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INDICII
DE UTILIZARE
A MAȘINILOR*

Folosirea intensivă și ex
tensivă a mașinilor, instalați
ilor de lucru, utilajelor și al
tor mijloace de muncă este, 
fără îndoială, una dintre cele 
mai valoroase și nesecate re
zerve la care trebuie să ape

leze unitățile economice, an- 
^gajații săi in Îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
producție și a angajamente
lor in întrecerea socialistă. 
„Colectivul fiecărei întreprin
deri, arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — trebuie să ac
ționeze cu toată fermitaiea 
pentru folosirea completă a 
capacităților de producție sub 
lozinca : „Nici o mașină si 
nici un utilaj suh randamen
tul planificat, nici un minut 
nelucrat". Industria noastră 
oferă numeroase exemple de 
urmare neabătută a acestui 
îndemn și de obținere pe a- 
ceastă cale a unor înalți in
dici de utilizare a mașinilor 
și utilajelor și implicit a 
itnor mari producții supli
mentare : întreprinderea de 
rulmenți Bîrlad, I.M.M.N. 
Baia Mare. I.P.L. Vaslui, 
I.U.P. Tirgoviște. I.P.L. Si- 
ghet etc., care prin folosirea 
din plin, cu indiei tot mai 
inalți, a mașinilor și utilaje
lor, au obținut in același 
timp de muncă producții mai 
mari, productivitate sporită

Din bilanțul pe perioada 
parcursă din acest an. Ia ni
velul economiei, rezultă insă 
că deși s-au înregistrat creș
teri importante, mai există 
încă, in toate unitățile, mari 
posibilități de sporire a indi
cilor de utilizare ai capacită
ților de producție ceea ce ar 
determina o mai mare va
loare a producției globale și 
a venitului net Ia 1 000 de lei 
fonduri fixe, așadar, o efi
ciență economică superioară. 
Ba mai mult, in unele între
prinderi s-au înregistrat in
dici inferiori celor planificați. 
De pildă, in luna aprilie in
dicii de folosire a mașinilor- 
unelte au fost de numai 59 la 
sută in I.R.M.I.E. București, 
60,8 la sută in I.U.M. Rogo- 
jelu, 4G la sută în I.P.T. Cim- 
pina, 35 Ia sută în I.U.Ch.F. 
Km. Vîlcea, 47 Ia sută în 
I.M.S.A. Focșani etc. Pierde
rile de producție sinf, evi
dent, însemnate. Cauzele sint 
multiple : slabă organizare. 
nei4tmicilate in aproviziona
re,’defecțiuni. lipsă de forță 
de muncă calificată,

Chiar simpla enumerare a 
acestor cauze pune în eviden
ță sarcinile de permanentă 
actualitate a organizațiilor 
U.T.C. in antrenarea tinerilor 
la întreținerea și exploatarea 
corectă și rațională a fondu
rilor fixe, la întărirea disci
plinei și ordinei în produc
ție, pentru ca în fiecare mi
nut, fiecare mașină și utilaj 
să lucreze cu întreaga sa ca
pacitate. O dată cu măsurile 
cc cad în sarcina conducerii 
întreprinderilor — perfecțio
narea continuă a organizării 
activității, introducerea teh
nicii 
Și 
lor 
schimbului II și 
schimbului III — organizați
ile U.T.C. trebuie să acțione
ze cu toată energia pentru 
ridicarea nivelului de pregă
tire profesională a tinerilor, 
pentru cunoașterea perfectă 
și utilizarea de către acestea 
în modul cel mai calificat, 
cu maximum de rezultate, a 
tuturor instalațiilor, mașini
lor, motoarelor și utilajelor 
din dotare. Tinerii sint che
mați astfel să-și aducă în
treaga și permanenta lor con
tribuție la sporirea producti
vității muncii și a eficienței 
economice, la realizarea cin
cinalului inainfe de termen 
și creșterea venitului națio-

înaintate, mecanizarea 
automatizarea munci- 
auxiliare, generalizarea 

extinderea
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a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., a
Biroului Permanent al Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale și a
Guvernului Republicii Socialiste România

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a avut loc. joi. 13 iunie, 
ședința comună a Comitetului 
P.C.R..

Executiv al C.C. al 
., a Biroului Permanent al Consiliului Suprem al 

Dezvoltării Economice și Sociale și a Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

In cadrul ședinței au fost examinate și aprobate: 
proiectul planului national unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socialiste România și proiec
tul bugetului de stat pe anul 1975. proiectul preliminar 
de plan privind dezvoltarea economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe perioada 1976—1980 și 
prognoza macroeconomică preliminară a dezvoltării 
României pînă în anul 1990; proiectul de directive ale 
Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român 
cu privire la dezvoltarea economico-socială a României 
în cincinalul 1976—1980 și liniile directoare ale acestei 
dezvoltări pe perioada 1981—1990.

Comitetul Executiv, Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem și Guvernul au apreciat că direcțiile principale 
și prevederile dezvoltării economice și sociale a tării pe 
1975 și pentru anii viitori sînt pe deplin realiste, asigu
ră progresul armonios al tuturor ramurilor și sectoare
lor de activitate, corespunzător programului partidului 
de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și, pe această bază, propășirea României socialiste, 
creșterea permanentă a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului nostru popor.

Comitetul Executiv, Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem și Guvernul apreciază că îndeplinirea planului 
pe 1974, la toți indicatorii, îmbunătățirea continuă a 
întregii activități economice constituie o condiție esen
țială pentru trecerea la înfăptuirea prevederilor pe 
1975 și următorii ani și își exprimă convingerea că, în

suflețiți de obiectivele puse de partid in fața iniregului 
popor, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, vor 
face totul pentru a dezvolta succesele dobindite pină 
acum, intimpinind cea de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al XI-lea al Partidului Comu
nist Român cu noi și importante realizări în îndeplini
rea înainte de termen a sarcinilor actualului cincinal.

Comitetul Executiv, Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem și Guvernul și-au insușit in unanimitate con
cluziile tovarășului Xicolae Ceaușescu și au hotărit ca 
pe această bază să se aducă îmbunătățiri proiectelor 
examinate, urmind a fi supuse dezbaterii Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român.

In continuare. Comitetul Executiv a aprobat eșalona
rea pe ramuri și activități a celei de-a doua etape a 
acțiunii de majorare a retribuției oamenilor muncii, 
prevăzută pentru actualul plan cincinal. Astfel, în pe
rioada 1 VIII—1 XII 1974 se va majora retribuția oa
menilor muncii care lucrează în industria ușoară, în 
industria construcțiilor de mașini, în construcții-mon- 
taj, în industria chimică și a substanțelor abrazive, în 
industria petrolului și extracției gazului metan, la lu
crările geologice și de foraj, în industria metalelor fe
roase, în industria energiei electrice, precum și a ca
drelor didactice din invățămintul primar (clasele I—IV). 
Majorarea retribuției în celelalte ramuri și activități se 
va efectua în cursul anului 1975.

Comitetul Executiv a dezbătut proiectul Legii pri
vind invențiile și inovațiile și a stabilit să fie dat publi
cității și pus în dezbatere publică; de asemenea, a fost 
dezbătut proiectul Legii pomiculturii, care va fi supus 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a rezolvat unele probleme ale 
activității curente.

MCANfA BUCURIILOR
• Peste 130 000 pionieri vor merge în tabere de odihnă, cu 
o durată de 14 zile • Taberele turistice de 7 zile vor găzdui 
63000 pionieri • în expedițiile „Cutezătorii" -25 000 pionieri
• Pe traseele excursiilor interjudețene - 13 000 pionieri
• Pe plan local se pregătește o vacanță plină de sur
prize • Forumul național ai pionierilor - ediția a III.a - are

sediul la Cimpulung Moldovenesc.

Pionierii se pregătesc cu sirg 
pentru duminică, ziua lor : de 
astă dată, o sărbătoare mai a- 
parte, „Ziua pionierilor" din a- 
cest an întîlnindu-se cu festivi
tățile omagiale dedicate virstei 
de argint a organizației comunis
te a copiilor.

Și. după sărbătoare, pionierii 
se îndreaptă spre... Vacanța 
mare.

Am scris cu cîteva zile în urmă 
cum se vor comporta cele două 
milioane de pionieri ca mici ce
tățeni care știu să muncească și 
în'vacanță. Astăzi, vom povesti 
cite ceva despre odihna lor de 
vară. O poveste în care perso
najele principale sînt ei, copiii, 
iar peisajul, locul acțiunii. — 
țara întreagă. Doar știm că în 
întreaga țară se deschid tabere 
de odihnă, numărul lor fiind nu
mai pe plan local — de 246. iar 
goarna va da semnalul, aici, pen
tru adunarea a 36 000 pionieri. 
Dacă nu vor fi „convocați" în a- 
ceste tabere, cu siguranță că vor 
primi invitații in tabere de in
struire; în acest caz. este vorba 
de cei mai buni pionieri, care 
au cite o răspundere în organi
zația lor — adică de aproape 
7 000 purtători ai cravatei, cu loc

de intilnire in 53 de tabere. Ne 
mai amintim de pitoreștile sate 
de vacanță — 67 la număr — 
amenajate prin grija celor din 
localități, virstnici și tineri, pen
tru bucuria copiilor, o serie m 
aceste sate, cu o populație avind 
media de virstă de puțin peste 
10 ani. are 4 416 locuri. Și nu ui
tăm taberele in corturi, atit de 
îndrăgite pentru că viața de ta
bără petrecută in cort are ine
ditul și farmecul și neprevăzu
tul ei. și e rivnită de copii, in- 
trucit le cere ceva mai mult cu
raj. și ceva mai mult spirit de 
independență, și spirit gospodă-

resc. și hărnicie. Sperăm că cele 
145 tabere in corturi, cu serii a 
cite 7 388 locuri, vor fi in mă
sură să satisfacă multe din ..op
țiunile" pentru acest gen de ta
bără.

Veți colinda, poate, țara in 
lunile de vară: dar chiar dacă 
nu veți avea răgazul s-o faceți, 
nu se poate să nu-i intilniți in 
localitățile durtifteavoastră pe a- 
cei pionieri ..expediționari". cum 
le place sâ se numească, parti
cipant! la expedițiile „Cutezăto
rii-. Echipajele — cu tot dichi
sul și toate funcțiile unui ase
menea important echipaj — au 
ajuns la un număr total de 2 338 
și cuprind 25 806 copii. Acum 
citiva ani. la începuturile acțiu
nii. erau doar vreo 2 000! Nu ui
tați să-i ajutați! Ei fac o trea
bă bună, cu semnificații pentru

lccreția lustig
(C'ntinuare în pas- a U-a)
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• 12 000 DE ELEVI
LA... ȘCOALA CU
RAJULUI • PIA
NINO SUB CERUL 
ALBASTRU • TEME
RARII ÎNĂLȚIMILOR. 
apâratorii pa
triei

cț. o Wl-a.

cincinalul Înainte de termeni
.... _ tr ■ * ■■ ' <>.

Portul mineralier de la Galați
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ÎN PRAGUL INTRĂRII
ÎN FUNCȚIUNE

rute M primelor
de tonaj in portul minera
lier de ie Ge&jrh, care td deservi 
Cowin lefi/ ndrrur^ic din loco* 
Htafe. a wwi râmzs puțină ere- 
mr. Probele tehnolozrce h pri
ma etapă au ș> început. Con
structorii se pregătesc pentru ma- 

După 3 ani de in
tense eforturi, timp ?n care s-au 
tirjmnl lAOtUAJ m.c. beton și 
s-uu executat lucrări de o deose
bită dificultate, ei, construc
torii, se pot prezenta Iu mare
le bilanț a! realizărilor in cin
stei zici de 23 August cu niin- 
dria ci au creat toate condițiile 
ca acest nou obiectiv de pe har-

O lucrare la zi: prășitul sfe- 
clei de zahăr.

Foto: GH. CUCUPrașilele concentrează toate forțele

Prașila porumbului a reunit in aceste zile, pe ogoare, un 
mare număr de țărani cooperatori și de lucrători ai între
prinderilor agricole de stat din județul Vilcea. La Prun- 

deni. Măciuca. Lungești. Roșiile. Zătreni, Amărăști și in alte 
localități lucrarea este aproape încheiată. Tinerii mecanizatori 
din aceste unități ca și cei de la Mihăești, Olanu. Drăgoești. Iri- 
mesti lucrează in fiecare zi cu toate tractoarele și mașinile a- 
gricole la capacitatea maximă reușind să devanseze incheierea 
lucrării. In aceste zile, se lucrează, de asemenea, și la întreți
nerea pășunilor model. Pină in prezent, in județ s-au amena
jat 8 090 hectare pășuni model, pe primul loc situindu-se uni
tățile agricole din Ghioroiu. Măciuca. Roiești. Copâeeni. Nico
lae Bălcescu și Olănești-sat. Pină la sfirșitul lunii, alte 4 000 hec
tare pășune vor fi modernizate in comunele Livezi. Perișani, Ro
șiile. Boișoara și Perislăvești. Concomitent s-au administrat în
grășăminte chimice pe suprafața de 1 600 hectare pășuni montane. 
In realizarea acestor lucrări, alături de ceilalți lucrători ai ogoa
relor. o contribuție însemnată și-au adus și tinerii. Uteciștii din 
Muiereasca. Măciuca și din alte localități au prestat multe ore 
de muncă patriotică pentru amenajarea pășunilor. Acțiunile con
jugate și inițiate de întreprinderea de exploatare a pajiștilor și 
întreprinderea de îmbunătățiri funciare vizează obținerea a cel 
puțin 12 500 kilograme masă verde de pe fiecare hectar de pa
jiște.

/ • patriei să producă la termenul 
prevăzut prin planul de stat.

— De japt, noi am reușit să 
ne situăm înaintea termenelor 
prevăzute in graficele de lucru, 
nc spune inginerul Constantin 
Ta'ei. șeful șantierului port mi
ra. ralicr din cadrul Grupului de 
șantiere lucrări hidrotehnice „Du
nărea"1 Galați. Acum, de pil
dă. in loc de a ne prezenta la 
inaugurarea primei etape cu un 
chei maritim de 100 m, noi 
raportăm executarea unui chei 
de '200 m. ceea ce corespunde 
etapei finale. Realizările obținute 
exprimă pe deplin consecvența 
eforturilor noastre, ale întregului 
colectiv, ale tuturor tinerilor con
structori de pe șantier.

Consecventa eforturilor, invo
cată mai sus de șeful șantierului, 
se dovedește a fi aici o trăsătură 
definitorie pentru colectivul de 
constructori, o cale ce a condus 
mereu la dobîndirea succesului. 
Lucrările la port au fost începu
te de formațiile conduse de maiș
trii Stere Văleanu și Gheorghe 
Cehan, formații care lună de 
lună și-au depășit mereu planul, 
indiferent de anotimp, 
reu în 
echipele conduse de 
Dumitru 
hai Dogoș sau de < 
Iancu Trifan. I-am 
pe constructorii de 
întreagă, pe toată ______
șantierului^ răzlețiți la dife
rite puncte de lucru. Fără să 
aibă în preajmă conducători ai 
procesului de producție, șefi, ei 
munceau cu o rîvnă ce impresio
nează orietnd. Comunicîndu-i 
constatarea, tovarășul Gheorgke 
Stan, secretar al Comitetului de 
partid, ne-a spus: „In felul a- 
cesta se asigură condițiile nece
sare punerii în funcțiune în ter
men, sau poate mai devreme, și 
a celei de a doua etape, la S0 
decembrie 1974, cînd portul de 
aici va dobîndi o capacitate de 
3,2 milioane tone minereu pe an".

Me- 
avans au fost și 

tînărul 
Alexandru, de Mi- 

chesonistul 
urmărit 

aici o zi 
întinderea

ION CHIRIC

Președintele Republicii Islamice
Mauritania, Moktar Ould Daddah,

va face o vizită oficială
în Republica Socialistă România

invitația tovarășului
■ Ceaușescu.' secretar ge- 
al Partidului Comunist

D. MOȚOC

La
Xicolae 
neral i
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, între 20— 
25 iunie 1974 va face o vizită o-

ficială în țara
Ould Daddah,
al partidului poporului din Ma
uritania, președintele Republicii 
Islamice Mauritania. împreună 
cu soția, Marieme Daddah.

noastră Moktar 
secretar general

ORDINEA ȘI DISCIPLINA
trăsături indispensabile

ale spiritului muncitoresc

• La Cairo au început convor
birile dintre președinții R. A. 
Egipt și S.U.A., Anwar Sadat 
și Richard Nixon, care vor a- 
borda situația din Orientul A- 
propiatși aspecte ale relațiilor 
reciproce

• Președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing. a 
născut, înfr-un discurs radiotelevizat, un program 
mental menit să elimine dificultățile prin care trece 
țării.

• Ca urmare a crizei profunde 
pe care o traversează regimul 
lui Lon Noi, „guvernul" de la 
Pnom Penh a demisionat.

făcut cu-
guverna- 

economia

P.A.I.G.C.

i \ . \ *
• Negocierile din 
și guvernul portughez au fost 
reluate, ieri, la Alger.
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Ne interesăm, adeseori, ca reporteri, de aspecte ale disciplinei 
si ordinii in producție. Interlocutorii noștri ne vorbesc atunci 
apciind Ia numeroase exemple, despre hărnicia și punctualitatea 
colectivelor de muncă din care fac parte, despre inițiativele care 
îmbogățesc bilanțurile economice, despre ambiția împlinirii sar
cinilor de plan mai repede, mai bine, mai eficient. De fiecare 
dată ne bucură să aflăm că tinerii se înscriu in eșalonul acelora 
care dau tonul, care se află în primele rinduri. Depășirea nor
melor. asigurarea unor indici calitativi superiori pentru fiecare 
din produsele executate reprezintă. însă, numai o latură din 
ansamblul organizării muncii. La urma urmei, spiritul de ordine 
si disciplină este mult mai larg și el nu face abstracție de res
ponsabilitatea fiecărui muncitor, mai cu seamă a celor tineri, 
fată de tot ceea ce se petrece pe teritoriul fabricii sau uzinei 
unde lucrează, fată de tot ceea ce asigură sau. dimpotrivă, poate

• „DANUBIANA" De grija bi
cicletei nu mai aveau ochi 

pentru uzină

frîna la un moment dat buna funcționare a întreprinderii, în
țeleasă ca organism economic unitar. Păstrarea, sporirea și apă
rarea avutului obștesc presupune, dincolo de respectarea exem
plară a obligafiilor de serviciu, o permanentă atitudine intran
sigentă pentru înlăturarea dezordinii, o atenție mereu trează, 
intolerantă fată de neglijente, pentru respectarea legilor si re
gulamentelor de ordine interioară.

Sînt acestea elemente ale comportamentului nostru de fiecare 
clipă ? Trei reporteri ai ziarului și-au propus s-o verifice in
tr-un mod mai puțin obișnuit. însoțiți de maiorul Vasile Meșter 
și căpitanul Traian Hatmanu, de la Direcția pază-ordiue și 
miliție rurală, din cadrul Inspectoratului General al Miliției (îm- 
brăeați civil), cărora le transmitem și pe această cale mulțumi
rile noastre, ei au vizitat in zile diferite două întreprinderi bucu- 
reștene. Ce anume au putut observa ?

• „UREMOS" Ai, n-ai treabă, 
dacă zici „bună ziua“ poți tre

ce mai departe
(CITIȚI REPORTAJUL ÎN PAGINA A II-A)
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LOCUL DE MUNCĂ 
AL ACTIVISTULUI

Rar întîlnești activiști care să nu amintească 
printre greutățile muncii lor, și navetismul. 
Mul(i iți și explică ce au încercat să facă pen
tru a depăși condiția acestui fenomen, aceea de 
a fi aici — in sat — și dincolo — in oraș — și 
de a nu fi nici aici și nici dincolo intr-o atmo
sferă de trăire intensă, de participare sufle
tească la o colectivitate căreia tînărul să i se 
simtă permanent și deplin atașat. Cîți nu sînt in
să printre ei și dintre cei care doar se scuză cu 
navetismul. Și asta pentru că ei înșiși, contrar 
statutului muncii lor, îl practică cu regularitate.

Fără îndoială că, raportîndu-i la numărul 
total, asemenea activiști sînt puțini. Nici nu este 
insă nevoie de prea mulți activiști navetiști, 
pentru ca intr-un județ zeci de organizații să 
fie lipsite de sprijinul real al unor cadre cu o 
bună pregătire politică, de control și îndrumări 
competente. Activistul care coboară din ultimul 
autobuz ce vine în sat și se urcă in primul care 
pleacă la județ nu poate avea decît cunoștințe 
vagi despre organizațiile de care răspunde. In 
cîteva ore nu poate intra nici măcar în posesia 
datelor strict statistice, din care cauză, ulterior, 
eind ajunge la județ, mai mult dezinformează 
decît informează.

Așa se și explică de ce uneori concluziile co
mitetului județean U.T.C. pentru întocmirea 
viitoarelor programe de activitate sînt în dis
cordanță cu realitatea din organizații. Iar luna 
următoare, cînd revine in comună, același acti
vist se întreabă de ce tematica pe care o are 
înscrisă în nota de deplasare întocmită la județ 
nu întrunește condițiile de realizare. Asta in

cazul în care încearcă să facă totuși ceva, să se 
apropie cit de cit de tineri, de specificul organi
zațiilor. De aici, nu mai are de făcut decît uft 
pas pentru a intra, dacă nu a și intrat, in cercul 
vicios pe care el singur și l-a creat. Ieșirea 
dintr-un asemenea impas nu este decit una sin
gură: legătura permanentă cu satul, cu tinerii, 
cu organizațiile pe care comitetul județean 
U.T.C. i le-a încredințat spre a le sprijini, în
druma și controla. El este activistul județului, 
dar locul lui de muncă este in sat, in organizații, 
intre tinerii satului și navetiștii satului. Și, în 
nici un caz, nu pentru o oră-două pe zi — și 
acelea petrecute la sediul comunal — între două 
autobuze. Sprijin și îndrumări competente nu 
poate oferi organizațiilor U.T.C. decît cunoscîn- 
du-i foarte bine pe tineri, apropiindu-se de ei și 
la locurile lor de muncă dar și în timpul lor 
liber, după amiaza, seara, cînd în sat se retrag 
și navetiștii. Atunci și nota de probleme pentru 
perioada următoare va fi corespondentul real 
al preocupărilor tinerilor și va conține nu doar 
o sumă de indicații generale, ci un ajutor con
cret. dat în cunoștință de cauză.

Dacă pentru alte profesii, navetismul, cu tot 
ceea ce presupune acest fenomen, este acceptat 
și înlesnit, munca activistului este incompatibilă 
cu navetismul. Activistul trebuie să stea per
manent in comunele de care răspunde, atît cit 
și-a programat în notele de deplasare sau atîta 
timp cît este nevoie pentru a putea spune că a 
fost într-adevăr prezent în organizații.

N. COȘOVEANU

Satisfacțiile
specialistului din producție

ORDINEA Șl DISCIPLINA
„Danubiana" De grija bicicletei

nu mai aveau ochi pentru uzină

De fapt, in mare, programul 
este asemănător, iar gazonul de 
flori și verdeață din incintă 
oferă o ambianță plăcută. E 
drept, nu te mai iritîmpină abu
rul cafelei matinale, pregătită 
pe un reșou improvizat de o coț 
legă grijulie, dar nici nu-ți mai 
stăruie în urechi foșnetul uscat 
al hirtiilor îngălbenite intre co- 
perțl de dosar. Intrarea, dimi
neață de dimineață, pe poarta 
uzinei, cu pasul ritmat după cel 
al tovarășilor de muncă, umăr 
la umăr, creează o stare de spi
rit aparte,- greu de explicat; 
doar trăind-o îi poți înțelege 
intensitatea.

Iată — sintetic — imaginea 
proaspătă, a unui proaspăt 
membru al familiei muncitorești 
de la întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală, la reintil- 
nirea cu uzina, cu atmosfera 
trepidant-laborioasă a produc
ției de bunuri materiale. Și 
aceasta, numai la prima vedere
— ține să ne precizeze tovară
șul inginer Ștefan Donea, din 
cadrul serviciului planificare- 
dezvoltare, pină nu demult, 
semnatar al condicii de prezen
ță la Institutul Național de In
formare și Documentare. „Pen
tru că — explică dinsul — este 
vorba de o schimbare calitativă 
în favoarea muncii. Voi argu
menta aceasta, vorbindu-vă 
despre mine. Eu am mai lucrat 
în producție, la reparații de 
utilaj poligrafic. In ultimii trei 
ani, la I.N.I.D.. am fost șef de 
serviciu la tipografia institutu
lui. N-aș putea spune că n-am 
făcut acolo o treabă utilă, dar 
ar fi neadevărat să susțin că 
noul meu loc de muncă, in 
producția directă, nu mă solici
tă pe măsura pregătirii mele, 
nu-mi oferă satisfacții de nea
flat in altă parte’1.

Opinii asemănătoare ne-au 
împărtășit mai mulți specialiști
— ingineri, economiști — care 
în urmă cu un an, sau chiar 
mai puțin, ocupau diverse pos
turi în ministere, institute șl 
centrale industriale și care, in 
prezent, fac dovada zilnică a 
muncii direct productive. Cum 
s-au acomodat la noile locuri, 
cum s-au confruntat cu noile 
răspunderi, ce randament dau in 
producție? — sînt întrebări al 
căror răspuns, fie și parțial, 
este bogat în semnificații. Un 
Interesant punct de vedere a- 
parține chiar primului interlo
cutor — inginerul Ștefan Donea. 
Dinsul spune: „Nu mi-a fost 
ușor, după 15 ani de poligrafie, 
să lucrez în domeniul construc
țiilor de mașini. Nu este vorba 
de recalificare, ci de prestarea 

unei activități la alt nivel, mai 
exigent, pe baza aceleiași pre
gătiri. De emoții, însă, n-am 
fost scutit. întilnirea cu o mare 
gamă de utilaje, de la turnăto
rie la secțiile mecanice, cu pro
duse de felul preselor și com- 
presoarelor, al motoarelor și 
locomotivelor iți impune un 
grav semn de întrebare: poți 
sau nu poți să faci față? Răs
punsul este, după părerea mea, 
unul singur — afirmativ. Eu mă 
ocup acum cu încărcarea pe 
utilaje — analizez locurile unde 
se produc ștrangulări și cels 
unde se creează disponibilități
— pentru optimizarea procesu
lui de producție. Și în funcție 
de această variabilă se poate 
ști modul în care întreprinderea 
își va realiza sarcinile de plan 
în viitorul apropiat. O optimă 
încărcare pe utilaje asigură 
sporuri de producție in valoare 
de milioane de lei. De aici, răs
punderea concretă care apasă 
pe umerii specialistului. Dar toi 
de aici izvorăsc și satisfacțiile, 
între care aceea de a fi cit mai 
util societății nu este ultima”.

Ginduri asemănătoare, con
vingerea că aici, in sfera ne
mijlocită a producției se află 
adevărata menire a specialistu
lui ne-a impărtășit și economis
tul Silvian Petrescu.

La întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate discutăm cu 
tovarășul inginer Gheorghe 
Mustață, pină anul trecut di
rector in centrală. „Personal, 
maxima apropiere de producție
— ne spune dinsul — trecerea 
din funcții de coordonare în 
producția directă o înțeleg ca 
pe o înaltă sarcină de partid.

VACANȚA BUCURIILOR
(Urmare din pag. 1) 

educația și învățătura lor: cau
tă mărturii istorice, se intere
sează la fața locului de prezen
tul tării, prin localități pe care 
nu le cunosc, sint curioși să-i 
vadă pe oameni cum muncesc 
și ce realizează, caută fel de fel 
de comori și invață să trăiască 
ca o echipă.

în județele Alba, Bihor. Bra
șov, Constanța. Harghita și Iași, 
la careurile de seară, in jurul 
catargului taberelor. 1 200 pio
nieri vor raporta ce cantități de 
plante medicinale au adunat in 
fiecare zi și cum s-au odihnit.

Cimpulung Moldovenesc se 
pregătește în calitatea sa de gaz
dă a celei de-a treia ediții a Fo- 

Producția are nevoie de cadre 
bine pregătite, sfaturile și lo
zincile nu-și au rostul. Ne tre
buie oameni care să dea soluții, 
dar să și rezolve. Eu sînt în 
prezent inginer șef cu producția 
— o răspundere foarte mare. 
Nu mi se pare prea greu, deoa
rece aceasta este munca mea de 
inginer, dar nici ușor, pentru 
că însăși ingineria nu este 
ușoară. In ce mă privește, con
sider aceasta drept o continuare 
a adevăratei activități de ingi
ner, întreruptă doar in perioada 
funcției deținute în centrală. 
Mă simt mai puternic, mă cen
zurez mai exigent, cînd știu că 
de mine depinde soarta unei 
producții care, fie și zilnic, este 
de valoarea milioanelor. Cum 
gindesc eu la colegii care mai 
plimbă încă hirtii prin minis
tere? Eu zic că ei trebuie să 
mediteze adine asupra rostului 
lor. Adeseori, printre bibliorafte 
și etajere ai șansa să te auto- 
excluzi din profesie. Și nu 
aceasta trebuie să fie menirea 
specialistului. Aici, la focul 
cuptorului, unde se plămădesc 
produsele esențiale, atit de ne
cesare economiei patriei, se află 
adevăratul loc de muncă al in
ginerilor. al specialiștilor in ge
neral. Noi, industria adică, ti 
așteptăm".

în încheiere, posibilul nos
tru comentariu ni se pare că 
n-ar face altceva decit să reia, 
cu alte cuvinte, opinia ingine
rului Gheorghe Mustață. Pu
nem. deci, punct, cu promisiu
nea de a reveni, în anchetele 
viitoare, cu noi opinii pe mar
ginea acestei teme.

ION ANDREIȚA

rumului național al pionierilor; 
de acolo, cu certitudine, vor por
ni noi chemări pionierești la 
muncă și învățătură, pentru a- 
nul școlar care vine, pentru că 
se întîlnesc cei mai buni dintre 
cei mai buni pionieri.

Despre toate aceste acțiuni — 
în fază de program și pregătire 
— vom mai scrie. Vom scrie și 
despre multe altele care n-au 
„incăput" în acest spațiu. Vor 
fi multe, foarte multe activități 
în acest trimestru al odihnei : 
fiecare sat și oraș pregătește 
condiții pentru ca pionierii să 
poată fi și-n această vară la 
înălțime, să-și poată îndeplini 
angajamentele luate în cinstea 
lui August 23.

Duminică dimineața. Cer se
nin, soare care strălucește in 
voie. Venim agale dinspre șo
seaua Olteniței. Trei trecători 
indiferenți care și-au ales ca 
loc de promenadă aleea către 
„Danubiana". De la ferestrele 
căminelor pentru nefamiliști bă
ieți și fete ne urmăresc într-o 
doară. Pe terenul de fotbal, ma
re meci, mare. Fără nici o grabă 
străbatem spațiul din fața pa
vilionului administrativ, apoi ur
căm cu același pas egal pe sub 
gard, prin iarba in care șopir- 
lele vînează gize. Primul post 
de pază. Schimb două vorbe cu 
omul de pe platformă. îmi răs
punde prietenos, îmi face semn 

Prin gardul de sirmă se pătrunde foarte ușor in curtea între
prinderii „Danubiana"...

...iar de aici și pină in hale și la magazia de produse nu mai 
este de făcut decît un pas...

cu mina. Are timp de vorbă. Eu 
nu am. Următorul post de pază 
e pustiu. Așa că. intrăm 
nestingheriți in curtea uzi
nei. Ghereta paznicului are te
lefon. Afară, sprijinită de pe
rete. o bicicletă. S-o luăm ? Pe 
neașteptate apare paznicul Nu 
ne despart mat mult de 50 m. 
Dacă am fi luat bicicleta, mă lă
murește ofițerul din echipă, is
prava noastră ar fi luat sfirșit. 
O bicicletă costă citeva sute de 
lei și paznicul s-ar fi aiarmat. 
Așa, nici nu ne ia in seamă. Is
codim cind colo, cînd dincolo, ca 
la noi acasă. La centrala termică 
întrebăm dacă „inginerul Mari
nescu" n-a trecut, cumva, pe a- 
colo. In schimbul numelui fic
tiv, interlocutorul ne oferă al
tele, reale. Ușor, ca din intîm- 
plare trec pragul centralei în 
timp ce omul cu răspunderea 
punctului de lucru rămine afară. 
Coloanele duduie, undeva in 
dreapta mea, dincolo de niște 
guri roșii de flacără surprind o 
a doua siluetă, nemișcată. Repe-

Proaspătul director al Șco
lii generale din Soldănești, 
județul Botoșani, pare că, 
intr-adevăr și-a luat în mod 
serios funcția, cum dealt
fel stă bine oricărui tinăr 
dornic de a se afirma și a 
fi de folos sătenilor săi. Tî
nărul Damian Constantin, 
absolvent al Facultății de 
matematică a Institutului 
pedagogic din Suceava s-a 
reintors la el în sat pentru 
a învăța pe copii matematică 
și nu numai pentru atit. In 
calitate de director al școlii 
e un adevărat „cap" al miș
cării culturale din sat. Con- 
ducind activitățile de la că
minul cultural, neadmițind 
inconsecvențele, delăsarea, 

tăm experiența și la Centrala 
de utilități termice unde ușile 
sint larg deschise. Panourile pen
tru protecția muncii ne previn 
asupra primejdiilor care ame
nință niște ignoranți ca noi in 
dirijarea aburului sub presiune. 
Nicăieri nu se vede nici picior 
de om. Pină la urmă descoperim 
și oamenii. într-o cameră cu 
ferestre mari patru tineri joacă 
cu înfocare cărți. Ne facem că 
n-am observat iar ei sînt bucu
roși să ne vadă plecați. Ce le 
mai pasă cine sintem, ce vrem, 
cu ce intenții ? Dăm bună ziua 
în dreapta și-n stingă și in loc 
să fim luați de guler ni se răs
punde cu aere preocupate. In

magazia de produse finite — 
despre care mai tirziu a- 
vea să ni se spună : „Asta nu 
e a noastră ci a Bazei de apro
vizionare tehnico-materială a 
municipiului București", — a- 
ceeași poveste.

Sigur, e duminică, nici vorbă 
de febrilitatea unei zile de lucru. 
Totuși ur na nu e pustie, iar 
noi nu sintem invizibili. Cei prin 
fața cărora trecem ba in sus, ba 
în jos, o dată, de două ori, de 
mai multe ori iși pot da seama 
lesne că, la urma urmei, noi 
n-avem nici o treabă acolo. îna
inte de a pleca mai facem o în
cercare. Ne apropiem de atelie
rul vulcanizare. Șeful atelieru
lui, ing. Aurel Șutaru ne aține 
calea. E un tinăr volubil insă 
ochiul său ne cercetează iute. 
Simt că ne-a pus diagnosticul. 
Ne poftește la inginerul șef. Re
fuzăm. Noi cu directorul avem 
treabă. Inginerul Șutaru tiu 
face nici un gest din care să re
iasă că are de gînd să ne rețină. 
Sintem din nou liberi. Impresie 
falsă. După numai cîțiva pași

Pentru el
luptind cu rutina, tînărul 
profesor Damian Constantin 
iși consolidează tot mai mult 
stima și respectul sătenilor, 
stimă pe care și-o căpătase 
incâ de pe vremea cind era 
un adolescent timid și seri
os, unul dintre cei patru co
pii ai comunistului Damian 
Gheorghe. Seriozitatea unei 
legături sufletești a făcut-o 
pe o colegă de-a sa să-l ur
meze in satul lui natal ca 
profesoară de istorie-geogra- 
fie și să-i devină soție. Ar 
fi putut găsi mult mai bune 
condiții de activitate pentru 

cinci bărbați ne înconjoară, ne 
privesc aspru, gesticulează ame
nințători. Din grup nu lipsește 
ultima noastră cunoștință. Ingi
nerul Șutaru mă somează 
intransigent : „Unde te tre
zești dumneata, cine ești, ce 
cauți in uzina noastră 7“ După 
ce se limpezesc apele, inginerul 
șef al uzinei, pe care îl intîl- 
nisem la un moment dat în 
cursul peregrinărilor noastre și 
care, la fel cu toată lumea ne 
salutase ceremonios, inginerul 
șef cu producția, șeful pazei, șe
ful pompierilor Încep să se agite 
— să vedeți că s-a spus, s-a ex-

„uremos" Ai, n-ai treabă, dacă zici
„bună ziua“ poți trece mai departe

Nu departe de poarta princi
pală a U.R.E.M.O.S. a fost 
deschisă recent încă una pe 
unde au acces lucrătorii Grupu
lui de șantiere Militari. Pazni
cul de aici nu e, de fapt, paznic 
ci muncitor necalificat al șantie
rului. Printre altele, grija Iul 
este să vegheze la respectarea 
unei instrucțiuni scrise și pe 
tăblița care avertizează : „strict 
interzis accesul lucrătorilor uzi
nei". Noi, nefiind cadrele uzi
nei, intrăm. Ce-i drept, nici ai 
șantierului nu sîntem dar asta 
nu contează pentru paznicul de 
ocazie. Intrăm în prima secție, 
punem ia iuțeală cîteva între
bări apoi ne vedem de drum. 
Drumul ăsta trece pe lîngă un 
depozit de materiale inflama
bile. pe lîngă alte tablouri de a- 
vertizare : ..Strict interzis". Ci
tim, de pildă, că este „Interzis 
cu desăvirșire fumatul". Proba
bil a fost mutat depozitul, din 
moment ce doi muncitori scutură 
scrumul la nici un metru de 
gardul împrejmuitor și trag cu 
sete din țigări parcă le-ar mînca. 
Nu. nu s-a mutat. Intrăm, ieșim, 
străbatem la pas cinci secții. în
trebăm de piese, de mașini, de 
destinația produselor. In fine, 
momentul pe care îl așteptăm de 
un ceas și jumătate pare că a 
sosit : un maistru tinăr de la 
..galvanizare" ne întreabă de 
rostul nostru prin acele părți 
ale uzinei. Inventăm ceva bizu- 
indu-ne doar pe ceea ce am 
aflat pină acum și singurul om 
care credeam că ne va pofti la 
punctul de control, renunță, ne 
răspunde la salut și...

Și ieșim pe poarta principală. 
Poate portarul de aici... Dar nu, 
ieșim, intrăm din nou, dar nu 
ne vede nimeni.

Toate astea le povestim ingi
nerului șef al uzinei, tovarășul 
Aurel Straulea. Inginerul șef 
exclamă : „Incredibil, e nemai
pomenit ce-mi spuneți dumnea
voastră", și ne roagă să-l scu
zăm 10—15 minute pentru că 
are o mică ședință cu maiștrii. 
Plecăm spre pavilionul adminis
trativ întrebîndu-ne dacă nu

viitorul începe in sat
amindoi in satul ei, dar a- 
mîndoi voiau cu orice preț 
să dea piept cu greul. Toam
na trecută și-au făcut nunta

ÎNSEMNĂRI
in sat, cu toți sătenii și co
legii de muncă.

însoțesc pe director Ia 
școală. Curățenia interioa
relor, buna dotare a școlii și

In sfirșit, intilnim pe cineva 
Șutaru

care ne legitimează : inginerul

piicat, s-au făcut instructaje. 
Chiar și inginerul șef se miră 
cum de s-a putut intîmpla ce 
s-a întîmplat cînd de la o poștă 
arătăm a fi străini de uzină — 
nu purtăm salopetă și halat de 
lucru, nu avem ecusoane, nu 
ne însoțește nici un reprezentant 

cumva, culmea ironiei, inginerul 
șef s-a dus la o ședință a cărei 
temă este disciplina în produc
ție, vigilența. Pe drum, șeful 
biroului administrativ ne comu
nică măsurile luate la nivelul 
uzinei pentru apărarea bunului 
obștesc, pentru instaurarea unei 
discipline ferme în interiorul 
uzinei.

Tovarășul director general al 
centralei pentru utilaje și piese 
de schimb, ing. Pirvu Constan
tin, director și al uzinei 
U.R.E.M.O.S. ne primește in 
picioare — semn că audiența 
noastră nu poate dura mult, 
cum s-a și întîmplat. Apucăm 
să-i spunem, în mare, despre 
traseul vizitei noastre, cum am 
intrat și cam atît. Sintem asi
gurați că vor fi luate măsuri și 
pentru că noi am mai fi avut 
ceva de spus se duce să-și în
trebe secretara de un telefon pe 
care il așteaptă. Pentru că atunci

Ar fi puține lucruri de adăugat în concluzie. Ni se pare că 
faptele, pe care ne-am ferit in mod deliberat să le comentăm, 
vorbesc de la sine. Fără îndoială, accesul in unitate, verifica
rea persoanelor străine care intră și ies prin punctele de con
trol sînt probleme apartinînd unor competente de ordin admi
nistrativ dar, să observăm că aici, dincolo de slăbiciunile reme- 
diabile de la o zi la alta, pot fi semnalate și altfel de carențe. 
Iar acestea se situează în totalitate in sfera educației unde o 
dispoziție, o conferință saturată de abstracțiuni despre respon
sabilitatea colectivă in apărarea avutului obștesc, un articol con
vențional la gazeta de perete pe tema risipei de timp, un in
structaj nu rezolvă mai nimic. Și. de regulă, acestea sînt punc
tele de referință ale tuturor, inclusiv ale cadrelor U.T.C. de la 
„Danubiana" și UREMOS cind se ridică aspectul desăvârșirii 
trăsăturilor conștiinței muncitorești Ia tineri, a înțelegerii de 
către aceștia a sensurilor unei relații care le asigură dreptul 
democratic de control în dubla lor calitate de proprietari si 
beneficiari ai mijloacelor de producție. O meserie si un loc de 
muncă in uzină nu conferă nimănui. în mod automat, si o con
știință muncitorească. Exprimat in lucruri aparent mărunte spi
ritul muncitoresc exclude dezordinea, hoinăreala, trasul Ia fit, 
indiferenta si nepăsarea față de ceea ce se intimplă dincolo de 
mașina ta. indulgența, atitudinea impăciuitoristă față de ase
menea neajunsuri. Sînt elemente de acțiune educativă care s-ar 
cuveni să ocupe un loc mai însemnat in preocupările comite
telor U.T.C. „Danubiana" și UREMOS. domenii unde secretarii 
acestor comitete ar trebui să fie ajutați in fapt, nemijlocit de 
către toti. de la maistru și pînă Ia directorul general.

Reportaje realizate de MIRCEA TACCIU, NICOLAE ADAM 
W și GHEORGHE CUCU.

privirile respectuoase ale co
piilor mi-au fost indiciu că 
în școala pe care o conduce 
tinărul director se face o edu
cație riguroasă, se dă o lup
tă pentru formarea de oa
meni.

— Pentru că, ne spune di
rectorul. aici trebuie o mină 
forte, lucru necesar și dato
rită faptului că oamenii mă 
cunosc de cînd eram mic, 
și așteaptă de Ia mine „să 
mai închid ochii" în fața u- 
nor situații. Nu trebuie să 
dezamăgesc pe nimeni in nici 
un fel. Chiar dacă acum u- 

al uzinei, umblăm de colo pînă 
dincolo fără Un scop precis. Nu
mai inginerul Aurel Șutaru nu 
întreabă nimic. Se uită lung la 
noi, se răsucește scurt pe căl- 
ciie și se întoarce in atelierul 
de vulcanizare, locul său de 
muncă, din uzina sa.

n-am avut cînd să-i comunicăm 
toate constatările noastre o fa
cem acum : intr-un ceas și ju
mătate, am văzut zeci de oameni 
circulind dintr-o secție într-alta, 
unii — vizibil fără nici o treabă, 
alții stînd la taclale ; am mai 
văzut fumători sorbindu-și ți
gara tolăniți in iarbă — în 
fața sau in spatele diverselor 
secții —, am mai constatat că 
legitimarea personalului a în
ceput după ce ne-am declarat 
noi identitatea, am mai consta
tat că șantieriștii intră pe șan
tierul din incinta uzinei pe 
bază de abonament I.R.T.A., le
gitimații sau buletin — oricare 
dintre ele avînd aceeași valabili
tate. Nu sînt, firește, singurele 
constatări. Cu toate celelalte 
stăm la dispoziția tovarășilor 
care, negreșit, vor dori să le 
afle cînd își vor face și ceva mai 
mult timp să adopte și să aplice 
măsuri.

nii poate sint supărați pe 
mine, vreau să le arăt că 
ceea ce fac eu nu e decit 
spre binele lor și al copiilor 
lor.

Planuri de viitor 7
— Continuarea activițătii 

mereu mai perfecționate și 
mai eficiente la direcțiunea 
școlii din sat, construirea u- 
nei locuințe, proprietatea per
sonală, pentru că in curind. 
ni se va mări familia, lua
rea examenului de definiti
vat. O dorință mare e aceea 
ca în curind să fiu tatăl u- 
nei fetițe.

EUGEN MIHAESCU

In urmă cu 17 ani a fost în
ființată Librăria „Cartea prin 
poștă". Numărul celor care ape
lează astăzi la serviciile acestei 
instituții a ajuns la circa 60 000.

S-ar părea deci câ lucrurile 
merg bine. în realitate, urmă
rind procesele dinamice de na
tură economică, social-politică, 
demografică cu care se con
fruntă satul contemporan, pre
tențiile tinerilor, ne dăm seama 
că. la ora actuală, instituția de 
care ne ocupăm nu răspunde in 
totalitate comandamentelor ma
jore pentru care a fost creată. 
Ea nu a reușit să-și mențină 
renumele de tribună de lansare 
a noului, practică un sistem de
modat de servire, nu este în 
măsură să acopere domenii de 
largă audiență la tineri. De cele 
mai multe ori ceea ce primește 
tînărul în urma comenzii sale 
nu mai reprezintă o noutate. 
Lipsa de operativitate ni se 
pare a fi cel mai mare neajuns 
în relația dintre solicitanți și 
librărie. Ce factori determină 
acest lucru ? Să urmărim me
canismul. în momentul apari
ției cărții, Centrul de librării 
le introduce în unități. „Cartea 
prin poștă" are un „statut" a- 
parte. Ea este aprovizionată ;de 
către Baza de desfacere a căr
ții',' nu înaintea rețelei, cum ar 
fi normal, ci cu o întirziere de 
2—3 săptămini. Adăugind timpul 
necesar transportului, reiese că 

noua apariție ajunge la cititor in 
cel mai fericit caz cu o lună 
întirziere. Se-ntîmplă adesea ca 
o parte a clienților să refuze 
cartea pentru că și-au procu-

DRUMURILE ÎNTORTOCHEATE 
ALE „CÂRTII PRIN POȘTĂ"

rat-o între timp pe alte căi, 
sau să-și piardă încrederea in 
instituție cînd .lucrurile se re
petă. Și. din păcate, se repetă. 
Retururile nu reprezintă numai 
clienți pierduți. ci și pagube de 
natură economică : taxe poșta
le. mandate, fracte irosite, am
balaje deteriorate, un volum 
suplimentar de muncă necesar 
pentru dezambalare si reașe
zare în rafturi, spații blocate, 
stocuri depășite. Volens-nolens 
„Cartea prin poștă" se transfor
mă astfel intr-un depozit și nu 
este de mirare că adesea este 
confundată cu un anticariat.

A existat. însă. în urmă cu 
citeva juni un telefon, dar a 
fost desființat, așa că librăria, 
in fond o casă de comenzi — 
trebuie să recurgă in relațiile 
sale cu publicul la o formula- 
ristică greoaie.

O altă problemă pe care o 
supunem atenției forurilor com
petente este calitatea servicii

lor. Din păcate ajung la sate un 
număr foarte mare de lucrări cu 
capitole lipsă, file albe, suprapu
se. în atare situație, cărțile res
pective fac drumul invers, la li
brărie și de aici la edituri. Ne 
gîndim că dacă toate pagubele ar 
fi suportate, nu de instituții, ci de 
cei care le produc, lucrurile 
s-ar îmbunătăți cu siguranță 
Accesibil înseamnă „a fi la în- 
demîna cuiva". Deci „Cartea 
prin poștă" trebuie să fie in 
permanentă la îndemîna celor 
ce locuiesc la sate. Sînt însă 

cazuri în care cititorul renunță 
la serviciile ei pentru motivul 
că cererea sa nu poate fi re
zolvată. Uneori pentru că edi
turile depășesc cu mult terme
nele stabilite în planurile de a- 
pariție. în decurs de 1—2 ani 
intervin mutații in viata sate
lor. pentru că mișcarea popu
lației tinere este foarte activă : 
unii pleacă la școli, alții absol

vă diferite forme de învățămînt. 
își schimbă domiciliul, locul de 
muncă. Pachetele cu cărți fac, 
în aceste cazuri, „plimbări de 
agrement" pentru ca in cele 
din urmă să se adauge stocu
lui. Alteori cauza o constituie 
neacoperirea planului tematic 
in domenii extrem de solicitate 
de tineri. Lipsesc scheme pen
tru TV. cărți de citire a sche
melor. atlase geografice (s-ar 
putea desface anual 7 000). cu
legeri de probleme de matema
tică pentru clasele I—IV ; 
V—VIII. Bibliografia școlară nu 
este acoperită și știm ce greu

tăți întimpină elevii din aceas
tă cauză. Dincolo de aceste as
pecte. există un sistem inechi
tabil privind taxele de trans
port. in anumite cazuri ele în
trec costul cărții expediate.

în ultima vreme „Cartea prin 
poștă" a încercat să iasă din a- 
nonimat. Ea a întreprins un 
sondaj în rindul a 1 000 de școli 
pentru recrutarea de difuzori 
voluntari, acordind remiză in
dividuală și colectivă. Deși pare 
incredibil n-a răspuns decit un 
singur profesor din Valea 
Mare-Barcani. județul Covasna. 
O tăcere greu de înțeles cînd te 
gindești că în cea mai mare 
parte corpul didactic este alcă
tuit din oameni tineri, in aces
te 1 000 de școli. Iată de ce 
credem câ organizațiile U.T.C. 
de la sate au datoria să inter
vină activ, prin formele speci
fice pe care le au la dispoziție, 
pentru pătrunderea cărții în 
rindul tinerilor, pentru forma
rea bibliotecilor personale cu 
ajutorul „Cărții prin poștă". 
„Cartea prin poștă" trebuie să 
ocupe locul pe care i-1 conferă 
statutul de organizare și care 
o obligă să fie accesibilă tine
rilor de la sate, să le faciliteze 
drumul spre noutate. Pentru a- 
ceasta sînt necesare o seamă de 
măsuri între care schimbarea 
opticii a ceea ce trebuie să fie 
„Cartea prin poștă", instituirea 
unor relații stricte de colabo
rare cu editurile, revizuirea ta
rifelor de expediție ni se par a

• fi cele de primă urgență. Cele 
asupra cărora „Universalcoop". 
editurile. Baza de desfacere a 
cărții. M.T.Tc.. departamentul 
P.T.T.R., trebuie să se concen
treze în primul rînd.

LIDIA POPESCU

Panczel Iosif, Mediaș, Sibiu : 
Fiind absolvent al unei școli 
f>rofesionale. Biroul personal al 
ntreprinderii de accesorii pen

tru mașini-unelte Blaj, v-a ce
rut să prezentați un certificat 
medical din care să rezulte câ 
nu puteți profesa meseria în 
care v-ați pregătit. Dv. nu ați 
obținut acest certificat, deci nu 
ați putut fi admis la cursul de 
calificare organizat de între
prinderea amintită. Vă puteți 
ridica dosarul in zilele de lu
cru. între orele 6.45—15 de la 
Biroul personal, învățămînt, 
retribuirea muncii.

Bălan Elena, Melineșli, Dolj : 
Am înaintat spre rezolvare se
sizarea dv. Comitetului jude
țean Dolj al U.T.C. Ni s-a răs
puns că ați fost mutată disci
plinar la sectorul 5, unde ați 
refuzat să executați lucrările 
repartizate părăsindu-vă, în 
cele din urmă, locul de muncă. 
Conform art. 130 litera „i“ din 
Codul muncii, datorită numă
rului mare de absențe nemoti
vate vi s-a desfăcut contractul 
de muncă. In urma intervenției 
Comitetului județean Dolj al 
U.T.C. organele competente din 
întreprindere au stabilit că vă 
puteți reîncepe activitatea. Este 
de datoria dv„ acum, să vă 
schimbați atitudinea față de 
muncă.

Bordac Gheorghe, Baia Mare: 
Dacă pe lîngă școala profesio
nală ați absolvit și liceul de 
cultură generală — așa cum a- 
rătați în scrisoare — puteți fi 
încadrat și promovat ca mun

citor calificat în condițiile gru
pei IV din anexa nr. 1 la Le
gea nr. 12/1971.

Dumitru Ion, Conform dispo
zițiilor legale în vigoare milita
rii în termen pot beneficia de 
concedii de studii dar nu

mai cei din ciclul II de instruc
ție și care urmează să fie tre- 
cuți în rezervă pînă la sfîrșitul 
lunii octombrie a anului respec
tiv.

Cojocaru Mircea, com. Con- 
cești, Botoșani : Oficiul forțelor 
de muncă și ocrotiri sociale vă 
poate oferi următoarele posibi
lități de calificare : la între
prinderea de șuruburi Brașov 
pentru meseriile presator la 
cald, strungar, matrițer : la Fa
brica de cuțite Ocna Sibiului 
(10 km de Sibiu) : acoperiri 
metalice, presator. șlefuitor. în 
ambele întreprinderi există po
sibilități de calificare la locul 
de muncă și de cazare în că
mine ale tineretului. In județul 

Botoșani, vă puteți califica în 
meseriile de frezor sau strun
gar la întreprinderea de utilaje 
si piese de schimb. Se primesc 
tineri din toate comunele jude
țului. întreprinderea oferă 
locuri în căminul tineretului.

Vîlcu Ștefan, Vaslui : In con
formitate cu prevederile art. 
51—55 din Legea nr. 11'1972. 
tinerii absolvenți de liceu, reu
șiți la examenul de admitere 
in instituțiile de învâțămirit su
perior. îndeplinesc serviciul mi
litar cu termen redus. După 
îndeplinirea duratei de 9 luni, 
aceștia sint trecuți in rezervă 
cu gradele militare acordate in 
timpul satisfacerii serviciului 
militar. în cazul în care un 
tinăr renunță să-și continuie 
studiile, rămine cu gradul mi
litar avut în momentul trecerii 
în rezervă.

Bucîu Gavril. Tulcea : în 
conformitate cu ordinul minis
trului educației și învățâmin- 
tului nr. 13 886/1970. absolvenții 
cu diplomă ai școlilor profesio
nale. se pot înscrie in anul III 
la liceele de cultură generală 
sau de specialitate, duoă susți
nerea unor examene de dife
rență. La examenele de dife
rență pentru liceele de specia
litate se pot prezenta numai 
persoanele încadrate in produc
ție. Pentru lămuriri suplimen
tare este necesar să vă adresați 
liceului ale cărui cursuri doriți 
să le urmați.

DOMNIȚA VĂDUVĂ
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TELEGRAME
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO

MAN, a trimis celui de-al XXIV-LEA CONGRES AL PARTI
DULUI COMUNIST DIN AUSTRALIA, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al tuturor comuniștilor și al întregului nostru popor, vă trans
mitem dumneavoastră, delegați la cel de-al XXIV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Australia, tuturor comumștuor. cla
sei muncitoare australiene un cald salut de solidaritate fră
țească și urări de deplin succes in desfășurarea lucrărilor Con
gresului dv.

Activitatea îndelungată, desfășurată de partidul dumneavoas
tră in slujba apărării intereselor vitale, economice si sociale, 
ale clasei muncitoare australiene, pentru realizarea idealurilor 
socialiste, pentru împlinirea aspirațiilor de progres social, po
ziția antiimperialistă, pentru pace și înțelegere între popoare 
a comuniștilor australieni este cunoscută și urmărită cu viu in
teres și simpatie de întregul nostru popor.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de 
strinsă prietenie frățească dintre Partidul Comunist Român ș: 
Partidul Comunist din Australia, vor merge și in viitor pe lima 
consecvent ascendentă, se vor adinei și intensifica spre 
binele celor două țări și popoare, al cauzei întăririi uni
tății mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al tri
umfului idealurilor nobile ale progresului, socialismului și 
păcii in lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia a trimis președintelui partidului Uniunea Africană Națională 
din Tanzania, președinte al Republicii Unite Tanzania. JULIUS 
K. NYERERE, următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut ca. in numele Partidului Comunist 
Român, al poporului român și al meu personal, să vâ transmit 
felicitări cordiale și sincere urări de succes in misiunea de înaltă 
răspundere care vi s-a încredințat prin realegerea dumneavoas
tră in funcția de președinte al partidului Uniunea Africană Na
țională din Tanzania — T.A.N.U„ alături de cele mai calde 
urări de fericire personală și prosperitate poporului tanzanian.

Reafirm convingerea că și in viitor prietenia și colaborarea 
fructuoasă dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Africană 
Națională din Tanzania se vor dezvolta șt diversifica toț mai mult, 
pentru binele și fericirea ambelor noastre popoare. îmi amintesc 
cu mare plăcere de vizita in minunata dumneavoastră țară, de 
convorbirile utile pe care le-am purtat cu acel prilej, exprimin- 
du-vă hotârirea de a face tot ce depinde de noi spre a trans
pune in fapte prevederile documentelor bilaterale romano-tan- 
zaniene, în așa fel incit relațiile dintre partidele și țările noastre 
să se dezvolte in mod necontenit

Prim-ministrul guvernului
Republicii Socialiste România. 
MANEA MANESCU, a trimis 
prim-ministrului Australiei,
EDWARD GOUGH WHITLAM. 
următoarea telegramă :

Desemnarea dumneavoastră in 
înalta funcție de prim-ministru 
al Australiei, imi oferă plăcuta 
ocazie de a vă transmite, in nu
mele guvernului român și al

Prim-ministrul guvernului Re
publicii Socialiste România, 
Manea Mănescu. a primit o 
telegramă de mulțumiri din 
partea primului ministru al

Cu privire la
Consiliului
Economic

La 18 iunie, la Sofia, se vor 
deschide lucrările celei de-a 
XXVIII-a Sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

PRIMIRE
Joi dimineața, tovarășul Janos 

Fazekas, viceprim-ministru al 
guvernului și ministrul comerțu
lui interior, a primit delegația 
Ministerului Comerțului Interior 
din R. P. Ungară condusă de 
Karoly Molnar, adjunct al mi
nistrului. care se află intr-o vi
zită în țara noastră. Au luat 
parte Nicolae Bozdog, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului 
interior, precum și Ferenc 
Martin, ambasadorul R. P. Un
gare la București.

în timpul întrevederii au fost 
examinate rezultatele obținute 
în aplicarea Protocolului privind 
schimburile directe de mărfuri 
și de experiență intre cele două 
ministere de comerț interior, pe 
anul 1974, precum și dezvoltarea 
acestor relații în anul 1975. 

meu personal, calde felicitări și 
urări de sănătate personală, de 
prosperitate poporului australian 
prieten.

Exprim convingerea că rela
țiile bune existente intre țări
le noastre vor cunoaște o dez
voltare ascendentă In anii vii
tori, in interesul celor două na
țiuni ale noastre, al nării și co
laborării internaționale.

Japoniei. Kakuei Tanaka, pentru 
mesajul trimis in legătură cu 
cutremurul care a avut loc re
cent in Japonia.

convocarea 
de Ajutor 
Reciproc
Potrivit înțelegerii realizate 

anterior. Sesiunea se va desfășu
ra la nivelul șefilor guvernelor 
țărilor membre ale C.A.E.R.

PLECARE
Joi după-amiază. a părăsit 

Bucureștiul, delegația de acti
viști ai P. C. din Cehoslovacia, 
condusă de Miroslav Bochenek. 
adjunct de șef de secție ia C.C. 
al P.C.C., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită în 
schimb de experiență in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost condusă 
de Constantin Potingă, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Jiri Benda, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Ambasadei R.S. Cehoslovace la 
București.

RECEPȚIE
Cu prilejul prezenței în țara 

noastra a delegației guverna
mentale elene, condusă de Con
stantin Kypraios, ministrul in
dustriei. ambasadorul Republicii 
elene la București, Aristote J. 
Phrydas, a oferit joi seara o re
cepție.

Au luat parte Ion Pățan, vi
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. membri ai celor două de
legații care participă la lucră
rile celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare româno-elenă.

AGRICULTURĂ
Ploile abundente căzute in ul

timele zile au determinat creș
terea nivelului apelor unor nuri 
și afluenților lor provocind 
inundații in zone din județele 
Maramureș. Satu Mare, Bistrița- 
Năsăud. Bihor, Sălaj. Mureș. 
Arad. Hunedoara. Timiș. Caraș- 
Severin. Brașov. Covăsită. Har
ghita. Suceava și altele, adurin- 
du-se unele pagube culturilor a- 
gncole. gospodăriilor țărănești, 
fiind afectată activitatea și la o 
serie de obiective economice.

Pretutindeni in zonele unde au 
fost semnalate inundații organele 
| —ga.-.:zat::’.e de part.:.
liile populare, comandamentele 
locale împotriva inundațiilor au 
luat măsuri operative, interve
nind prompt, mobilizind oamenii 
muncii, formațiuni ale gărzilor 
patriotice, militari pentru preve
nirea pagubelor.

Organele locale de partid și 
de stat din zonele afectate de 
ploi ți furtuni acționează in con
tinuare cu toată energia pentru 
combaterea urmărilor inundații
lor. Pe terenurile ur.de băl
tește apa se iau măsuri pentru 
amenajarea șanțurilor de scurge 
re. Se acționează in continuare 
pentru consolidarea digurilor ți 
malurilor nurilor ale căror ape 
au atins cote maxime.

INAUGURĂRI
Joi la s-a inapoia: din

cursă turboreactorul Boeing 797 
i-ara a inaugurat linia aeriană 
regulată București—Amsteroam 
—New York, deservită, cu înce
pere de la această dată, de în
treprinderea de transporturi ae
riene române ..Tarom*. Noui 
traseu intercontinental, in lun
gime de 8 500 de kilometri este 
acoperit in circa 11 ore.

Pasagerii cursei inaugurale au 
fost 171 de tineri din școlile 
americane, membri ai Asocia
ției ..Ambasadori: prieteniei". 
La citeva minute de la ateriza
rea pe aeroportul Otopenî. 
Harry W. Morgan, președintele 
asociației, a declarat redacto
rului Agenției Române de Pre
să ..Agerpres* Gh. Agiu. urmă
toarele: încă din momentul cind 
au fost invitați în aeronavă, tine
rii americani s-au simțit in Ro
mânia. în timpul celor 20 de zile 
de ședere in țara dv. ei vor 
prezenta numeroase spectacole 
muzicale în Capitală și intr-o 
serie de localități din Transil
vania, Muntenia. Nordul Moldo
vei. precum și pe Litoral. în 
program sint incluse și cintece 
românești.

Subliniind că vizita aceasta 
constituie o expresie elocventă 
a cursului ascendent al schim
burilor culturale dintre Româ
nia și Statele Unite, Harry W. 
Morgan a arătat în încheiere, că 
România va fi vizitată în ac
tualul sezon estival de aproxi
mativ 5 000 de tineri americani, 
membri ai Asociației „Ambasa
dorii prieteniei".

MANIFESTĂRI
Pe agenda științifică internă 

sint înscrise citeva manifestări 
importante la care vor participa 
numeroși cercetători și spe
cialiști de peste hotare.

Astfel, Ia București urmează 
să aibă loc prima Conferință a 
energeticienilor, iar la Reșița 
simpozionul cu tema „Probleme 
de cercetare și proiectare pri
vind echipamentele hidroenerge
tice".

Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei

ARIPI TINERE
Am observat, pâtrunzind zi

lele trecute in incinta Turnului 
parașutiștilor din Parcul spor
tiv .,23 August", că suprafața de 
aterizare a fost desțelenită.

— E un amănunt important, 
imi explică Vasile Sebe, maes
tru emerit al sportului, coman
dantul școlii de parașutism din 
cadrul Clubului sportiv al mu
nicipiului București. Priza la 
aterizare fără șoc dur contează 
mult, mai ales pentru începători.

Sint înscriși la această verita
bilă școală a curajului 12 000 de 
tineri. Cu grupe de cite 100 se 
desfășoară două programe pe zi: 
orele 8—12 și 16—20. Se predau 
lecții de teoria mecanicii — pen
tru intelegerea teoretică a sal
tului cu parașuta —. de meteoro
logie — influența curenților ae
rodinamici asupra forțelor de 
plutire —. de pilotare cu para
șuta. in care se explică 
reacția de fantă in preci- 
zia aterizării la punct fix. 
In măsura in care sportivul per
severează. el ajunge după un 
timp să execute probe de con
trol. un fel de teste. Pentru lan
sările ghidate și reușite (T-10), 
tăneințetes. se acordă bre
vetul de parașutism gradul I 
turn, cu care tinărul se poate 
incorpora ia forțele armate de 
desar.: aerian. Ce: care trec pro
bele de ‘.«r.săr: declanșate <4—5) 
primesc brevetul de gradul II. 
A treia categorie — obținerea 
unor performanțe cu parașuta 
pUotabuă. cu aterizare precisă 
la punct fix. Aceștia participă 
la concursurile. ce se organi
zează pe tot parcursul anului, 
dotate cu diferite trofee și pre
mii. iar Ir. toamnă ei vor putea 
promova la școala de aeronavă 
din cadrul Aeroclubului central 
București. în sfirși’-. o altă ca
tegorie. din cei mai înzestrați 
ți curajoși, se dedică performan
ță sportive. Aceștia participă 
Ia camp.onatele naționale și ne 
reprezintă in confruntările in
ternaționale—

— Care este bilanțul „realiză
rilor" la această eră *

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE FOTBAL

FRANKFURT PE MAIN 13 
(Agerpres). — Pe „VVa'.dstadion" 
din Frankfurt pe Main a avut 
loc ieri festivitatea de deschide
re a celui de-al 10-lea Campio
nat mondial de fotbal, eveni
mentul sportiv care polarizează 
in aceste zile interesul amatori
lor sportului cu balonul rotund 
de pretutindeni. Fină la 7 iulie, 
cind se va cunoaște ciștigătoarea 
„Cupei mondiale", cele 16 echipe 
participante la turneul final vor 
disputa 38 de meciuri, incluzind 
3 420 de minute de joc, un ve
ritabil „maraton" al fotbalului.

Ceremonia a început cu evolu
țiile pe gazon ale ansamblurilor 
folclorice reprezentind cele 16 
țări participante. în aplauzele 
spectatorilor, celebrul jucător 
brazilian Pele și fostul interna
țional vest-german Uwe Seeler 
au schimbat reproduceri ale 
„Cupei Jules Rimet", trofeul ră
mas definitiv in posesia echipei 
braziliene, de trei ori învingă

• Seria surprizelor conti
nuă la Roland Garros in 
campionatele internaționale 
de tenis ale Franței. După 
eliminarea a trei favoriți 
principali: Kodes. Smith ți 
Ashe, a ieșit din concurs s> 
ciștigătorul de anul trecut. 
Ilie Năstase. care a pierdui 
in cinci seturi: 4—6. 4—5,
6—0. 6—3. 4—6 partida sus 
ținută in sferturile de tinaU 
cu americanul Harold Salo 
mon. Suedezul Bjorn Borg 
l-a întrecut cu 6—2, 5—7.

Foto: GH. CUCU

— Pină acum s-au executat 
la turn 4426 lansări ghidate, de
clanșate și pilotate. Au primit 
brevete 923 de tineri. Dir.tre a- 
ceștia. 164 au gradul H. iar 73 au 
trecut examenul promovării la 
performanță. 150 dmtre elevii 
noștri, care sint incorporabiii. 
vor continua pregătirea la ae
ronavă.

Un bilanț strălucit pentru 
care merită =ă fie felici
tați toți tehnicienii care lu
crează cu dăruire ți abne
gație aici, dar in primul rind 
comandantul Vasile Sebe. rea- 
nimatorul școlii de parașutism.

Profităm de perioada pregăti- 
toate a lansărilor și ne Întreți
nem cu citi va tineri. nemai
pomenit de frumos" exclamă 
Teodora Cristache. 17 ani. Li
ceul economie 1 — anul II. .Mie. 
adăugă Danie! Baeia. 18 ani. u- 
cenic la Uzinele „Vulcan*, imi 
place pentru că parașutismul 
este sportul curajului". „Prima 
dată, iți amintește Mihail D»- 
năreanu. Liceul metalurgic. a- 
nul IL am simțit sm gri mare ia 

toare ir. campionatul mondial
Au rostit scurte alocuțiuni 

fostul președinte al* F.LF.A.. 
Stanley Rous, și Herman Neu
berger. președintele Comitetului 
de organizare, care a urat b’.'n 
venit și succes echipelor parti
cipante.

Apoi președintele în exercițiu 
al R. F. Germania. Gustav 
Heinemann, a declarat deschis 
turneul final al celui de-al 10- 
lea Campionat mondial de 
fotbal.

★
Meciul inaugural al celui 

de-al 10-lea Campionat mondial 
de fotbal disputat intre selec
ționatele Braziliei și Iugoslaviei 
s-a terminat la egalitate: 0—0.

Astăzi se dispută trei meciuri: 
R.F. Germania — Chile; R.D. 
Germană — Australia (ambele 
pentru grupa I) ; Scoția — 
Zair (grupa a Il-a).

4— 6 6—2. 6—3 pe jucătorul 
mexican Raul Ramirez. in 
semifinale se intilnesc Jauf- 
fre: cu Orar.tes F Borg cu 
Salomon.

• „Cupa campionilor eu- 
repeai* (ediția 1973-1974) la 
tenis de masă feminin a fost 
cucerită de echipa Institutu
lui de statistică din Buda
pesta. în uit-.mul meci, spor
tivele maghiare au învins cu
5- 1 formația engleză T.T.C. 
Gainsford. 

stomac— Apoi nu mi-a mai pă
sat*. „Am in gind. mărturisește 
Dorian Ciubuc, colegul său. dar 
in anul L să mă înscriu la o 
școală militară. Deviza parațu- 
tistului. in aer ca șt pe sol. este: 
nu se poate să nu se poată !"

— Gata ! Pregătim lansarea, 
anunță maestrul Vasile Sebe.

La umbra turnului, pe o ban
că de scindură. un oaspete obiș
nuit al gcoui de parașutism : 
.ngineml pensionar $iefaa ba
rer!. creatori primei parașute 
românești pentru amatori. La o 
întrebare a mea. pe care o bă
nui u. el imi răspunde : „Ve
chile pasiuni m-aduc aid zi de 
zi. Nu mai sar cu parașuta, de
sigur. dar încerc să dau aripi la

Aripi tinere ! Temerari; inăl- 
Umiior ! Douăsprezece mi: de 
vajnic apărători ai patria so- 
rialiste. ai pămintuiui strămo
șesc. Elevi la școala curajului 
ți bărbăției.

VASILE CABULEA

OLIMPIADA 
DE ȘAH

Olimpiada de șah a conti
nuat la Nisa cu desfășurarea 
intilnirilor din runda a 6-a 
a grupelor preliminare, bi 
grupa a 6-a, echipa Români îi 
conduce cu 1.5-0,5 puncte 
(două partide Întrerupte) în 
meciul cu Norvegia. Alte re
zultate din această grupă : 
Columbia-Noua Zeelandă 
2-2 : Liban-Singapore 2.5-1.5; 
Cehoslovacia-Andora 4-0. Re
zultate înregistrate în cele
lalte grupe preliminare : Bra- 
zilia-U.R.S.S. 1-2 (Spasski a 
remizat cu Mecking) și o 
partidă întreruptă (Petrosian- 
Camara) ; Rhodesia-Anglia 
0-2 (2) : Danemarca-Ecuador 
3.5-0,5 ; S.U.A.-Australia (toa
te partidele au fost întrerup
te) : Iran-Italia 1-1 (2) ; Ve- 
nezuela-lugoslavia 0-1 (3) ; 
Finlanda-Cuba 0.5-1,5 (2) : 
Portugalia-Suedia 1-1 (2) ;
Malta-Belgia 0-2 (2) : Irlan- 
da-R.F. Germania 0-1 (3) ;
Bulgaria-Israel 1-0 (3) : Ma- 
roc-Elveția 0-3 (1) ; Mextc- 
Olanda 6-1 (3) ; Grecia-Aus- 
tzia 1-2 (1).

La Olimpiada de șah de 
la Nisa, după șase runde, in 
grupa a 6-a conduce echipa 
Cehoslovaciei cu 21 puncte, 
urmată de Norvegia — 13 
puncte ți România — 14.5 
puncte (un meci mai puțin 
disputat).

Echipa României a ciștigat 
cu 2.5—1.5 puncte, meciul din 
runda a 6-a cu selecționata 
Norvegiei

„Turul ciclist al României" 
— ediție jubiliară —

Prin telefon de la trimisul nostru special, 
DAN DEȘLIU

O ÎNTRECERE 
DE ZILE MARI

Agitată etapă! Dealtminteri 
era de așteptat întrucît am
bițiile ți releitafile se arată a 
fi în plină ascensiune, atit în 
ce pricește disputa individua
lă. cit si în întrecerea pe e- 
chipe. Dacă s-ar acorde zilnic 
un premiu de combativitate, 
el ar trebui să revină de astă 
dată, după opinia mea, fran
cezului Jacques Michaud, au
torul celei mai lungi evadări 
solitare înregistrate pină acum 
în ediția jubiliară a Turului 
României.

De la Spătărești. înainte de 
Fălticeni ți pină la Porfile Su
cevei. cale de 25 km. tinărul 
ciclist din Lyon a luptat cu 
dîrzenie împotriva cintului 
ostil fi a unui pluton coalizat 
în urmărirea sa. demonstrînd 
calitifi pe care nu i le-am fi 
bănuit după primele zile de 
concurs. De aceea, regretăm 
cu atit mai mult pana surve
nită in circuitul din jurul Su
cevei care l-a împiedicat să-ți 
spună cucmtul la sprintul fi
nal. Un alt nedreptățit de zei
ța Fortuna, a fost, neîndoiel
nic, Teodor Vasile. Aflat în 
posifie excelentă la 150 metri 
de linia de sosire, este ob- 
strucionat involuntar în tur
nantă de către Zaroschi, s-a 
dezechilibrat ți pierde un 
foarte probabil loc 1 pe po
diumul de premiere din incin
ta stadionului .„Arini”.

Asemenea întîmplări sint 
însă oarecum inerente în mai 
toate competițiile cicliste de 
lung kilometraj. Ceea ce ne 
apare cu otita frecventă ți se 
cere subliniat in mod special, 
este, cred, calul de simpatie 

rfî,

FILMUL ETAPEI
Start tehnic la 13,20. din marginea lașului, borna kilometrică 

38. Timp în general frumos, vint năpraznic din față. Atacurile 
și hărțuielile se declanșează din plecare. Fug. înainte de Podul 
Iloaiei. Butaru și Mircea Virgil — dar sint prinși după 10 km. 
Acțiuni importante 'ia trecerea prin Ruginoasa, unde evadează 
Heckelle. Ilie Valentin, Murineanu, Ferfelea și Lagalisse. Acesta 
din urmă se pierde după sprintul de la Pașcani, cîștigat de Ilie. 
Ceilalți patru continuă, cale de 50 kilometri, curajoasa tentativă 
— însă vîntul contrar ii obligă să cedeze nu înainte de a-și fi 
disputat intre ei întîietatea la punctul de cățărare de la Moțca. 
Aici ciștigă Heckelle urmat de Murineanu și Ilie. Imediat după 
intrarea pe teritoriul județului Suceava, unde cicliștii sint obiec
tul unei primiri deosebit de calde, asistăm la un atac al tricou
lui galben in colaborare cu marocanii Benkali și Nejjari. Urmă
ritorii acționează prompt și plutonul este din nou compact la 
Oniceni. O altă acțiune conjugată la Vadu Moldovei — are ca 
protagoniști pe cei trei amintiți mai sus, cărora li se adaugă 
Teodor Vasile și Heckelle. Pericolul unei asemenea coaliții de
termină reacția imediată : după cițiva kilometri, cei cinci rein
tră în pluton. La Spătărești se desprinde surprinzător ciclistul 
cu nr. 12. francezul Michaud, care trece cu un avans de un mi
nut prin Fălticeni și rezistă Încă 15 km, după care este ajuns de 
Nejjari și Selejan. Luptă mare pe circuitul din jurul Sucevei și 
pe străzile orașului. Michaud sparge, asistăm și la citeva căză
turi fără gravitate, iar pe poarta stadionului „Arini" intră pri
mul. cu o secundă avans. Al. Zaroschi, urmat de un grup pu
ternic in frunte cu Teodor Vasile. Ramașcanu și Zajac. Tricoul 
violet dezlănțuie clasicul atac la 200 metri de sosire, îl ajunge 
pe Zaroschi. acestuia ii voblează roata din față, cade și il stîn- 
jenește și pe Teodor. De acest incident profită Nicolae Gavrilă, 
Liubomir Zajac și loan Cojocaru, care se clasează in ordine pe 
primele trei locuri. învingătorul este cronometrat cu timpul de 
4h08'35”. pe 157 km. în clasamentul general individual continuă 
să conducă reprezentantul țării noastre. Mircea Ramașcanu.

care întîmpină pretutindeni 
trecerea caravanei noastre. De 
la plecarea din Iași —unde 
zeci de mii de locuitori au ți
nut să salute coloana multico
loră, pină la Suceava care 
ne-a primit într-o ambianță 
similară — marea competiție 
pe două roți a primit salutul 
prietenesc al unei mulțimi en
tuziaste, la Podul Iloaiei, ca ți 
la Rușinoasa, la Pașcani, Moț- 
ca. Oniceni, Vadu Moldovei, 
Fălticeni ți in atitea alte locali
tăți de pe traseu. La fel de 
îmbucurătoare ni s-a părut at
mosfera care domnește în rîn- 
durile principalilor competi
tori deciși să conlucreze, să-și 
susțină cu dîrzenie, dar în a- 
celași timp cu deplină leali
tate șansele. I-am văzut nu o 
dată pe alergătorii marocani, 
cehoslovaci, francezi, polonezi, 
români participînd fără re
zerve la acțiuni în care sorții 
de izbindă nu erau exclusiv 
de partea unora sau altora ; 
din această înțelegere supe
rioară a spiritului sportiv a 
rezultat un spectacol de zile 
mari, o cursă palpitantă, ața 
cum sint sigur că vom avea 
prilejul și de aci înainte.

In orice caz, părerea una
nimă a celor ce cunosc profi
lul întregului traseu, este că 
etapa de azi. Gura Humoru- 
lui-Bistrița — cu succesiu
nea unor înălțimi de maximă 
dificultate ca Mestecănișul ți 
Măgura Calului — pot produ
ce importante modificări în 
ierarhia întrecerii influențînd 
chiar hotăritor clasamentul de
finitiv.
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Ministerul Educației și Învățămîntului
Ministerul Industriei Construcțiilor 

de Mașini Grele
LICEUL DE MECANICA NR. 3 „Vulcan"

București, str. Samuil Vulcan nr. 8, sector 6

primește înscrieri pentru anul școlar 1974-1975 :
• LA TREAPTA I DE LICEU — promovați ai clasei 

a VIII-a, din toată țara pentru 864 de locuri.
o LA ȘCOALA PROFESIONALA - absolvenți ai școlii 

generale de 10 ani și promovați ai clasei a VIII-a din toată 
țara, care la data de 15 iunie a.c. au împlinit virsta de 16 
și 18 ani.

ATIT LA LICEU CIT ȘI LA ȘCOALA PROFESIONALA, 
NU SE VOR TINE CONCURSURI, ADMITEREA FACIN- 
DU-SE ÎN ORDINEA ÎNSCRIERII ȘI A VIZITEI MEDICA
LE. LA ȘCOALA PROFESIONALA SE PREGĂTESC ME
SERIILE :

strungari, frezori-rabotori-mortezori, lăcătuși mecanici pen
tru industria construcțiilor de mașini, sculeri-matrițerî, ter- 
miști-tratamentiști, sudori, lăcătuși construcții metalice, ca
zangii. modeiieri.

CONDIȚII DE ȘCOLARIZARE ȘI ÎNSCRIERE :
Pentru elevii din treapta I de liceu, școala asigură :
— CAZARE GRATUITA — în limita locurilor disponibile;
— TREI MESE ZILNIC — contra cost — la cantina în

treprinderii ;
— BURSE — pe tot timpul școlarizării pentru 36°,o din 

elevi. Pentru restul elevilor se asigură BURSE DE ÎNTRE
PRINDERE cu condiția încadrării in uzină după terminarea 
treptei I de liceu, cu posibilitatea de a continua studiile 
liceale la cursurile serale ale școlii.

— Pentru elevii de la ȘCOALA PROFESIONALĂ, se 
asigură gratuit îmbrăcăminte, masă, rechizite.

Înscrierea se face în condițiile publicate în presa cen
trală (cerere vizată de școala generală și adeverință medi
cală), pînă la data de 20 iunie 1974.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE DAU ZILNIC LA 
SECRETARIATUL SCOLII SAU LA TELEFON: 31 48 11.

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE

LICEUL INDUSTRIAL NR. 2 „DÎMBOVIȚA"
București - sfr. Poet Cerna Nr. 1. - sectorul 4

— sfr. Verzișori Nr. 18 - sectorul 5

Se aduce la cunoștința celor interesați că se fac înscrieri 
de candidați pentru anul școlar 1974—1975 la următoarele 
forme de invățămînt :

— LICEU cu următoarele profile :
— textile-Incalț aminte
— chimie industriala

și
— ȘCOALA PROFESIONALA
Condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați : pentru 

LICEU, candidații trebuie să fie promovați ai cla
sei a VIII-a promoția 1974 și promovați serii mai vechi, 
care nu depășesc virsta de 17 ani. înscrierile se fac in pe
rioada 9—20 iunie a.c., iar recrutarea candidaților se face 
din municipiul București și din toată țara.

Pentru ȘCOALA PROFESIONALA candidații trebuie să 
fie promovați ai clasei a X-a sau promovați ai clasei a VIII-a 
serii mai vechi, care nu depășesc virsta de 18 ani împliniți, 
în anul calendaristic în care se înscriu Ia concurs (1 ianua
rie — 31 decembrie). înscrierile se fac în perioada 15—30 iu
nie a.c., iar recrutarea candidaților se face din municipiul 
București și din localitățile situate pe o rază de 50 km.

Informații suplimentare se dau de către secretariatul 
școlii la telefon : 22 50 31.

LICEUL DE MECANICĂ NR. 21
„AUTOBUZUL"-BUCUREȘTI
Calea Șerban Vodă, nr. 280, sector 5

Primește în anul școlar 1974—1975 promovați ai clasei a 8-a 
din Capitală și din județele țării, pentru a fi școlarizați 
în profilul MECANICĂ • Absolvenții treptei I vor putea 

lucra în meseriile :
• lăcătuș mecanic auto ; • matrițer ; • prelucrător prin 

așchiere ; • frezor ; • tinichigiu auto ; • electrician auto ; 
• vopsitor auto.

Informații suplimentare la secretariatul școlii, telefon : 
23 64 02.

Cu o asigurare auto încheiată la A.D.A.S. - pentru avarii 
și pentru răspundere civilă - valabilă in străinătate, puteți 
călători fără grijă.

Această asigurare se poate încheia la filialele A.C.R. și 
la orice unitate teritorială A.D.A.S.
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COOPERATIVA
„CONSTRUCTORUL"

BUCUREȘTI»

ACORDĂ BURSE
în valoare de 460 lei lunar, pe bază de contract, promt 

vațiior clasei a VIII-a care se înscriu pentru a urma treap 
ta I de liceu la Liceul industrial de construcții nr. 1 din 
București.

La absolvirea treptei I, tinerii vor lucra în unitățile coo
perativei în meseriile :

• ZIDARI ROSARI TENCUITORI
• MOZAICARI FAIANfARI
• DULGHERI
• CIOPLITORI PIATRĂ
• PARCHETAR1

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

înscrierile se fac pe baza cererii individuale și a fișei 
medicale pe care candidații le depun in perioada mai sus 
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-învățămînt al Cooperativei „Constructorul" din 
București, str. Smirdan nr. 30, sector 4 sau la telefon 
134711 int. 3, precum și la Liceul industrial nr. 1, din bd. 
Leontin Sălăjan nr. 12, sector 4, telefon 43 43 90. - tov. di
rectoare ing. Eugenia Bălașa.
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Lucrările Conferinței la 
nivel înalt a 0. U. A. DE DEȘTE HOTARE

• Reprezentanții Guineei-Bissau în organele 
de conducere • Discursul lui Kurt Waldheim.
Cea de-a 11-a conferință la 

nivel înalt a Organizației Uni
tății Africane, care se desfășoa
ră în capitala Somaliei, Mogadis
cio, l-a ales ca președinte al 
O.U.A. pe anul viitor pe pre
ședintele țării gazdă, generalul 
Siad Barre.

Printre noii vicepreședinți ai 
O.U.A. se numără și Luis Ca
brai. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea- 
Bissau. Prin această alegere — 
notează agenția France Presse 
— șefii de stat africani au dorit 
să sublinieze că Republica 
Guineea-Bissau. deja primită in 
O.U.A. ca membru cu drepturi 
depline, este un staț suveran, iar 
independența sa — o realitate 
ireversibilă.

In același spirit a procedat șl 
Consiliul miniștrilor afacerilor 
externe din țările membre ale 
O.U.A. care l-au ales pe comi
sarul de stat pentru afacerile 
externe al Republicii Guineea- 
Bissau, Victor Maria Saude, in 
funcția de vicepreședinte al 
consiliului.

In discursul rostit la reuniu
nea la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane, secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite. .Kurt Waldheim, a apre
ciat că schimbarea cea mai în
semnată intervenită pe plan 
mondial, după conferința O.U.A. 
de la Addis Abeba, este „accep
tarea universală a interdepen
denței națiunilor și necesitatea 
unui sistem economic global 
mai just". Acest sistem, a pre
cizat secretarul general al 
O.N.U., trebuie să țină seama 
de „interesele și nevoile tuturor 
națiunilor și, de asemenea, de 
corelațiile imperative care există 
intre diferitele elemente ale a- 
cestei probleme, între care sără
cia. demografia, alimentația, 
păstrarea resurselor naturale, 
protejarea mediului ambiant,

.schimburilor economice și siste
mul monetar internațional-,

Abordind unele aspecte legare 
de procesul decolonizării pe 
continent. Kurt Waldheim a 
subliniat că. în conformitate cu 
rezoluțiile O.N.U.. Portugalia 
trebuie să recunoască fără echi
voc independența popoarelor 
aflate sub dominația sa colonia
lă, acordindu-le dreptul la auto
determinare. El a adăugat că ul
timele evenimente sint încuraja
toare.

Forțele armate au preluat puterea 
in R. A. lemen

Un Consiliu de conducere, for
ma* din șapte membri a. for
țelor armate și de securitate, a 
preluat puterea, joi. in Repu
blica Araba ' emen. după ce 
Consiliul Republican și pre- 

Consiliului Consulul— 

tat demisia — anunță un comu
nicat difuzat de postul de radio

Reluarea convorbirilor dintre P.A.I.G.C. 
și guvernul portughez

Tinerii francezi vor 
vota de la 18 ani. După 
o prelungită confruntare 
politică, obstacolele care 
împiedicau sute de mii 
de băieți și fete din 
Franța de a avea acces 
la urne au putut fi înlă
turate. Guvernul a apro
bat un proiect de lege 
ce urmează a fi supus 
parlamentului.

„Inegalitatea civică" a fost de
nunțată viguros. In mitinguri și 
demonstrații, pe afișele ce aco
pereau zidurile ea și in petițiile 
care au întrunit nenumărate 
semnături s-a făcut auzită a- 
ceeași cerință : eliminarea barie
relor care opreau pe tinerii fran
cezi de a vota de la vîrsta de 18 
ani. Stingă a acționat ferm in 
sprijinul acestui deziderat, con- 
siderind „inegalitatea civică 
drept o componentă a inegalită
ții sociale" după cum observa 
LE MONDE. Desigur, situația 
era paradoxală : la 18 ani tine
rii aveau responsabilități de deo
sebită importanță față de socie
tate, dar trebuiau să aștepte pînă 
la 21 de ani pentru a putea pă
trunde într-o cabină de vot. „A- 
ceastă distincție arbitrară între 
cele două vîrste ale majoratului 
a devenit și mai anacronică ți- 
nînd seama de evoluția tineretu
lui" — constata Yves Agnes în 
același cotidian. Nu-i vorba doar 
de modificările rapide pe planul 
maturității intelectuale și al 
dezvoltării biologice, mai accen
tuate deci! Ia generațiile prece
dente, ci și de preocuparea pro
fundă a acestei generații față de 
fenomenul politic, angajamentul 
ei deschis în favoarea progresu
lui social. După mai 1968, cînd 
problemele tineretului s-au im
pus în mod acut, dosarul drep-

VINERI, 14 IUNIE 1974
CHITTY. CHITTY, BANG. 

BANG : Patria (orele 9,30; 12,45; 
6.30; 20).
MAMA VITREGA: Central (ore- 

e 9.15: 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20.30).
CĂPITANUL NEGRU: București 

orele 9; 11.15; 13,30; 16,30; 18,45; 
ii); Grădina București (ora 20.15).

AFACEREA DO MI NICI: Lucea- 
ărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
0,45): Grădina Doina (ora 20.15).
INAMICUL PUBLIC NR. 1: Sca- 

a (orele 8.30; 11: 13.30: 16; 18,30; 
1); Festival (orele 9.15; 11,30: 13,45; 
6,15; 18.45; 21,15): Grădina Dinamo 
ora 20,15); Grădina Festival (ora 
0,15); Favorit (orele 11,30; 13,45; 
6: 18,15: 20.30).
CĂLUȚUL ROIB: Victoria (ore- 

s 9,15: 12; 15; 17.45; 20,30); Bu- 
ești (orele 9: 11,15; 13.30: 16; 18.15; 
0.15); Grădina Buzești (ora 20,30).
DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 

.TMENI: Gri vița (orele 9: 11,15; 
3,30; 16: 18,15; 20.30); Gloria (o- 
ele 9: 11.15; 13.30: 16; 18,15; 20.30).
CONTESA WALEWSKA : Sala 

•al a tul ui (orele 17.15; 20.15), Ca- 
itol (orele 9,30: 11.45: 14: 16,15;
8,30; 20.45). Feroviar (orele 9; 
1.45: 14,30: 17.15: 20). Casa Fil- 
lului (orele 10: 12.15: 15,45: 13; 
),15). Grădina Capitol (ora 20.15).
APAȘII: Excelsior (orele 9; 11.15; 

3,30: 16: 18 15: 20,30); Modern (o- 
ele 9; 11.15; 13.30: 16: 18: 20); Me- 
)dia (orele 9: 11,15; 13.30: 16;
8.30: 20,45): Grădina Modern (ora 
1.30).
LA EST DE JAWA : Aurora (o- 

ele 9.30: 12; 15,30: 18; 20,30); Fla
mura (orele 8,45: 13,15: 15.45; 18.15; 
0.30): Grădina Aurora (ora 20,15).
JANDARMUL LA PLIMBARE : 

) rumul Sării (orele 15,30; 18;
0,15).

După Londra (25—31 mai). Al
gerul este, incepind de joi. gaz
da celei de-a doua reuniuni de 
convorbiri dintre delegația' gu
vernului portughez, condusă de 
ministrul de externe Mario Soa
res, și delegația Partidului A- 
frican, al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, (P.A.I.G.C.) con
dusă de comandantul Pedro 
Pires.

Conducătorul delegației 
P.A.I.G.C., care a sosit, 
miercuri, la Alger, a subliniat 
că delegația sa va adopta, la a- 
ceastă a doua fază a convorbi
rilor din capitala algeriană. ,.a- 
ceeași linie, se va supune ace
lorași principii prezentate la 
Londra".

La rindul său. conducătorul 
delegației portugheze, sosite la 
Alger în după-amiaza zilei în
ceperii convorbirilor, a declarat, 
intr-un interviu acordat ziaru
lui algerian „El Mondjahid" că 
el este animat, ca întotdeauna, 
de o dorință de pace. „Pentru 
noi — a spus el — este foarte

important de a se ajunge la 
pace, și a realiza decolonizarea 
in respectul autodeterminării și 
independenței și al principiilor 
de egalitate și prietenie cu po
poarele africane. în acest spi
rit. noi mergem la Alger pentru 
a duce negocierile noastre la un 
rezultat concret, adică la pace".

Intr-o declarație făcută la 
sosire, Mario Soares s-a referit 
la politica externă promovată 
de tara sa. relevind faptul că 
au fost stabilite relații diploma
tice cu România. Iugoslavia, 
Uniunea Sovietică etc. Sîntem 
pe cale — a spus el — să în
cheiem asemenea relații și cu 
alte țări, relații altă dată inter
zise. Dorim să stabilim rapor
turi cu statele arabe, cu cele 
africane, cu toate țările lumii.

Joi după-amiază, la scurt timp 
după sosirea delegației portu
gheze. cele două părți au avut 
un prim contact, stabilind in 
principiu modalitățile de desfă
șurare a convorbirilor, care au 
Început în cursul serii.

Joi seara, postul de radio Sa
naa a anunțat introducerea de 
restricții de circulație in prin
cipalele orașe ale țării, intre 
orele 21.00 (ora locală) și 06.00 
dimineața. Toate aeroporturile 
nord-yemenite au fost inchise.

De asemenea, postul de radio 
a anunțat că guvernul actual, 
condus de Hassan Makki. a fost 
invitat să-și continue activitatea.

„Concorde" totuși 
rentabil ?
• AVIONUL SUPERSONIC 

„CONCORDE" devine rentabil 
dacă i se va asigura, la fiecare 
cursă, jumătate din numărul to 
tal al pasagerilor pe care îi 
poate transporta — afirmă un 
raport al firmei britanice „Bri
tish Aircraft Corporation" 
(B.A.C.), care participă, alături 
de firma franceză „L’Aerospa- 
tiale", la construirea aparatului. 
Practicînd un. sistem tarifar e- 
chivalent cu costul actual al

Tinerii francezi
vor vota de la 18 ani

unei călătorii cu avionul la cla
sa I, majorat uneori, în funcție 
de distanța parcursă, cu 20 la 
sută, se poate asigura rentabi
litatea supersonicului incepind 
cu minimum 56 de pasageri.

Recent, Moses Lenga- 
Lenga, secretar general 
al Uniunii Naționale a 
Studenților Zambieni, a 
avut amabilitatea de a 
acorda un interviu ,,Scin- 
teii tineretului*. Se află 
pentru prima oară în 
țara noastră, ca invitat al 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din 
România și de la începu
tul conversației a dorit 
să sublinieze :

— Diversificarea relațiilor de 
colaborare multilaterală. întă
rirea legăturilor de prietenie 
dintre poporul roman și zam- 
bian. dintre Romania și Zam
bia. au creat condiții favorabi
le stabilirii unor foarte bune 
raporturi și intre organizațiile 
de tineret și studenți din cele 
două tari. Invitația făcută de 
U.A.S.C.R. ca o delegație a U- 
niunii Naționale a Studenților 
Zambieni să viziteze România, a 
fost acceptată de noi cu foarte 
multă plăcere, fiind convinși că 
un dialog rodnic intre cele două 
organizații, o informare reci
procă și o cunoaștere mai bună 
a preocupărilor noastre con
tribuie in bună măsură la in
tensificarea legăturilor de prie
tenie și colaborare dintre po
porul român și zambian. Rela
țiile dintre Uniunea Națională 
a Studenților Zambieni și 
U.A.S.C.R. nu sint prea vechi, 
dar sint foarte bune, amindouă 
organizațiile fiind hotărite să 
acționeze pentru întărirea aces
tor legături in interesul unității 
forțelor revoluționare democra
tice și progresiste din lume.

In continuare, oaspe
tele ne-a vorbit despre 
sentimentele de caldă prie
tenie ce animă tineretul 
zambian față de tineretul 
și poporul român :

apreciere rezultatele obținute de 
poporul român in cei 3* de ani 
de la eliberarea țârii. Se cu
noaște eă in obținerea acestor 
remarcabile succese poporul ro
mân a fost îndrumat și condus 
de Partidul Comunist Român 
— forță politică care, in sfera 
relațiilor internaționale, mili
tează constant și cu hotărî re

denței politice și economice. 
Președintele României, a cărui 
contribuție personală la dez
voltarea relațiilor româno-zam- 
biene. și a cărui activitate ne
obosită. pe care o desfășoară pe 
plan internațional in slujba pă
cii. se bucură de o inaltă apre
ciere in Zambia, ne-a lăsat o 
impresie puternică, de neuitat.

legături de profundă 
prietenie intre studenții 

români și zambieni
Moses Lenga-Lenga, secretar general al 
Uniunii Naționale a Studenților Zambieni, 

vorbește „Scinteii tineretului"

pentru asigurarea păcii și coo
perării fructuoase intre națiuni. 
Studenții zambieni cunosc foar
te bine faptul că România are 
poziții similare cu ale țării 
noastre față de o serie de pro
bleme internaționale. Se cu
noaște. de asemenea, faptul că 
România cooperează cu Zambia 
in domeniul economic și că in 
sectorul mineritului țara dum
neavoastră ne acordă asistentă 
tehnică. Cooperarea crescindă 
dintre țările noastre a fost, fără 
indoială, impresionantă. prin 
contactele la nivel înalt între 
România și Zambia. Studenții 
zambieni au salutat cu căldură 
în 1972 în persoana președinte
lui Nicolae Ceaușescu. pe condu
cătorul unei țări prietene care, 
din primul moment, a sprijinit 
cauza dreaptă a poporului zam
bian, lupta sa pentru libertate și 
pentru consolidarea indepen

Eforturile constructive ale po
porului român sint cunoscute și 
din relatările colegilor noștri 
care se pregătesc în amfiteatre
le din România, grație spriji
nului prietenesc pe care țara 
dumneavoastră ni-1 acordă în 
formarea de cadre naționale.

— Poporul zambian de
pune eforturi însemnate 
pentru dezvoltarea econo
mică și socială a țării. Cum 
participă studenții zam
bieni la acest proces de 
transformări înnoitoare 
care are loc în Zambia ?

— Este un fapt recunoscut în 
țara mea că studenții joacă un 
rol important in dezvoltarea e- 
conomică și socială a Zambiei. 
că ei se integrează în efortul 
colectiv al întregului popor. U-

niunea Națională a Studenților 
Zambieni a desfășurat o amplă 
acțiune de educație politică in 
rindul membrilor ei și a dez
voltat la studenți convingerea că 
trebuie să fie folositori socie
tății. In acest sens, menționez 
participarea masivă a studenți
lor, in anul 1973, la campania de 
alfabetizare din provincia Kab- 
we și în Lusaka. Studenții de la 
medicină acordă gratuit asisten
tă medicală populației, iar cei 
de la facultățile tehnice lucrea
ză în institute de proiectare sau 
acordă asistență tehnică pentru 
funcționarea normală a diverse
lor agregate. De asemenea, în 
timpul vacanțelor, studenții par
ticipă alături de țărani la acti
vități agricole.

— Cum apreciați con
tactele pe care le-ați avut 
în România ?

— Discuțiile pe care le-am 
avut Ia U.A.S.C.R., precum și 
la Ministerul Educației și Invă- 
țămintului ne-au prilejuit un 
interesant schimb de experien
ță. Am reținut în mod deose
bit aspecte privind relațiile ti
neretului eu societatea și parti
ciparea tineretului la activitatea 
politică.

In ceea ce ne privește, dorim 
să transformăm invățămintul 
nostru, făcîndu-1 să fie pe de
plin in slujba intereselor poporu
lui. să formeze cadre atașate de 
idealurile noastre naționale, să 
contribuie la înfăptuirea politicii 
de zamhianizare a economiei și 
in general, a tuturor sectoarelor. 
Apreciem că in realizarea obiecti
velor noastre putem învăța din 
experiența României.

In timpul rit am stat în țara 
dumneavoastră am constatat 
prietenia și căldura cu care am 
fost înconjurați. M-a bucurat 
faptul că tinerelul României so
cialiste cunoaște activitatea ti
neretului zambian. Mulțumim 
din inimă României pentru spri
jinul ce ni-I acordă în diverse 
domenii și. în special, in pregă
tirea cadrelor și exprimăm 
speranța că relațiile dintre or
ganizațiile noastre vor coniinua 
să se întărească, contribuind 
astfel la o șl mai mare apropie
re intre România și Zambia.

Declarații consemnate de 
GH. SPRINȚEROIU

turilor sale civile a ajuns in 
dezbaterea parlamentară. Din 
iulie 1968 și pină in ianuarie 
1973 șapte proiecte de legi meni
te să scadă vîrsta majoratului 
civil la 18 ani au fost supuse 
parlamentului. Oficialitățile au 
preferat, însă, să amine adop
tarea unei decizii, impingind do
sarul pc o „linie moartă". Pre
siunile au inceput să fie exerci
tate nu numai de către forțele 
stingii. Chiar și în cadrul vechii 
majorități au început să se facă

LE FIGARO amintea că 
tinerii au drept de vot de 
la 18 ani in țările socialiste 
precum și in Belgia, Lu
xemburg. Republica Fede
rală Germania. Olanda. Ma
rea Britanie. S.U.A., Cana
da. Argentina etc. Vîrsta 
electorală a fost fixată la 
20 de ani în Norvegia și, 
Finlanda. In Suedia dreptul 
de vot (actualmente fixat 
la 20 de ani) va fi acordat 
celor care au 18 ani, ince
pind din ianuarie 1975, po
trivit unei hotărîri a parla
mentului suedez. In Irlan
da, Danemarca, Italia, ca și 
in alte țări vest-europene, 
tinerii pot să meargă la 
urne abia atunci cînd îm
plinesc 21 de ani.

auzite glasuri neliniștite de refu
zul de a acorda tineretului un 
drept firesc, drept pe care tine
rii din majoritatea statelor eu
ropene l-au dobindit. In ianua
rie 1973, cu ocazia Congresului 
Uniunii tinerilor pentru progres, 
formațiunea tineretului gaullist. 
fostul premier Messmer a pro
mis drept de vot de la... 19 ani. 
Cărui fapt i sc datora această 
evidentă reținere în fața per
spectivei de a chema in fața ur
nelor pe tineri ? Ideea de a sta
bili bariera electorală la 19 ani 
(deci, a menține un masiv con-

(orelePERCHEZIȚIA: Moșilor 
16: 18: 20).

LUMINILE ORAȘULUI: 
(orele 11; 13,15; 15.30; 18; 
La orele 9,45 — program 
sene animate ; Giulești 
15,30; 18; 20.15).

FRAȚII JDERI :
15,30; 19): Floeeasca
I. 9): Flacăra (orele
19.30) : Grădina Lira

CAT BALLOU: Dacia (orele 9 ;
II, 15: 13,30; 16: 18.15: 20.30).

CIDUL: Cotroceni (orele 15.30;
19.15).

LADY CAROLINE: Miorița (ore
le 9: 11.15: 13,30: 15.45; 18: 20.15).

SUNETUL MUZICII: Viitorul (o- 
rele 15.30; 19).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Lumina (orele 9; 11.15; 13.30: 16; 
18,15: 20.30); Ferentari (orele 15.30; 
18: 20,15).

BANI DE BUZUNAR: Bucegi (o- 
rele 16: 18).

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE PRI
MĂVARA: Arta (orele 15: 17.30; 
20): Grădina Arta (ora 20.15).

CE DRUM SA ALEGI: Pacea (o- 
rele 15.30: 18: 20.15).

UN COMISAR ACUZA: Popular 
(orele 15.30: 18: 20.15).

RIO LOBO. Munca (orele 10; 
15.30: 18: 20,15).

ZESTREA : 
15.30; 18: 20.15).

MARINARUL
Volga (orele 9: 
18: 20,15): Grădina
20.30) .

OMUL POTRIVIT 
POTRIVIT: Unirea

ACȚIUNEA ..FOCUL 4 : 
țirea (orele 15.30; 18: 20.15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Vi
tan (orele 15.30; 17.45; 20). Gră
dina Vitan (ora 20,30).

Doina 
20,15). 

de de- 
(orele

Lira 
(orele 

9; 12,30:
(ora 20)

(orele 
15.30;

16;

Progresul (orele

EXTRAORDINAR
II,15: 13.30: 15.45:

Tomis (ora

LA LOCUL 
forele 16: 18). 

Infră-

tingent de tineri în afara alege
rilor) a fost inspirată de calcule 
politice foarte precise. LE 
MONDE opina că deținătorii 
puterii se temeau că tinerii vor 
vota în majoritate pentru stingă. 
Dealtfel, sondajele efectuate cu 
ocazia ultimei competiții prezi
dențiale au relevat că generația 
tinărâ optează pentru stingă în
tr-o proporție mai mare decît 
cea a electoratului adult. Datele 
publicate de L’EXPRESS, referi
toare la 8 000 000 de tineri și ti
nere francezi, au fost conclu
dente în această privință. Son
dajul care a văzut lumina tipa
rului in revista pariziană (și 
despre care am mai relatat in 
coloanele ziarului nostru) evi
denția și alte aspecte semnifica
tive. La o întrebare privind si
tuația generală din Franța, nu
mai... 2 Ia sută din cei iniero- 
gați au considerat că „lucrurile 
trebuie să rămină așa precum 
sini". 53 Ia sută s-au declarat în 
favoarea reformelor, iar 43 la 
sută au afirmat că sint necesare 
„foarte profunde reforme".

Stabilirea vîrstei de vot la 18 
ani. rezultat al luptei desfășura
te de generația tinâră a Franței, 
și în primul rînd de forțele ci 
politice cele mai avansate, va 
avea multiple implicații. Firește, 

a 
eu 
Și

se va produce o întinerire 
corpului electoral. Tinerii, 
aspirațiile lor spre înnoiri 
progres, vor acea o pondere 
ereseîndă în viața politică. Apoi, 
după cum se remarca la Paris, 
scăderea majoratului civil 
afecta numeroase articole 
dreptului penal, al muncii, co
mercial, inclusiv al codului ge
neral al impozitelor. Responsabi
litățile tinerilor se amplifică au
tomat in toate domeniile.

La conferința națională a Miș
cării tineretului Comunist Fran
cez, desfășurată la sfirșitul săp- 
tâminii trecute. Jean Michel Ca
tala, secretarul general al 
M.J.C.F., a apreciat drept „o 
extraordinară victorie" hotărirea 
de a se fixa dreptul de vot la 
18 ani.

va 
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EUGENIU OBREA

— In Zambia sint bine cunos
cute și se bucură de o inaltă

Orientul
Apropiat

Convorbirile
Sadat — Nixon

Programul economic
al guvernului francez

Demisia „guvernului" 
de la Pnom Penh

>..v:

Președintele Franței, Valery 
Giseard d'Estaing, a prezentat 
la posturile de radio și televi
ziune programul economic și fi
nanciar adoptat de Consiliul de 
Miniștri prin care „economia 
Franței trebuie să devină mai 
puțin vulnerabilă". După cum a 
subliniat șeful statului, progra
mul comportă două obiective pri
oritare : restabilirea echilibrului 
balanței comerciale în anul 1976 
și fixarea creșterii prețurilor la 
0.5 la sută pe lună incepind cu 
iulie 1975.

Printre cele 16 măsuri adop
tate de noul guvern se numără: 
majorarea cu 18 la sută a im
pozitelor prelevate asupra acti-

vității societăților; sporirea cu 5 
pînă la 15 fa sută a impozitului 
pe venituri, măsură care afec
tează un milion și jumătate de 
contribuabili; întărirea controlu
lui pentru prevenirea fraudelor 
fiscale: realizarea unor econo
mii bugetare în valoare de un 
miliard de franci: echilibrarea 
bugetului pe anul 1975; suprave
ghere și control sporit asupra 
prețurilor industriale.

Joi, ministrul industriei. Mi
chel d'Ornano. a prezentat un 
plan detaliat în domeniul ener
getic care, prevede. între altele, 
o majorare a prețurilor la căr
bune, gaz natural ți motorină.

R.S.F. IUGOSLAVIA: Vedere 
din Belgrad

România-film prezintă 
în cadrul programului 

MARI SUCCESE ALE ECRANULUI 
pe Fernandel 

in coproducția franco-italianâ

INAMICUL PUBLIC Nr. 1

V.-

a

regia: Henri Verneuil
Irezistibilele aventuri comice ale lui Fernandel in postura 

unui gangster fără voie.

DOAMNA CU CĂȚELUL : Gră
dina Bucegi (ora 20.15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : Grădina Moșilor (ora 20,15).

DRUMUL SPRE VEST : Grădina 
Ur.irea (ora 20 15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR î 
Crîngași (orele 16; 18,15).

FATA CARE VINDE FLORI î 
Cosmos (orele 15.30; 18 : 20.30).

TREI SCRISORI SECRETE: Ra
hova (orele 15.30: 18 : 20J5).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Vi
tan (orele 15.30: 17.45 ; 20); Grădina 
Vitan (ora 20.3C).

DOAMNA CU CĂȚELUL : Gră
dina Bucegi (ora 20.15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : Grădina Moșilor (ora 20.15).

DRUMUL SPRE VEST : Grădina 
Unirea (ora 20,15).

PROGRAMUL I

16.00_17.00 Teleșcoală. 17.30 Emi
siune in limba germană. 19.20 1001 
de seri. 19.30 Telej'Jrna'.. 20.00 
Romania — anul XXX — revistă 
social-politică TV. 20.49 Film ar
tistic : ..întoarcere în timp* — pro
ducție a studioului de televiziune 
din Riga. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17.33 Soliști de mu
tică populară. 17,55 Film pentru 
tineret : ..Oaia". Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor din R. F. 
Germania. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Pagini din mu
zica de cameră. 20.30 O viață pen
tru o idee : Alexandr Humboldt. 
21.00 Portativ '74. 21.30 Bucureștiul 
azi. 21.45 Teatru scurt. 22,15 Muzică 
ușoară.

Șeful „guvernului" de la Pnom 
Penh, Long Boret. a prezentat, 
joi, demisia cabinetului său. 
Demisia stirvine la scurtă vreme 
după ce o serie de membri ai 
executivului lonnolist își pre
zentase în mod individual de
misiile lor, în contextul agra
vării continue a crizei regimu
lui de la Pnom Penh pe pian 
politic, militar'ți economi co- 
social. Această criză are loc in 
condițiile adincirii contradicții
lor interne, intensificării protes
telor studenților și altor catego
rii de cetățeni contra deterioră
rii accelerate a condițiilor de 
trai și a lipsei de libertăți de
mocratice, precum și ale înfrln- 
gerilor de amploare în confrun
tarea militară cu forțele patrio
tice de eliberare. In imposibili
tate de a găsi o soluție mai 
viabilă crizei guvernamentale, 
Lon Noi l-a însărcinat tot pe 
Long Boret cu formarea unei 
noi echipe ministeriale.

Concomitent cu declanșarea 
îa Pnom Penh a noii crize gu
vernamentale, pe fronturile de 
luptă ale Cambodgiei se desfă
șoară cu succes acțiunile ofen
sive ale forțelor patriotice 
khmere. Obiectivele militare lon- 
noliste din capitală sint bombar
date in repetate rînduri cu ra
chete și proiectile de artilerie, 
iar căile de acces spre oraș — 
atît cele rutiere cit și artera 
fluvială a Mekongului — conti-
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• COMITETUL PENTRU FI
NANȚE ȘI ECONOMIE al Adu
nării Naționale a Kuweitului a 
propus reducerea la jumătate a 
actualei producții de petrol a 
țării — a anunțat miercuri, unul 
din membrii comitetului, depu
tatul Abdulla Al Beiri. El a 
spus că, intr-un raport cu pri
vire la bugetul național 
zentat Adunării, comitetul 
propus o nouă reducere de 
milion și jumătate barili 
producției zilnice, ceea ce 
prezintă jumătatea cifrei stabi
lite anterior de parlament pen
tru conservarea resurselor pe
trolifere ale Kuweitului.
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Relații diplomatice
Egipt-Guineea-Bissau
• REPUBLICA ARABA E- 

GIPT ȘI REPUBLICA GUI
NEEA-BISSAU au hotărit să 
stabilească relații diplomatice Ia 
nivel de ambasadă — informea
ză agenția M.E.N.

• DE LA POLIGONUL pentru 
lansarea rachetelor de la Thum- 
ba. din statul indian Kerala, și-a 
luat, joi, zborul o nouă rachetă 
meteorologică de tip „Centaur
ii-. creație a Centrului pentru 
probleme cosmice al Indiei.

nuă să fie controlate de patrioți 
pe însemnate porțiuni. Deose
bit de grea este situația garni
zoanei lonnoliste de 4 000 de 
oameni din perimetrul localită
ții Kompong Seila, zonă de luptă 
în care forțele de eliberare au 
realizat importante pătrunderi 
și supun untii tir neîntrerupt de 
artilerie pozițiile inarqjpe. Alte 
angajamente militare in care pa- 
trioții au inițiativa se desfâ- 
zoară in zona litoralului.

• DIVERSE REGIUNI ale 
statelor Oklahoma, Kansas, 
Minnesota, Missouri și Illinois 
au tost declarate „zone calami
tate", ca urmare a pagubelor 
materiale imense provocate de 
uraganele ce au bîntuit în ulti
mele zile. Au fost înregistrate 
circa 30 de victime. Pagubele 
materiale sint evaluate la peste 
50 milioane dolari. In statul 
Oklahoma, uraganele au devas
tat numeroase localități, zone 
industriale și culturi, provocînd 
pagube evaluate oficial la peste 
26 milioane dolari.

CAIRO 13 (Agerpres). — Un 
comunicat oficial anunță că pre
ședinții Anwâr’ Sadat și Richard 
Nixon au trecut în revisță, în 
cursul primei lor întrevederi, si
tuația internațională și, în spe
cial, situația din Orientul Mij
lociu.

Cu prilejul dineului oferit în 
cinstea președintelui Nixon, pre
ședintele Egiptului, a declarat în 
alocuțiunea sa că „soluționarea 
politică și respectarea aspirații
lor naționale ale palestinienilor 
reprezintă fondul problemei O- 
rientului Mijlociu", subliniind, in 
același timp, că „soluționarea po
litică a problemei palestiniene 
nu înseamnă lichidarea Israelu
lui".

La rindul său, președintele Ri
chard Nixon a declarat: ..Avem 
încă de străbătut un drum lung. 
Guvernul american va consacra 
toate eforturile sale spre conti
nuarea acestui drum în direcția 
realizării păcii și progresului 
pentru popoarele din Orientul 
Mijlociu". Soluționarea politică 
și respectarea aspirațiilor națio
nale ale poporului palestinian 
reprezintă cheia oricărei proble
me.

• ÎN CADRUL MANIFES
TĂRILOR dedicate 
30-a aniversări a 
României de sub 
fascistă, la sediul Societății 
parlamentarilor din capitala 
R.F. Germania, s-a deschis o 
expoziție de pictură a artis- 
lei Marianne Sintion-Ambro- 
si. La vernisaj au participat 
Annemarie Renger, președin
ta Bundestagului vest-ger- 
man. Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor ex
terne al României, Erwin 
Wickert, ambasadorul R.F.G. 
la București, Constantin Oan- 
eea. ambasadorul României 
Ia Bonn, deputați, oameni de 
cultură și artă, ziariști, un 
numeros public.

celei de-a 
eliberării 

dominația

84 de voturi pentru și 6 con-Senatul american a aprobat cu _ ,____
tra alocarea sumei de 21,8 miliarde dolari pentru programul de 
achiziții militare a! Ministerului Apărării al S.U.A. în următo
rul an financiar. In prealabil. Camera Reprezentanților aprobase 
un proiect de lege care stabilea cuantumul achizițiilor militare 
la 22.9 miliarde dolari. înainte de a fi prezentată spre semnare 
președintelui S.U.A., varianta finală a proiectului de lege va fi 
pusă de acord in cadrul unei comisii de mediere a Congresului 
american.

Alocațiile aprobate de Congres sint destinate, între altele, creă
rii unor noi sisteme strategice de armament și modernizării ce
lor existente, inclusiv construirii unui nou tip de submarin 
înzestrat cu rachete strategice, fabricării unui nou tip <le bom
bardier strategic și perfecționării rachetelor balistice inter
continentale „Minuteman-Ill".
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PREȘEDINTELE ITALIEI A 
RESPINS DEMISIA GU-

VERNULUI RUMOR
• Președintele Italiei, Gio- 

vanni Leone, și-a încheiat joi 
consultările cu diversele perso
nalități politice consacrate solu
ționării crizei guvernamentale.

în cursul' zilei, șeful statului 
a primit succesiv delegația Par
tidului Republican, condusă de 
Ugo la Malta (secretar generai 
al partidului) și delegația Par
tidului Democrat-Creștiri, con
dusă de AmintOre Fanfani (se
cretar național al partidului).

La încheierea consultărilor — 
relatează o ultimă știre tran
smisă din Roma de agențiile 
France Presse .și United Press 
International — președintele 
Giovanni Leone a respins demi
sia guvernului condus de Ma
riano Rumor și i-a cerut aces
tuia să acționeze pentru reali
zarea unui acord cu celelalte 
forțe politice ale coaliției 
centru stingă.

de

e LA STOCKHOLM s-au 
cheiat convorbirile Oficiale 
tră premierul suedez Olof Pal
me și președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Stanko Todorov. Discuțiile s-au 
referit îndeosebi Ia relațiile bi
laterale și, în primul rînd, la 
dezvoltarea colaborării economi
ce, industriale și tehnice.
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