 
Republipii- Socialiste România, 
George Macovescu.

în cursul dejunului, S. A. 
Chedid a declarat :

Aceste vizite simultane ale 
oaspeților României, ale căror 
sfere de activitate și acțiune sînt 
deosebite unele de altele, dar 
în realitate înrudite prin simi
litudinea idealurilor și obiecti
velor pe care le urmăresc, sînt 
o coincidență a cărei bogată 
semnificație și importanță nu 
poate fi ignorată de nimeni.

DECORĂRI

C.C. al P.C.R.. 
Stat. personal al 

i CO C 63 llșcs c u. 
le-au fost adre- 

lidUri de tovară
șul Ezr.il Bodnar aș. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
care a relevat contribuția adusă 
de organele de miliție la apă
rarea cuceririlor revoluționare 
ale oamenilor muncit a avutu
lui obștesc, indeplinindu-și cu 
devotament și abnegație sarci
na încredințată de partid.

Din partea celor decorați, au 
exprimat vii mulțumiri pentru 
înaltele distincții acordate ge- 
neral-ma:or Jean Moldoveanu, 
adjunct al ministrului de inter
ne. șef al Inspectoratului Gene
ral al Miliției, generalul-maior 
Marin Vîicear.u și colonelul Va- 
leriu Buzea.

La festivitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
EoA BobH, ministrul de inter
ne. general-colonel Ion Coman, 
șef de secție Ia C.C. al P.C.R., 
primi adjuncți și adjuncții mi
nistrului'de interne,'generali și 
ofițeri.

CONFERINȚĂ

în Capitală s-au încheiat joi 
lucrările celei de-a Vl-a Con
ferințe a comisiilor naționale 
pentru U.N.ES.C.O. din țările 
balcanice.

Dună cum se ara:ă in rapor
tul final, reprezentanții comisii
lor naționale pentru U.N.E.S.C.O. 
din Bulgaria. Grecia, Iugosla
via. România și Turcia, pârti
ei Dan: e la conferință, au anali
zat activitatea desfășurată in 
direcția amplificării și diversifi
cării "F-ațiilor de colaborare in
tre aceste țări in domeniile edu
cației, științei și cultunv

PLECĂRI
Joi după-amiază a părăsit Ca

pitala Antonio Carrillo Flores, 
secretar general al Conferinței 
mondiale a populației, care a 
făcut o vizită in țara noastră în 
legătură cu pregătirea acestei 
reuniuni internaționale. în 
timpul șederii in țara noastră, 
oaspetele a avut intilniri de lu
cru cu George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și cu 
Mircea Malița, ministru secre
tar de stat la Consiliul de Stat, 
secretar general aț Comitetului 
național român pentru organi
zarea Conferinței mondiale a 
populației. ’

In încheierea vizitei, secreta
rul general al Conferinței mon
diale a populației s-a întilnit 
cu ziariști români și coresnon- 
denți ai presei străine acreditați 
la București.

Secretarul general al Confe
rinței mondiale a populației și-a 
exprimat recunoștința profundă 
pentru faptul că România găz
duiește această reuniune, pen
tru efortul depus în vederea or
ganizării ei și a apreciat că 
Bucureștiul întrunește toate 
condițiile pentru ca întîlnirea 
din capitala țării noastre. la 
care sînt așteptate circa 3 500 de 
personalități politice și științi
fice. să fie un succes din toate 
punctele de vedere.

★
Ministrul învățămîntului su

perior și cercetării științifice din 
Algeria, M. S. Benyahia, care, 
la invitația ministrului educa
ției și învățămîntului al Repu
blicii Socialiste România, a fă
cut o vizită in țara noastră, a 
părăsit, joi dimineața, Capitala, 
îndreptindu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil. 
viceprim-ministru al guvernului 
Republicii .Socialiste România, 

ministrul educației și invlțâmln-

A fost de față ambasadorul 
Algeriei la București, T-a-abî De- 
ma chlatrous.

în timpul seder.: m țara noas
tră. ministrul algerian. a vizitat 
Institutul politehnic și Univer
sitatea București. Stațiunea ex
perimentau Funduiea. Institu
tul agronomic și Institutul de 
fizică atomică.

Exprimindu-și satisfacția față 
de rezultatele vizitei sale in țara 
noastră, ministrul algerian a 
declarat. înainte de pleeare, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
că ele se înscriu pe linia evolu
ției ascendente a relațiilor" de 
prietenie și colaborare • dintre 
cele două țări și popoare, in 
spiritul celor convenite cu pri
lejul intilniriîor și convorbi
rilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Houari Boume- 
diene.

SEMINAR

Metodele de calcul privind a- 
naliza și supravegherea siste
melor energetice au constituit 
obiectul dezbaterilor seminaru
lui româno-american. ale cărui 
lucrări au luat sfîrșit joi la 
București.

Abordarea în cadrul discuții
lor a unor probleme de actuali
tate, cum sînt planificarea și e- 
conomicitatea sistemelor ener
getice, regimul și siguranța lor 
de funcționare, a permis specia
liștilor din cele două țări o mai 
bună cunoaștere a realizărilor 
proprii în aceste domenii, evi
dențierea unor teme care vor 
sta la baza unor proiecte comune 
de cercetare. S-a desprins, de 
asemenea, necesitatea continuă
rii și adîncirii contactelor din
tre oamenii de știință români și 
americani, inclusiv organizarea 
unui nou seminar pe o temă a- 
semănătoare.

SE EXTINDE BAZA

DE TRATAMENT SANATORIA!.
Zilele acestea capacitatea 

de tratament a litoralului va 
crește simțitor prin darea în 
folosință a unei noi și mo
derne dotări. Este vorba de 
hotelul sanatorial „Manga
lia" cu o capaditate de caza
re de 518 turiști. Noua uni
tate dispune de o policlini
că, de o piscină acoperită, un 
restaurant, o sală polivalen
tă și o stație meteo proprie.

In felul acesta baza de tra
tament ateenajată pe litoral 
include centrele de fiziotera- 

. pic din Eforie Nord. Neptun 
și Mangalia care oferă pa- 
cienților peste 4 #00 de locuri 
încălzite. în actualul sezon se 
pot trata afecțiuni reumatis
male ale articulațiilor peri
ferice și ale coloanei verte
brale. artroze, spondiloze.

ADUNARE

Joi după-amiază. la între
prinderea de utilaj petrolier „1 
Mar din Ploiești a avu; loc o 
adunare prilejuită de împlinirea 
a cinci ani de «la crearea Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud.

La adunare au luat parte re
prezentanți ai ambasadei Re
publicii Vietnamului de Sud și 
Republicii Democrate Vietnam 
la București.

In cuvintul rostit cu acest 
prilej. Nicolae Pavelescu, vice
președinte al Consiliului jude 
țean Prahova al Frontului Uni
tății Socialiste, a transmis. în 
numele locuitorilor județului, un 
cald și frățesc salut eroicei 
populații a Republicii Vietnamu 
lui de Sud împreună eu urarea 
de succes deplin în eforturile 
sale pentru construirea unei pa
trii libere, independente și pros
pere. pentru dezvoltarea demo
cratică. de sine stătătoare a 
Vietnamului de Sud. pentru în
făptuirea reunificării țării.

A luat apoi cuvintul Vu Le, 
secretar al Ambasadei Republi
cii Vietnamului de Sud. Sub
liniind semnificația evenimen
tului, vorbitorul a arătat că Gu
vernul Revoluționar Provizoriu 
s-a afirmat și se afirmă ca o 
puternică forță catalizatoare a 
întregii mișcări patriotice, con- 
tinuind cu succes, împreună cu 
Frontul Național de Eliberare, 
să facă totul pentru Instaurarea 
unei păci trainice în zonă, pen
tru reconstrucția rapidă a țării, 
pentru unificarea pe cale paș
nică a patriei și ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al 
populației. Vorbitorul a expri
mat calde mulțumiri Partidului 
Comunist Român. ponorului 
nostru, președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru sprijinul și 
ajutorul prețios acordat luptei 
drepte a populației sud-vietna- 
meze.

spondilite anchilozante, a- 
feețiuni ortopedice, ale siste
mului nervos periferic, afec
țiuni dermatologice. Se pot, 
efectua tratamente în ame
najările cu băi reci de la E- 
forie Nord, Eforie Sud, Te- 
chirghiol, Venus sau în cen
trele medicale de Ia Neptun, 
Saturn etc. Prin noul com
plex gama posibilităților 
sporește considerabil, la dis
poziția turiștilor fiind puse 
cadre medicale de elită, apa
ratură modernă, condiții de 
tratament și agrement exce
lente.

în imagine noul hotel sa
natorial „Mangalia" în mo
mentul în care se lucra la 
ultimele finisări.

Foto : O. PLECAM
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De la Federația Română de Fotbal

SANCȚIUNI DRASTICE ÎMPOTRIVA CELOR CARE
ÎNCALCĂ NORMELE ETICII SI MORALEI SPORTIVE»,

Comisia centrală de competiții 
și disciplină și Colegiul central 
al arbitrilor a analizat inciden
tele petrecute la meciul S.C. 
Bacău — Dinamo București, dis
putat în ziua de 2 iunie a.c. la 
Bacău, in cursul cărora arbitrul 
de margine VI. Trifu, a fost mo
lestat grav de către jucătorii e- 
chipei băcăuane, fapt fără pre
cedent în divizia națională A.
S-a constatat că astfel de ati
tudini huliganice au fost posibi
le datorită in primul rind lipsei 
de răspundere a conducerii S.C. 
Bacău și antrenorului echipei, 
C. Rădulescu, care au pregătit 
jucătorii în vederea acestui meci 
intr-un spirit de nesportivitate, 
pentru obținerea cu orice preț 
a victoriei.

In fața incidentelor petrecute 
arbitrul de centru Gh. Manole a 
manifestat totală lipsă de exi
gență, nu a acționat cu fermi
tate pentru sancționarea jucă
torilor vinovați, permițind ca 
jocul să degenereze, să aibă Ioc, 
în continuare, abateri de la re
gulamentul de fotbal și etica 
sportivă.

în legătură cu aceste abateri 
serioase care umbresc desfășu
rarea finalului de campionat 
s-au stabilit următoarele :

1. Pentru lovirea gravă a ar
bitrului VI. Trifu, în conformi
tate cu art. 182 pct. J al Re
gulamentului activității fotba
listice. se suspendă pe timp de 
doi ani din activitatea fotba
listică următorii jucători de la 
S.C. Bacău : I. Munteanu, Gh. 
Sinăuceanu, N. Florea, V. Vol- 
mer, Gh. Voinea, I. Catargiu și 
I. Margasoiu.

Pentru faptul că a fost iniția
torul acestui act huliganic se 
propune C.N.E.F.S. scoaterea pe 
viață din activitatea sportivă a 
jucătorului I. Munteanu.

2. In conformitate cu prevede
rile art. 55 al aceluiași regula
ment se ridică echipei S.C. Ba
cău dreptul de organizare de 
jocuri pe teren propriu pe timp 
de patru etape.

3. Pentru modul necorespun
zător în care a pregătit și con
dus S.C. Bacău în acest meci, 
precum și pentru lovirea gravă 
în incinta terenului a unui

Invitație la clubul 
stațiunii Felix

V-ați hotărit să alegeți pentru 
vacanța aceasta stațiunea Felix? 
Atunci este bine să nu uitați că 
tinerilor qflați aici clubul sta
țiunii le oferă nenumărate pri
lejuri de petrecere plăcută a 
timpului liber. Așa de pildă 
spectacolele muzical umoristice, 
concursurile „cel mai bun solist 
de muzică ușoară", întîlniri ale 
tinerilor cu poeți orădeni și cu 
alte personalități ale culturii din 
centre ca Tirflișdara, București, 
Cluj, sînt completate de simpo
zioane și mese rotunde pe dife
rite teme, de excursii tematice 
în județ și chiar de ore desti
nate educației sanitare. Terenu
rile amenajate în incinta sta
țiunii sînt gata să răspundă do
rințelor dumneavoastră de a vă 
întrece în competiții organizate 
sau în confruntări improvizate 
de la o zi la alta. Toate acestea, 
ca și surprizele pe care le veți 
afla singuri, fac’ parte din pro
gramul cultural educativ al clu
bului Felix, oferit tinerilor ve- 
niți la odihnă.

G. EMILIA 
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delegat al echipei oaspete, antre
norului C. Rădulescu i se retra
ge dreptul de a "antrena timp 
de trei ani echipe de divizia A 
și B. Se propune organelor 
sportive locale desfacerea con
tractului de muncă a acestui 
antrenor.

4. Pentru slaba muncă educa
tivă și modul defectuos, în care 
au fost luate măsurile de ordine 
în incinta terenului se sancțio
nează- cu ultim avertisment sec
ția de fotbal a clubului S.C. 
Bacău.

5. Se dă mustrare jucătorilor 
A. Sătmăreanu și FI. Cheran de 
la Dinamo București — pentru 
comportare nesportivă în timpul 
incidentelor petrecute la, a doua 
întrerupere a jocului.

6. Pentru totală lipsă- de exi
gență în aplicarea prevederilor 
regulamentare față de abaterile 
grave ale jucătorilor, arbitrul 
Gh. Manole se exclude din lo
tul arbitrilor divizionari și se 
suspendă pe un an.

N. R. : în legătură cu rezul
tatul meciului, la o întrebare a 
delegatului clubului Dinamo, 
președintele comisiei .a comuni
cat că rămine cel consemnat în 
foaia de arbitraj.

Decizia comisiei este dată, po
trivit regulamentului, cu drept 
de apel. Chiar în ședință clubul 
Dinamo a comunicat că va uza 
de acest drept, declarindu-se 
împotriva omologării rezultatului 
înregistrat la sfirșitul meciu
lui. (C. V.).

Tenis

In primul tur al campionate
lor internaționale de tenis ale 
Franței, jucătorul român Ilîe 
Năstase l-a întrecut cu 6—0,
6—2, pe Maurice Claitte (Fran
ța), in timp ce japonezul Ka- 
miwazumi a furnizat o mare 
surpriză reușind să-l elimine eu 
3—6, 6—4, 8—6 pe americanul 
Stan Smith. Alte rezultate : 
Munoz — Barany 6—3, 6—4 ; 
Fassbender — Iqbal 6—2, 6—1 ; 
Vilas — Holecek 6—1. 6—3 : Pa- 
sarell — Volkov 7—6, 7—6 ; 
Cornejo — Feaver 6—7, 6—1, 
6—2 ; Dibley — Pinner 6—4, 
6—2.

In proba feminină, Iudit Di- 
bar Gohn (România) a învins-o 
cu 6—1, 6—2 pe Rho (Costa 
Rica), iar Mariana Simionescu 
(România) a ciștigat cu 6—2, 
2—6, 6—3 partida susținută cu 
Mattison (Australia).

Pe micul ecran
Simbătă 8 iunie : Ora 17,36

— FOTBAL MAGAZIN : Re
zumatele înregistrate ale me
ciurilor Franța — Argentina, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia, 
R.D.G. — Anglia. Ungaria — 
Iugoslavia, Tottenham — 
Feyenoord (tur-retur), Bul
garia — Anglia, Fiorentina — 
Zair, R.D.G. — Norvegia, 
Anglia — Argentina. S. V. 
Hamburg — Olanda, Lud
wigshafen — Brazilia, Olan
da — Argentina, F.C. Basel
— Brazilia, Oldenburg — 
Zair, St. Gali — Australia și 
alte reportaje din arena in
ternațională.

Duminică 9 iunie : Ora 
14,51) — MAGAZIN SPOR
TIV : a Concurs internațio
nal de natație. înregistrare 
de la Leeds, o Automobi
lism : cursa de 160 km. de Ia 
Niirbiirgring și marele pre
miu de formula I de la Mon
te Carlo. Ora 22.10 — DUMI
NICA SPORTIVA : a Selec- 
țluni filmate din întîlnirea de 
atletism feminin România — 
Anglia — Italia — R.F. Ger
mania.

Ministerul Educației și Învățămîntului 
liceul de mecanică nr. 13-București

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința celor interesați că, în perioada 9— 

20 iunie inclusiv a.c., se primesc înscrieri pentru admiterea 
în anul I — al anului școlar 1974—1975, la Liceul de meca
nică nr, 13 București, în specialitatea „Mecanic automobile și 
tractoare" cu 144 de locuri și „Construcții căi ferate, dru
muri și poduri" cu 36 locuri.

Se primesc absolvenți ai clasei a VIII-a a școlii generale 
băieți și fete, dacă nu au depășit virsta de 17 ani pînă la 
30 XII 1974 indiferent de localitatea unde își au domiciliul.

La înscriere candidații vor prezenta cerere tip eliberată 
de școala generală absolvită cu aprobarea conducerii școlii.

înscrierile sînt precedate de examinarea medicală care este 
eliminatorie și care se va face pe măsura înscrierii, la Po
liclinica Ana Ipătescu, autorizată pentru siguranța circula
ției, deoarece in treapta a doua de școlarizare la specialita
tea „Mecanic automobile și tractoare", elevii vor face dubla 
specializare de conducere auto, pentru obținerea permisului 
de conducător auto, categoria B și C.

Se menționează că nu se va susține concurs de admitere 
iar în cazul în care numărul celor înscriși va depăși numă
rul locurilor planificate, selecția se va face pe bază de teste.

In timpul desfășurării înscrierilor și eventual al concursu
lui de admitere, candidații vor avea asupra lor Buletinul de 
identitate.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la secreta
riatul școlii, între orele 7,00—15,30 și la telefon nr. 17 61 31. 
<lin București, cal. Griviței nr. 391. Sector 8. tramvai 6, 10, 
24 și autobuz 105, troleibuz 86—87 (Coborirea la stația UMMR 
Grivița Roșie sau stația Mureș).

Pentru anul școlar 1974—1975 liceul va funcționa intr-un 
local nou din B-dul Păcii nr. 189 (Șos. București — Pitești) 
cu internat și cantină.

Pe durata școlarizării aniilor I și II (treapta I), elevii vor 
beneficia de bursă conform normelor in vigoare, in procent 
de 36%.

Întreprinderea de transport bucurești
ANGAJEAZĂ URGENT

DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
Șl DIN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII

• CONDUCĂTORI AUTO PENTRU AUTOBUZE
Se pot prezenta posesori ai permisului de conducere 

pentru autovehicule categoria „D" sau categoria ,,C" 
avînd o practică efectivă de minim un an și virsta minimă 
de 22 ani.

• CONDUCĂTORI AUTO PENTRU TAXIMETRE Șl CA
MIOANE - bărbați și femei, .posesori ai permisului de 
conducere corespunzător categoriei de autovehicule.

întreprinderea dispune de un parc nou de autobuze și 
taximetre.

Se asigură :
- Retribuția corespunzător clasei, iar pentru șoferii 

de autobuze spor de 10% și orice alte sporuri legale.
Pentru nefamiliști cazarea in căminele întreprinderii.
- Masa la cantină la prețuri convenabile.
- Legitimații de călătorie pe mijloacele de transport in 

comun pentru întreaga familie.
- Stabilirea domiciliului în municipiul București, potrivit 

prevederilor Decretului 307/1971.

Pentru autobuze doritorii se vor adresa la sediul Ex
ploatării Transport Autobuze din Calea Serban Vodă 
nr. 164, sectorul 5, telefon. 23 61 54. Biroul personal, 
învățămînt, remunerare, unde pot primi orice alte infor
mații, iar pentru taximetre și camioane la sediul Ex
ploatării Transport Camioane Taximetre — Biroul per
sonal, învățămînt, remunerare, str. Galați nr. 216, secto
rul 2, telefon: 11 39 20.

9 IUNIE 1974 
tragerea specială 
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Alte amănunte în prospectele existente în a- 
gențiile Loto-Pronosport.

Simbătă 8 iunie 1974 este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor.
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„CONSTRUCTORUL44
BUCUREȘTI

s

AHUNȚĂ
fă

a
Înscrierea în treapta I de liceu a absolvenților 
Vlll-a a promoției 1974 la următoarele meserii :

ele.

® ZIDARI ROSARI TENCUITORI
• MOZAICARI FAIANTARI
• DULGHERI
• CIOPLITORI PIATRĂ
• PARCHETARI f»

înscrierile se fac în perioada 9-20 iunie 1974, cu candide 
ții din București și din toată țara.

Pe perioada școlarizării elevii vor beneficia de burse in 
valoare de 460 lei lunar.

înscrierile se fac pe baza cererii individuale și a fișei 
medicale pe care candidații le depun în perioada mai su 
arătată la Liceul industrial de construcții nr. 1 din București, 
Bd. Leontin Sălăjan nr. 12 sector 4.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la Serv 
personal-învăiănînt al cooperativei „Constructorul" di 
București, str. Smîrdan nr. 30, sector 4 sau la telefon 
13 47 11 int. 3, precum și la Liceul industrial nr. 1, din Br' 
leontin Sălăjan nr. 12, sector 4, telefon 43 43 90. - Tov.'di 
rectoare ing Eugenia Bălașa.

a■

3
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ORIENTUL APROPIAT Perspective Schimb de mesaje intre președintele
Încheierea schimbului de prizonieri dintre Siria

și Israel * Turneul lui Kurt Waldheim
largi cooperării României și al Republicii Burundi

GENEVA, 
ternational 
(C.I.GJQ a 
tuat.. joi, la

— Comitetul In
al Crucii. Roșii 
anunțat că a efec- 
cererea guvernelor 

Siriei “șb Israelului și cu avioa
ne puse la dispoziția sa de gu
vernul Elveției, a doua parte a 
repatrierii prizonierilor de 
război. 382 de prizonieri, dintre 
care 367 sirieni și restul maro
cani "irakieni și palestinieni, au 
fost transportați de la Tel Aviv 
la Damasc, concomitent cu re
patrierea celor 56 de prizonieri 
israelieni aflați in Siria. Cu a- 
ceasta schimbul de 
de război dintre cele 
prevĂ^PV.de acordul 
gajare.~s«a inchei'at.

WASHINGTON. — 
pe 'care co voi face în Orientul 
Apfapiatj săptămina viitoare, va 
oferi pțilejul de a explora îm
preună ..cu conducătorii țărilor 
vizitate- mijloacele prin care vor

putea fi continuate progresele 
în direcția unei păci durabile in 
regiune” — a declarat președin
tele Richard Nixon într-un dis
curs pronunțat în localitatea 
Annapolis. „Calea spre o pace 
justă și trainică este încă lun
gă și dificilă, a adăugat pre
ședintele. Dar ceea ce părea un 
obstacol insurmontabil a fost 
acum depășit".

româno - argentiniene celei

Cu a- 
prizonieri 
două țări, 
de dezan-

„Călătoria

• IN cadrul manifestărilor 
organizate în India in intim- 
pinarea ' 
versări 
noastre 
fascistă, 
capitala 
avut loc, joi, adunarea 
constituire a Asociației loca
te de prietenie România — 
India, Au participat repre
zentanți ai guvernului și ai 
Adunării legislative locale, 
oameni de cultură, ziariști.

Cu acest prilej, ambasado
rul României la Delhi, Petre 
Tănăsie, a făcut o expune
re despre semnificația ani
versării, succesele obținute 
de poporul nostru, sub con
ducerea Partidului Comunist 
’tomân, in edificarea societă
ții, socialiste, despre politica 
externă a țării noastre, con
sacrată colaborării, progresu
lui șj păcii in întreaga lume.

cetei de-a 30-a ani- I 
a eliberării țării . 
de sub dominația 

in orașul Chandigar. 
statului Punjab, a 

dc

AMMAN. — Secretarul gene
ral al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
aflat intr-un turneu in Orientul 
Apropiat, și-a încheiat joi vizi
ta la Amman, unde a avut con
vorbiri cu regele Hussein al 
Iordaniei, cu primul ministru și 
cu alte oficialități. Schimbul de 
vederi dintre oficialitățile îor- 
daniene și Kurt Waldheim a 
fost copsacrat examinării situa
ției din Orientul Apropiat in 
lumina recentului acord de se
parare a forțelor siriene și israe- 
liene pe înălțimile Golan, ro
lului O.N.U. în asigurarea con
tinuării procesului de instaurare 
a păcii in zonă.

înaintea plecării sale la Cai
ro. secretarul general al O.N.U.. 
a declarat presei : ..Sper că se’ 
va ajunge, grație eforturilor și 
participării tuturor să se facă 
progrese in soluționarea pro
blemei Orientului Apropiat ta 
ansamblu".

BUENOS AIRES 6 — Co
respondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite : Refe- 
rindu-se la perspectivele co
operării dintre Argentina și 
România, agenția argentinia- 
nă oficială de presă „Telam" 
relevă Însemnătatea Acordu
lui general de cooperare eco
nomică și tehnică semnat cu 
prilejul vizitei in Argentina 
a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

După ce menționează ac
țiunile întreprinse de organi
zațiile din Ura noastră și 
cele argentiniene pentru tra
ducerea in viată a acordului, 
agenția „Telam” subliniază 
ră. prin sporirea extracției 
petroliere cu sprijinul tehni
cii românești. Argentina va 
putea să-și reducă subsun- 
tial importurile sale de pe
trol.

Agenția argentiniană elo
giază realizările românești ia 
materie de exploatare a pe
trolului. arătind eă „Româ
nia a d cer uitat o teteaieă 
foarte complexă ia acest do- 
memu metodele sale pentru 
extracția petrolalai brut fi
ind unice ia lume. Toate a- 
ceste cunoștințe vor fi puse 
acum <i in slujba Argentinei 
iar primele reroiuie concre
te se vor obține ia scurt 
timp. inclusiv economisirea 
de devize Șt posibilitatea nsse: 
dezvoltări rapide in acest 
domeniu".

SITUAȚIA DIN BOLIVIA

Potrivit unui comunicat ofi
cial al Ministerului bolivian al 
Informațiilor. în capitală și pe 
întreg teritoriul țării a fost res
tabilit calmul, după dejucarea 
tentativei de revoltă organizată 
de un grup de militari ai regi
mentului de blindate Tarapaca. 
Comunicatul anunță că, deși nu 
au fost semnalate ciocniri intre 
armata loială guvernului și re
beli, toate unitățile militare din 
țară, și îndeosebi garnizoanele 
din capitală, au fost puse in 
stare de alertă. Totodată, 
informează că mișcările 
ce cuprinse in coaliția 
namentală — Falanga 
listă Boliviana (F.S.B.).

se 
poiiti- 
guver- 
Socis- 

Miș-
carea Naționalistă Revoluționa
ră (M.N.R.) și Frontul Revolu
ției Boliviene. - de 
barrientistă — și-au 
sprijinul față de guvern.

orientare 
reafirmat

Agenda viitoarei reuniuni
africane la nivel înalt

Cu prilejul lucrărilor
Comisiei 
româno- 
la Bu- 

Dobra,

de-a Il-a sesiuni a 
mixte guvernamentale 
burundeze, care au loc 
jumbura, Gheorghe 
prim-adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, 
președintele părții române in 
Comisia mixtă, a fost primit de 
președintele Republicii Burundi, 
General Michel Micombero. că 
ruia i-a transmis un mesaj de 
prietenie din 
lui României, 
Ceaușescu. '

Mulțumind

partea președinte- 
tovarășul Nicolae

pentru mesajul

primit, președintele 
Burundi a transmis 
Nicolae Ceaușescu 
călduroase urări de 
fericire personală, 
urări de prosperitate și succes 
întregului

Cu acest prilej,
Republicii
că relațiile dintre țările noastre 
cunosc o evoluție ascendentă și 
a transmis mulțumirile sale 
pentru sprijinul pe care Româ
nia îl acordă Republicii Bu
rundi.

popor român.
" președintele 

Burundi a apreciat

Republicii 
tovarășului 
cele mai 

sănătate și 
precum și

ITALIA. - Aspect din timpul unei recente demonstrații a oamenilor muncii împotriva creș 
terii continue a costului vieții -

Pnom Penh-ul a cunoscut o 
recrudescență a agitație' stu
dențești. Evenimentele din ca
pitala cambodgiana au luat o 
turnură dramatică. Tinerii în
cercaseră zadarnic să-și facă 
auzit glasul. Protestele lor au 
fost ignorate sistematic de că- 
"e oncioi-tățile lonnol ste. Mi
nistrul educației a refuzat, pur 
ș s mplu, să stea de vorbă cu 
exponenții tineretului stud'os. 
Ur. refuz categoric, provocator. 
Atunci tinerii au pătruns in «ni- 
n ster, ou forțat ușile biroului 
m i struiui ș: l-ou luat dreot os- 

c ■mpreunc cu predecesorul 
seu în ncecrc funcție, aflat 
"mpîător acolo. Ostctc 
'ost duș intr-un l<ceu de 
buievordui AAonnrong. situat
plin centrul oreș. jL Liceul es*e 
— potrivit agenției FRANCE 
PRESSE - teatrul priac pol al 
ooitației studențești*. A—iosfe- 
rc s-c inrăutăr* după.26 mo . 
end 61 de tineri -_sese*= ores 
tați. Cine din ei urmează să 
compară în fața ur. "X'o 
m tar. Co eg' lore.-decs, de 
aceea, sc acționeze. Lee. a 
de ven • scena unei

' frirn’orL
O me 

pompieri 
In cursul 
ioc ministrul ș> | 
sou ș’-aj pîoniut vi 
uciși, de asemenea 
studen-t I-npre

ale morții celor două oficialități 
urmează abia a fi clarificate. 
Dar elementele esențiale sînt 
de alt ordin. Criza universita
ră s-a declanșat încă din luna 
ianuarie - amintește FRANCE 
PRESSE. La început au intrat în 
grevă profesorii care au re
vendicat mărirea salariilor lor

matică scrisoarea Asociației 
studenților khmeri din Pnom 
Penh în care instituțiile create 
de lonnoliști sînt apreciate 
drept „o farsă" și se protes
tează împotriva interzicerii a- 
pariției buletinului „Tineretul 
khmer" („Yuveakchon Khmer"). 
„Noi nu putem trăi cu broțe-

TINERETUL LUMII

în 
au 
P«

Consiliul 
ganizatiei 
(O.U.Ă.) 

gadiscio. 
miniștri 
membre, 
genda reuniunii la nivel inalt 
a șefilor de stat și guvern, ale 
cărei lucrări se vor desfășura in 
capitala somalezâ. in perioada 
12—15 iunie. La deschiderea lu
crărilor au luat cuvintul pre_ 
ședințele Somaliei. Mohamed 
Siad Barre, secretarul general 
al O.U.A., Nzo Ekangaki, și pre
ședintele Comitetului Eliberă
rii al O.U.A., care au evocat 
sarcinile ce revin țărilor africa
ne in consolidarea unității sta
telor continentului. Președintele 
Comitetului Eliberării a decla
rat că supune spre examinare 
Consiliului Ministerial și reur.;' 
unii la nivel inalt a organizați* 
un raport a! comitem 
vind noua strategie a 
mișcărilor de eliberare 
lă de pe coatiz

Cdnstlii “ 
rează și 
de probleme ce 
hotĂririi reunci 
a O.U-A.. printr snani
din coloniile portugheze din 
Africa in noua etapă creșterea

Ministerial al Or- 
Unității Africane 

s-a reunit, joi, la Mo- 
în prezența a 42 de 
de externe din țările 
pentru a elabora a-

rolului organ zattet :a accelera
rea procesului de decolonizare, 
întărirea unității africane in 
lupta pentru cor.soi:darea inde
pendenței politice ș: 
ce. examinarea modal: 
intensificai 
tre țările african 
special in dome 
comercial șt 
de activitate 
oada care a 
ma reuniune

unita'

econotni- 
tâtilor de 

a cooperării in
și arabe, in 
te economic, 

financiar, raportul 
a O.U-A. pe peri 
trecut de la ulti- 
la nivel inalt. bu

getul organizației pe perioada 
următoare, anăsuri organizatori
ce, precum și alte probleme in- 
teresind țările Africane. Surse 
ale CCt'.A. relevă că miniștrii 
de externe vor lua în dezbatere 
situația care s-a creat in urma 
hotăririi secretarului 
O.U.A.. Nzo Ekangaki 
prezenta demisia din 

nandă 
de «ta

de oc riști. soldat ț 
ou asatat coe *ec_ 
cocnîrilor ce c. ff*-.*

zueee-cesc'.
Au ‘

sere c puteo face față efecte- 
.or "flație . în mai, agitația a 
cobindit un pronunțat caracter 
politic Sfera exigențelor s-a 
□ -gr semnificativ. Profesorii și 
șr.dent au luat o atitydine 
dară -rootrrva regimului lon- 
-o> st, -eg m străin de aspira- 
• e populare. Ei au cerut să 
se pună capăt recrutărilor for
eze în armata mercenară și 

»-- țări or de tineri ce se o- 
p.- o—olist'or. Este simpto-

le încrucișate intr-o societate 
privată de libertatea expresiei" 
- proclamă scrisoarea.

Demonstrațiile studențești de 
la Pnom Penh au reflectat com
bativitatea unui tineret care 
respinge politica antinațională 
a lui Lon Noi. Măsurile repre
sive n-au izbutit să diminueze 
forța protestului tineresc.

Incidente’e din capitala cam- 
bodgiană s-au produs în con
dițiile în care criza regimu-

Hotărîrelui lonnolisf se accentuează. 
Succesele forțelor de eliberare 
ale F.U.N.C. au pulverizat spe
ranțele comandamentului ar
matei mercenare de a putea 
stăvili impetuoasa ofensivă a 
patrioților. în Pnom Penh-ul a- 
sediaț, incertitudinea este do
minatoare, 
a fost t 
zilei de marți chiar în centrul 
orașului. Proiectilele lansate de 
patrioți 
Joi, „premierul" lonnolist 
aflat într-un punct al orașului 
atacat de forțele populare, 
salvarea sa datorîndu-se în- 
tîmplării. Echipa de miniștri ai 
lui Lon Noi înregistrează un 
proces de dezagregare. Pa
tru miniștri și-au dat demisia. 
Neînțelegerile se înmulțesc pe 
fondul gravului impas al regi
mului.

Morți, răniți, arestați - bilan
țul frămîntărilor studențești 
este consemnat în comunicate 
laconice. Lon Noi a apelat, îri, 
că o dată, la mijloacele clasice 
ale represiunii. Mașinile poli
ției, patrulele militare și eli
coptere supraveghează străzile 
pustii ale orașului. Inutil. în 
mod cert,-furia cu care merce
narii regimului 
Penh îi vînează 
mărturisește heputință, frica de 
un faliment inevitabil.

a Consiliului
de Stat al

Un bombardament 
efectuat în dimineața

au semânat panica, 
s-a

de la Pnom 
pe studenți

R.P. Bulgaria
„Rabotnicesko Delo", cele

lalte ziare centrale bulgare pu
blică o hotărîre a Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria adoptată în 
urma examinării raportului pre
ședintelui Comitetului controlu
lui de stat privind încălcările 
constatate in raportarea activi
tății unor întreprinderi și orga
nizații economice, unele lipsuri 
legate de sistemul de premiere 
și creșterea ne justificată a per
sonalului administrativ de con
ducere.

Hotărirea însărcinează Consi
liul de Miniștri al Bulgariei să 
elaboreze și să aprobe măsuri 
concrete de înlăturare a încăl
cărilor normelor de raportare a 
activității din întreprinderi, or
ganizații economice, ministere și 
departamente și să intensifice 
controlul asupra activității lor, 
să creeze condiții pentru lichi
darea manifestărilor de libera
lism; avindu-se în vedere, toto
dată, tragerea la răspundere pe 
cale administrativă, iar cînd este 
cazul — acționarea în justiție a 
celor care i ncalcă ordinea și le
gislația socialistă în respectivul 
domeniu.

Consiliul de Miniștri urmează 
să ia măsuri pentru a nu se ad
mite premierea în cazurile cînd 
nu s-au realizat indicatorii apro^ 
bați prin plan, 
posibilitatea de a se anula pre
mierile atunci cînd' au fost ob
ținute pe baza unor date ero
nate. Consiliul de Miniștri va 
aproba criteriile și normativul 
privind personalul administrativ 
de conducere, asigurînd, într-un 
timp scurt, o concentrare cores
punzătoare și redistribuirea in 
muncă a personalului existent 
peste normele stabilite.

• Obiective ale 0.1.M

I Mm
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• JOI, în capitala Austriei a 
avut Ioc o nouă ședință plenară 
a participanfilor la negocierile 
privind reducerea reciprocă a 
forțelor armate și armamentelor 
și măsuri adiacente in Europa 
centrală.

• Apel al P.C. Francez
PARTIDUL Comunist Fran- 
a dat publicității, la 6 iu- 
un apel cu prilejul impli-

•
cez
nie, _ _ .
nirii a 30 de ani de la debarca
rea trupelor aliate pe teritoriul 
francez. în document se arată, 
între altele, că lupta împotriva 
fascismului a unit intr-un front 
comun toate forțele patriotice ale 
țarii, P.C. Francez remarcindu- 
se printr-o participare directă 
la pregătirea și realizarea pla
nului de eliberare a Franței. A- 
rătînd că se impune în conti
nuare apărarea idealurilor miș
cării de rezistență, P.G.F. subli
niază că întărirea unității 
țelor patriotice va contribui 
realizarea
mocrație, 
poporului

e ZVONVMILE pr.-. jd o a- 
propiati realm.ere a mărci 
vest-germar.e ș: a francului fran
cez au generat miercuri o spo
rire însemnată a cererii de aur. 
Ca urmare, prețul unciei a rea
liza; un salt de aproape 10 do
lari față de nivelurile existente 
marți- atit pe piața londoneză, 
cit și pe cea elvețiană, prețurile 
la închidere fiind de 163 dolari 
și. respectiv. 159.25 dolari. Mo
neda S.U.A. a înregistra: un a- 
nurrut declin, fiind cotată. intre 
altele, la 2.493 mărci vest-ger- 
mane. 2.956 franci elvețieni, 
4.9025 franci francezi. 39.47 franci 
belgieni. Lira sterlină a valorat 
2.409 dolari.

59-a Conferințe I 
Muncii, ale cărei 
fășoară la Palat 
Geneva. Situați 
a spus el. este 
mutația exprim; 
raport de 
diaiă. de 
poarelor 
exercite 
drepturile <

M. RAMURA

prevăzindu-se

njn.

Vedere a palatului culturii

Aniversarea creării
G.R.P. el Republicii
Vietnamului de Sud

• GRENADA, insulă 
Marea Caraibilor și fostă co
lonie britanică, independentă 
de la 7 februarie 1974, a pre
zentat cererea formală de a 
fi admisă in Organizația Na
țiunilor Unite. Se așteaptă ca 
Consiliul de Securitate să 
recomande primirea Grenadei 
in această lună.

năzuințelor de 
progres și pace 
francez.

for- 
la 

de- 
ale

• „ORGANIZAȚIA Interna
țională a Muncii trebuie să abor
deze cu hotârire problemele 
muncii și politicii sociale în con
textul actualei etape istorice, 
marcată de inexorabile schim
bări" — a declarat Pedro Sala
Orozco, ministrul muncii al Re
publicii Peru, cu ocazia alegerii 
sale ca președinte al celei de-a

G.R.P. al R.V.S.. unicul repre
zentant autentic al populației 
«ud-vietaameze. și a subuu;-t 
marile succese repurtate in ul
timii cmc ani de guvern ș; de 
populația zonelor eliberate pe
- i-, - ..• | -
rie. Vorbitorul a exprimat sen-

te CjC. W Froc

de proftudâ grautu-
3e Prezidii- di-e ale populate: Republicii
ă National Vietaanmlni de Sud penau
etoamul de sprihnu! acordat lupiej drepieConsumi^ a poporului vietnamez de către
pceședmsele lâr.'e socîariste. de toate po-
re-eva: im- poare.e iubitoare de dreptate »:

libertate.
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28.30). 
12.15; 
11.34.

PERCHEZIȚIA : Lumina (ore’.a 
9: H.15; 13,30; 16; 18,15; 20.38).

CJÎSA, DULCE CASA : Central 
(orele 9.15: 11.30: 13.45; 16; 18.15; 
20.30Î

CAtUȚUL ROIB : Scala (orele 
8,30:*ll; 13,30: 16: 18.30 : 21).

CONTESA WALEWSKA: Patra 
(orele 9,30: 12.15: 15; 17.45; 
Casț' Filmului (orele 10: 
15.45). Favorit (orele 9.15: 
13.451,16; 18.15; 20.30).

DEÎ BUNA vore ȘI NESILIT 
DE JJIMENI : Capitol (orele 9.30; 
11.45; 14; 16.15; 18,30 : 20,45). Grâ- 
dina.-Capltol (ora 20,15).

LA.'-EST DE JAVA: București 
(orele 8,30: 11; 13.30: 16; 1S.3O: 21). 
Melodia (orele 8.45: 11: 13.15; 
15.45;: 18.15; 20.30). Grădina Bucu- 
reștMora 20.15).

APAȘII '• Festival (orele 9.15: 
11,30;-13,45; 16.15; 18.45; 21). Lu
ceafărul (orele 9: 11.15: 13,30: 16; 
18.30i, 20,45). Feroviar (orele 9; 
11,15;. 13,30; 16: 18,30; 20.30). Gră
dina-- Doina (ora 20). Grădina 
Festival (ora 20).

PljfMBARE IN PLOAIA DE 
PRIMĂVARĂ : Excelsior (orele 9: 
11.154- 13.30: 16: 18 15: 20.30). Mo
dern' ' (orele 9: 11.15: 13.30: 1«: 
18.154 20.45). Grădln Modern (ora 
20.15),

B. D.
Victoria
16: 18.30; ____

FRAȚII JDERI : Giulești (orele 
16: ’19.15) : Dacia (orele 9: 
12,30: 16: 19.30); Miorița (orele 9: 
12.30^16; 19.30).

MARINARUL EXTRAORDINAR: 
FianSra (orele 9: 11.15; 13,30: 16;

INTRA ÎN
(orele 9,15:
20.45).

ACTIUNE :
11,30: 13,45;

18.15: ît.38). Gloria 
13.38: 18: 13.15; n.

LADY CAROLIXE 
(orele •; 11.15: 1X38: 
28.38). Bjeeg: (oreie
28.15) , GtftĂna A-rora 
Grădina Bucegi (ora

LUMINILE OKAȘULOI : B 
(erele J: 1L15: 1X38; *•;
29.15) . Floreasca (orele 1X38: U;
ifa.lcî Grâd-’-.a fore M.W).

CAT BALLOU: Lira (eree 
15,30; 18: 28.15» Vo^a (orele •: 
11.15: 1X38: 15.45; 18: 2845): Mei
lor (orele 15.45 ; 18 ; 38) : Gradina 
Moșilor (ora 28.15) ; Grădina Lsra 
(ora 28).

FATA DE PE KOSMAJ : DrJ- 
tnul Sării (orele 15^0: 18: 2845).

CIDUL: Popular (orele 18:
15.30; 18).

DOAMNA CU CĂȚELUL : Viito
rul (orele 16;

BANI DE 
ceni (orele 
20,30).

ACȚIUNEA
(orele 15,30: 18: 20.15).

UN COMISAR ACUZA : 
(orele 13.30; 15.45: 18,15;
Program de desene animate 
9,30: 11).

CE DRUM SA ALEGI :
(orele 15: 17.30; 20). Grădina Arta 
(ora 20,30).

TREI SCRISORI SECRETE : Fe
rentari (orele 15.30: 18: 20.15).

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT : Crîngași (ora 16); 
FATA CARE VINDE FLORI (ora 
18).

SORGUL ROȘU : Munca (orele 
15.30: 18: 20.15)

UN COMISAR ACUZA : înfră
țirea (orele 15.30: 18: 20.15).

In cadrul unei ceremo
nii în Congresul Alaskăi 
a fost expusă stema nouă 
a acestui stat al S.U.A. 
Stema, reprezentind trei 
sonde constituie un sim
bol al perspectivelor care 
s-au deschis în fața veri
tabilului „continent 
gheață'.

Doina
20.30). 
(orele

Arta

Opera Română : MADAME
BUTTERFLY — ora 19: Teatrul 
de Operetă : VOIEVODUL ȚIGA
NILOR — ora 19.30; Teatrul Na
țional (Sala Mare) : OAMENI SI 
ȘOARECI — ora 19,30; (Sala 
Mică) : TREI FRAȚI GEMENI 
VENEȚIENI — ora 19.30: Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
Studio) : LOZUL CEL MIC — ora 
19.30; Teatrul Mic : VIAȚA E CA 
UN VAGON ? — ora 19.30; Teatrul 

Tânase" (Sala Savoy) : PAR
DON... SCUZAȚI... BONSOAR ! — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Creang?/ : 
PINOCCHIO — ora 10; MOȘTE
NITORII _ ora 16: Teatrul 
..Țăndărică" (Sala Victoria) : PE
TER PAN - ora 17; (Sala Acade-

Reristâ socîai-poli- 
„Glas’rl inimii-, 

ar::/- : ..Zece zile con- 
piaiâ” — producție a 

r cinematografice bui- 
Prenueră pe țară. 22,15 24 

de ore.-Lfc Dm 
ilor cLn- 
1LH îh- 

S-nle 
după-amiezii. 17,85 Alo» Radia ! —
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor. 17.50 Izvor de lumină — 
cintece de Zoitan Aladar. 18.00 
Șapte zile, șapte arte. Arhitectură. 
18.10 Lieduri de mare popularitate. 
18.30 Concert simfonic. 18.55 Me
lodia zilei. 19.00 In direct... de la 
Conservatorul ,.George Enescu-
din Iași. 19,30 Știri. 19.35 Casa de 
discuri ,.Electrecord“. 20.00 Educa
ție, răspunderi. Stilul de muncă 
—. masă rotundă despre experiența 
activelor U.T.C. în educarea ti
nerilor. 20,30 Muzică simfonică. 
21,00 Topul revistei ,.Săptămîna“.

!7J» Telex. 17,40 Film pentru co- 
p-.; : ..Smdbad marinarul". 19,00 
Muzică populară. 19 15 Publicitate. 
19.30 Telejurnal. 28.00 Pagini de 
mare popularitate din literatura 
liedului. 20.30 O viață pentru o 
idee: Alexandru Borza. 21.00 Fan
tezii coregrafice. 21.15 Bucureștiul 
azi. Emisiunea prilejuită de îmnli- 
nirea unul an de la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 18—19 iunie 1973 va 
înfățișa multilateral dezvoltarea 
învățămîntului în Capitală în a- 
nul 30 de la eliberare. 21,30 Bi
blioteca pentru toți : Ion Pillat, 
22.10 ..3 4-... muzică ușoară''.

Alașka este pe punctul 
deve«i anul din cei mai 
producători de ..aur negru" ai 
lumii. In orice caz. intr-o pers
pectivi apropiată (in următorii 
4—5 ani după aprecierile spe
cialiștilor) ea va lua locul Te
xasului ca principal producător 
de petrol al Statelor L'nite.

Atunci eind. in urma cu opt 
ani. citeva zeci de reprezentanți 
ai marilor concerne petroliere 
au venit la Anchorage la o mare 
licitație pentru a-și adjudeca 
drepturile de explorare și foraj 
in nordul alaskan. guvernatorul 
Alaskăi. Keith Miller, exclama 
patetic : „Avem intilnire cu vi
surile noastre. Cel mai sărac 
stat al S.L'.A. are șansa să de
vină unul din marii producători 
de aur negru", 
menea viziune 
zardată. Intre 
explorări pe o 
la North Slope 
exact dimensiunile rezervelor 
petroliere ce se ascund sub ghe
țurile Alaskăi. în Golful Prud-

Pe atunci o ase- 
apărea cam ha- 

timp, masivele 
foarte largă arie 
au conturat mai

o PERSPECTIVELE gu
vernului minoritar al Belgiei 
de a obține o majoritate sta
bilă în Parlament s-au redus 
ca urmare a întreruperii con
vorbirilor dintre premierul 
Leo Tindemans și liderii dife
ritelor partide politice ale tă
rii. angajate in scopul lărgirii 
coaliției guvernamentale. : 
___________________________I

MUIHIH PlfȚHRilBR II MllfUIIU PRIME

OESTISIH PRIIDUCERII HÎRIIEI
In contextul dificultăților cu care sînt confruntate în prezent 

un număr mare de țări europene occidentale in sfera producției 
de hirtie, pe primul plan se situează tot mai pregnant, in ultima 
vreme, problema aprovizionării cu materii prime necetare — 
celuloză și maculatură.

Bureau International de la Recuperation" (B.I.R.) a atras 
atenția, incă din 1969, cu deosebire în ce privește Franța, asupra 
înrăutățirii situației recuperării maculaturii pentru necesitățile 
industriei de hirtie. Potrivit unui recent raport al respectivei 
organizații, in primul trimestru al anului, cererea la macula
tură a atins un nivel record pentru . ultimele două decenii. 
Principala problemă, atit în cazul Franței cit' și al altor țări 
occidentale din Europa, nu o constituie majorarea vertiginoasă 
a prețurilor de achiziție, ci asigurarea industriei de resort cu 
cantități corespunzătoare de maculatură.

în Anglia, de exemplu, prețul la această materie primă a 
crescut, in perioada octombrie anul trecut — primele luni ale, 
anului in curs, in medie cu 30—35 la sută, în timp ce in Franța, 
in perioada decembrie 1973 — martie 1974, prețurile la macula
tură s-au dublat. Pe piața britanică cererea depășește, in pre
zent. cu mult oferta, deficitul — raportat la scară săptămâ
nală — fiind estimat la 4 000—5 000 tone. Se apreciază că- cere- 
rea va crește in acest an cu 14 la sută, ajungind la un nivel de 
2.3 milioane tone, fără a putea să fie acoperită.

0 nouă stemă
pentru Alaska

hoe. de-a lungul coastei nordice 
a peninsulei Alaska, și sub un 
strat de ghețuri perene, Ia o a- 
dincime variind între 2 000 și 
4 000 de metri se află cel mai 
mare zăcămint de petrol iden
tificat vreodată în America de 
Nord : 25 de miliarde de barili 
de bună calitate (un baril este 
echivalent cu 158,98 litri) dintre 
care cel puțin 18 miliarde ba
rili se adaptează nroceselor nor
male de extragere.

Cu toate dificultățile de forare 
și exploatare a pungilor de pe
trol aflate sub masiva calotă de

JIJEIUL SCHIMBA
FATA „CONȚINEM

TULUI DE GHEATA"

gheață a și început exploatarea 
zăcămintelor petroliere pe largi 
perimetre dintr-o zonă de la 
Prudhoe Bay unde, după calcu
lele specialiștilor, există rezerve 
totalizind zece miliarde barili. 
Alte rezerve, evaluate Ia 15 mi
liarde barili (echivalentul con
sumului S.U.A. pe 15 ani) au fost 
identificate ceva 
ultimul an și se 
unele perimetre 
înceapă nu mai 
1976.

Pe întinderile dc gheață răsar 
păduri de sonde. De pe acum 
numărul celor ce lucrează Ia ex
plorări și la exploatarea, „auru-

mai Ia sud in 
prevede ca in 
exploatarea să 
tirziu de anul

lui negru" alaskan se ridică la 
35 000 Xnumai în 1973 au venit 
aproape 18 000). Au apărut pri
mele orășele ale petroliștilor în 
perimetrul din extremul nordic 
cunoscut pe hărțile geologilor 
sub denumirea de „Pat-4“.

Au început și se desfășoară 
în riim viu lucrările de con
strucție a conductei petroliere 
menite să asigure transportul 
petrolului de la Prudhoe Bay la 
apele libere de ghețuri din sud. 
avînd ca punct terminus portul 
Valdez din Pacific (conductă 
care va asigura transportul ra
pid al petrolului de sub calota 
alaskană spre centrele indus
triale din Statele Unite). Startul 
pentru realizarea proiectului în
drăzneț de implantare a unei 
conducte de 1 280 de kilometri 
care să străbată — de la nord 
la sud — întinderile de gheață 
ale Alaskăi. trecînd peste munți 
inalți și 147 de cursuri de apă 
și parciirgînd trei zone seismice 
(unul din cele mai mari proiecte 
de acest gen din lume) a fost 
înregistrat in mai 1973 odată cu 
aprobarea dată de Congresul 
S.IJ.A. Pină Ia sfirșitul lunii a- 
prilie a.c. a fost terminată im
plantarea țevilor de oțel cu un 
diametru de 1,22 metri pe o por
țiune de peste 450 de kilometri 
între Prudhoe Bay și Fairbanks. 

, Directorul executiv al societății 
constructoare a conductei — 
,.Trans Alaska Pipeline System" 
(T.A.P.S.) a apreciat că „nu 
există nici un impediment ca în 
primul trimestru al anului 1976 
petrolul de Ia Prudhoe 
curgă prin conductă în 
petroliere ancorate la

Sondele de pe noua 
Alaskăi 
noua pagină ce 
istoria „țării de

Bay să 
tancurile 
Valdez", 
stemă a 
simbolicprefigurează

se deschide in 
gheață".

P.NICOARA
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