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M Coaaant Rotaâa. ridicarea contiauă 
o arwlalai oe trai ■ at «noi și cvHvral 
ai ictr*gci»i  popor poete fi argumen
tată pas ai pas- Există c viata fiecăruia 
«fietre eoi semee care dovedesc cu pri- 
sosiață că b«aefici«m. astăzi, pe deplin 
de roadele moaca noastre, că mijloa
cele p code dezvoltării persooafitoții ne

sir.t larg accesibile. Statisticile ne ga
rantează că aceste semne se extind la 
scară națională. Parcurgîndu-le cu un 
ceas înaintea dumneavoastră, reporterii 
noștri vă propun să urmăriți în pagina 
a îil-a bilanțuri edificatoare care sînt 
moi mult decît simple prilejuri de re
trospectivă pe această temă, un îndemn 
de a privi cu încredere în viitor.

Actualitatea 

economică

CALITATEA
PRODUSELOR

Convorbiri oficiale 
între președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Alfonso Lopez Michelsen

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe ministrul comerțului exterior 

al Republicii Arabe EgiptCalitatea muncii, a produselor, a oricărei activități creatoare este o dimensiune a competenței profesionale dar și a conștiinței, a educației. Ea presupune răspundere, exigență și respect pentru cei cărora le este destinat rezultatul muncii. Am avut de curind satisfacția unei constatări revelatoare. Dis- cutind cu un grup de muncitori ai Fabricii de mobilă din Vaslui despre diversele aspecte ale activității lor de producție și ale organizației de tineret, calitatea produselor era adusă mereu in conversație ca o problemă a fiecăruia, a tuturor. Interlocutorii vorbeau despre calitate, nu doar ca despre un indicator al planului ci ca despre o trăsătură a muncii și eforturilor lor, ca despre o normă de viață a comuniștilor. Produc mobilă pentru export și in acest cincinal n-au primit nici o reclamație. n-au înregistrat nici un refuz pentru calitate necorespunzătoare. Fabrica a împlinit 7 ani, colectivul său este format in majoritatea covîrșitoare din tineri, uteciști și membri de partid, în frunte cu directorul său, pînă de curind activist al U.T.C. Explicația convingerilor și a rezultatelor stă desigur și in munca de educație desfășurată de organizația U.T.C. cu fiecare tinăr in parte. Exemplul mi-a fost mai la indemină, cunoașterea lui fiind de dată mai recentă. Ar fi greu insă de numărat exemplele similare pe care le intilnim pretutindeni, in diversele domenii ale activității economice și sociale.Dar nici cele opuse nu sint, din păcate, puține. Toleranța față de nerespectarea calității muncii, implicit a normelor de etică și echitate socialistă n-a fost incâ peste tot Înlăturată, ea se mai manifestă incă păgubitor pe fluxul creării bunurilor materiale, a serviciilor efectuate. Or, se știe, că una dintre condițiile esențiale ale creșterii eficienței generale a economiei noastre, deci a nivelului nostru de viață este imbunătățirea radicală a calității tuturor produselor, sporirea răspunderii pentru calitate pe întreaga filieră a elaborării produsului respectiv, de la proiectarea lui, la realizarea efectivă, omologarea și recepționarea lui. „Lupta pentru ridicarea nivelului calitativ al producției — spune secretarul general al partidului — trebuie sâ fie o sarcină de prim ordin, de fiecare zi, a tuturor colectivelor industriale, a muncitorilor, specialiștilor, a cadrelor de conducere din economie, a organelor și organizațiilor de partid — o sarcină patriotică a întregului popor". La acest îndemn, la această exigență, organizația U.T.C., întreg tineretul trebuie să răspundă cu concretețea faptelor, cu conștiința propriilor îndatoriri de cetățeni, de uteciști, de proprietari și producători ai bunurilor materiale. Intransigența față de propria muncă la mașină, la controlul și verificarea calității trebuie dublată de intransigența față de lipsurile celor din jur, față de orice încălcare a or- dinei și disciplinei muncii, a normelor calității sale. Iar pentru educarea tinerilor în spiritul înaltelor responsabilități pentru calitate, însăși munca de educație, — stăruitoare, diversificată, convingătoare trebuie să întrunească virtuțile calității, ale exigenței.
ROMULUS LAL

Promoția anului XXX este hotârită 
să-și onoreze angajamentul

FIECARE ABSOLVENT-ACOLO 
UNDE VA FI REPARTIZATStudenții sînt acum în vacanță. Doar ici și colo mai poți întîlni grupuri de tineri staționînd in fața unor uși. Sint ușile amfiteatrelor și sălilor de curs stabilite de secretariatul fiecărei facultăți ca loc de desfășurare a examenului de diplomă. La intervale de timp, ușile se deschid și cei care ies nu mai sint luați cu asalt și supuși unui adevărat interogatoriu ca în cazul unui examen obișnuit. Prin expresii lapidare, de genul „a fost bine", „a decurs normal", consideră că au

Luni după-amiază, au început convorbirile oficiale intre președintele Republicii Socialiste România, 'tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele ales al Republicii Columbia, Alfonso Lopez Michelsen.La întrevedere au asistat Va- sile Pungan, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, și Mario Santo Domingo, care îl însoțește pe președintele ales al Republicii Columbia.
Sub semnul marilor evenimente ale anului:

A XXX-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII PATRIEI
SI CONGRESUL AL XI-LEA AL PARTIDULUI»

La inițiativa tovarășei Maria Rogojan, secretară a Comitetului municipal U.T.C., de a scrie despre fetele de la secția de confecții din piele a Fabricii de piele și mănuși din Tg. Mureș am rămas cu o anumită rezervă. Cu mai bine de un an in urmă recomandările pentru organizația de tineret din amintita secție, nu erau dintre cele mai bune. Greutățile socotite pe atunci ca fiind obiective nu jus

spus totul, in timp ee ceilalți așteaptă confruntarea cu comisia care-i atestă ca „licențiați". Sînt absolvenții în fața ultimului examen de testare a cunoștințelor înainte de a merge la locul de muncă, în producție.Parcurgind listele cu notele obținute de studenții facultăților de matematică, istorie, geografie-geologie (de
IOAN MIHALACHE

(Continuare în pag. a 11-a)

Sub semnul dorinței reciproce de a promova conlucrarea pe multiple planuri, au fost examinate probleme privind îndeplinirea înțelegerilor realizate anul trecut, cu prilejul vizitei oficiale de prietenie a șefului statului român în Columbia, precum și noi domenii de cooperare, cu convingerea că aceasta corespunde năzuințelor popoarelor român și columbian, progresului mai rapid al celor două țări, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Fabrica de 
piele și mănuși

Tg. Mureș

tificau însă abaterile de la disciplina muncitorească și atitudinea necorespunzătoare a unor tineri față de gospodărirea materialelor, față de realizarea sarcinilor producției și perfecționarea profesională. S-a produs însă un eveniment. Aceleași tinere muncitoare cu o înaltă conștiință și responsabilitate, total angajate în efortul colectiv pentru îndeplinirea normelor, pentru sporirea eficienței eco
0 sarcină majoră a organizațiilor U.T.C.

Căminele pentru tineret 
realizate la termen I

Rezultatele primelor cinci luni referitoare la sta
diul realizării căminelor pentru tineret sînt, com
parativ, mai bune decît cele din aceeași perioadă 
a anului trecut. Centralizarea tuturor datelor a- 
testă, însă, existența unor posibilități încă nefruc
tificate, rămîneri în urmă față de termenele plani
ficate, nerealizări. Grupajul pe care îl publicăm 
în pagina a ll-a oferă, în acest sens, exemple 

concludente

In cadrul convorbirii s-a relevat necesitatea intensificării cooperării . intre -țările in curs de dezvoltare pentru afirmarea dreptului de a fi pe deplin stă- pine pe bogățiile naționale, în vederea dezvoltării lor rapide e- conomico-sociale, pentru promovarea în viața internațională a principiilor egalității, respectului independenței și suveranității naționale, avantajului reciproc și neamestecului în tre

CONȘTIINȚĂ Șl
RESPONSABILITATEnomice a activității lor. Schimbarea în bine se datorește muncii politice și educative a organizației U.T.C., mai intensă, mai bine condusă — cu toți tinerii și cu fiecare în parte.— Realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe primele cinci luni, ne relatează inginerul Nicolae Szentkuty, șeful secției, și crearea condițiilor ca pină la sfirșitul acestei luni sâ ne îndeplinim angajamentul su

burile interne, a echității în raporturile economice dintre state.Convorbirea dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Alfonso Lopez Michelsen s-a desfășurat într-o ambianță de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, ce caracterizează raporturile româno-colum- biene și conlucrarea dintre cele două țări în principalele probleme ale vieții internaționale.

plimentar pentru anul 1974, conform responsabilității muncitorești a întregului colectiv format în marea majoritate din tineri uteciști, mă îndreptățește să am numai cuvinte de laudă la adresa organizației de tineret.Un fapt îmbucurător, constatat acum de cum pătrunzi pe poarta întreprinderii, este curățenia curții, ordinea în care sint așezate materialele în depozitele lor. Deșeurile care altădată umpleau aleile sînt strînse cu grijă și valorificate superior. Iată ce ne spune muncitoareaFlorea Pop, secretara comitetului U.T.C. :— Intr-o adunare generală, tinerii au hotărit să recupereze toate deșeurile și să confecționeze din ele diferite articole Dentru copii. Am lansat inițiativa „Fiecare tinăr, creatorul u- nuj articol din deșeuri". Toți au răspuns cu conștiinciozitate și rezultatele nu întirzie să se a- rate. Constantin Florea a confecționat un tip de haine pentru copii ; Ana Oprea o perniță decorativă ; tinerele din organizația nr. 2 (secretară Cornelia Almășan) confecționează sacouri, iar cele din organizația nr. 6 (secretară Elena Moldovan) fustițe. Intenționăm să confecționăm din deșeuri haine pentru femei. In luna mai au fost recuperate peste 2 000 kg deșeuri. iar in luna iunie tot din deșeuri vom confecționa peste 1 2M șepci și 1 000 sacoșe.
M. BORDA

Un imperativ al campaniei agricole

PREGĂTIREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Pentru că au mai rămas puține zile pînă la declanșarea recoltării griului, ne-am propus în raidul nostru să aflăm modul cum au fost asigurate mijloacele, de transport, cum decurge repararea și întreținerea lor. In județul Argeș — unde din cei peste 2 000 mecanizatori 60 la sută sint tineri — eforturile depuse pentru repararea remorcilor și a celorlalte mijloace de transport au fost mult amplificate față de anul trecut, fapt explicabil și de suprafață de recoltat care este aproape dublă.După cum ne relata tovarășul ing. Petre Leca, directorul Trustului județean pentru mecanizarea agriculturii, un accent deosebit s-a pus pe repararea remorcilor — indispensabile transportului în vrac de la combinele „Gloria". 426 de remorci se află acum în perfectă stare. Acestora li se adaugă autocamioanele cooperativelor agricole de producție, puse la punct în cadrul atelierului de la S.M.A. Mărăcineni, și atelajele existente în fiecare unitate. Totodată, pentru eliberarea imediată a terenului pe lingă săniile' de transportat baloți, existente, noi am confecționat un dispozitiv după o idee proprie, care pe lîngă transportul baloților permite și 

SANTINELE LA HOTARE

(un reportaj despre cei care stau de veghe la 
fruntariile patriei — în pagina a IV-a)

Oaspetele a adresat, in același •.mp. salutul poporului egiptean, sjbLnhnd nalta stimă și prețuire de care se bucură in țara sa personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, activitatea sa consacrată dezvoltării relațiilor ce colaborare româno-arabe, iastourârii unei păci juste și durabile in Orientul Mijlociu, edificării unei lumi mai drepte și.. n _Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită președintelui Anwar El Sedat un cald salut prietenesc. împreună cu cele mai bune -rări, iar poporului egiptean succes deplin în înfăptuirea aspiraților de pace și prosperitate, in dezvoltarea economico-socia- lă a patriei sale. Șeful statului român a arătat că așteaptă cu deoseb.tă plăcere vizita in România a președintelui Repu- b..:_ Arabe Egipt, reluarea dia

descărcarea automată a acestora. Putem deci spune că pentru actuala campanie sîntem pregătiți întrutotul, avînd în vedere faptul că și cooperativele agricole de producție și-au asigurat baza materială necesară campaniei (saci pentru grîu, folii de polietilenă pentru protejarea producției în caz de ploaie, prelate pentru pleavă etc.). Prin măsurile adoptate am urmărit să corelăm capacitatea de transport din cîmp a recoltei cu forța de acțiune a celor 690 combine C-l și C-3 și 94 de „Glorii". S-au luat în calcul cantitățile de grîu, secară și orz ce vor fi transportate în magaziile unităților agricole, dar și cele ce vor fi transportate direct la bazele de recepție pentru că în jiidețul nostru s-a luat hotărirea ca obligațiile contractuale, muncileS.M.A. și celelalte datorii către stat să fie livrate direct din cîmp. Zilnic, aproximativ 8 000 de tone vor fi depozitate fără nici un fel de pierderi.Lucrurile par să decurgă bine — și cele întîlnite 'în. teren confirmă întrutotul cele spuse de tovarășul Petre Leca. Adică prin eforturi deosebita, mijloacele de transport au fost puse în perfectă stare de funcționare. Ce s-ar întîmpla însă dacă ar apare defecte — care sint firești in 

logului atît de fructuos încgput, in aprilie 1972, la Cairo, mani- festîndu-și convingerea că a- propiatele convorbiri vor marca o contribuție de mare importanță la extinderea și întărirea tradiționalelor raporturi de prietenie și colaborare româno- egiptene, în folosul și spre binele celor două popoare, în interesul cauzei păcii și progresului in lume.In timpul convorbirii s-a exprimat satisfacția pentru evoluția mereu ascendentă a raporturilor prietenești româno-egipte- ne, evidențiindu-se că,potențialul economic al celor două țări în continuă dezvoltare creează premise favorabile pentru intensificarea și adincirea pe mai departe a colaborării în diferite sectoare economice.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

timpul funcționării ? „în cazul acesta ar fi o nenorocire, preciza interlocutorul nostru, pentru că la combine avem asigurate piesele de schimb în proporție de 90 la sută, pentru cele 1560 tractoare nu dispunem de cauciucurile 14x38. Nu se găsesc nici în depozit, iar cele în funcțiune sînt de slabă calitate. Aceeași soartă o au și combinele C-l și C-3. Ne mai lipsesc și piese de la remorci cum ar fi : fuzete, pivoți, rulmenți, tamburi, saboți, ferodouri și lampă triplă de la instalația electrică". Și încă o situație greu de înțeles. La S.M.A. Mărăcineni consemnăm următorul fapt: trei mecanizatori dintre cei mai buni au fost angajați de întreprinderea de autoturisme. Or, acum, cînd este nevoie de ei, de oameni cu experiență, este dificil să li se mai găsească înlocuitori. Greu de explicat cum întreprinderea de autoturisme a angajat acești oameni fără acordul Stațiunii de mecanizare a agriculturii. Con- știenți, însă, de greutățile care mai persistă — ca și de eventualele „accidente" de acum înainte — gospodarii județului Argeș întreprind toate măsurile pentru ca recolta să se afle, in timp optim, la adăpost.

• Tn urma scrutinului care a 
avut loc duminică, Rudolf 
Kirchschlaeger, candidatul Par
tidului Socialist Austriac, a fost 
ales președinte al Austriei.

® La sfirșitul săptămînii tre
cute, forțele patriotice din 
Cambodgia au inițiat puternice 
atacuri asupra pozițiilor tru
pelor lonnoliste, a căror si
tuație s-a agravat.
• La Geneva continuă lucră

rile celei de-a 59-a Conferințe 
Internaționale a Muncii.

® Premierul R.A. Yemen a 
dat amănunte, în cadrul unei 
conferințe de presă, asupra 
programului cabinetului său.

(Tn pagina a Vl-a)
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O sarcină majoră a organizațiilor U. T. C.
Căminele pentru tineret 

realizate la termen!

STAGIUNEA XXX

Premiere în august

Obiectiv fundamental al politicii partidului, al întregului ansamblu de măsuri adoptate in stat, ridicarea nivelului de trai al populației include in sfera sa rezolvarea, printre altele, a problemelor spațiului de locuit. In domeniul acesta există, desigur, împrejurări specifice care implică situații specifice. Dar nici una din aceste soluții nu face abstracție de situația tinerilor, mai cu seamă a celor ce nu dispun de locuințe proprii in orașele in care se află unitățile economice unde ei lucrează. Stabilirea, prin ' planurile de stat, a unor obiective de construcție menite să vină in întimpinarea nevoilor unei asemenea categorii de tineri, alocarea fondurilor necesare finanțării lucrărilor, dezvoltarea pe această cale, in toate județele a rețelei de cămine sint mărturii puternice cu care este urmărită pretutindeni in țară punerea in acord a cererii de locuri in căminele pentru nefamiliști. de la un an la altul tot mai mare, pregătirea proporțională a bazei materiale care să răspundă cererilor, să asigure pentru toți condiții civilizate de viață. Desigur, prin amploarea sa, reușita unei asemenea opere, nu numai edilitare ci și sociale depinde de colaborarea unor factori diverși. Dar alături de responsabilitățile acestora, rămin neindoielnice atribuțiile directe ale organizațiilor U.T.C. de mobilizare a beneficiarilor înșiși la construcția, dotarea, darea în folosință și administrarea căminelor pentru nefamiliști. Constituirea compartimentelor de lucru atit la C.C. al U.T.C.. cit și la nivelul comitetelor județene ale U.T.C. care să urmărească îndeaproape ritmul de execuție pe șantiere, organizarea colectivelor de control, consfătuirile periodice și analizele cu reprezentanți ai celorlalți factori, repartizarea de sarcini pentru remedierea neajunsurilor sint numai citeva din formele prin care aceste atribuții se materializează cunoscind un sens activ. Totuși, situația este departe de a fi mulțumitoare. Se înregistrează numeroase întirzieri, rămineri in urmă pe șantiere, o serie de obiective continuă să fie restanțe ale anului trecut.O investigație asupra cauzelor care au determinat apariția acestor stări critice relevă neajunsuri perpetuate de la o perioadă la alta — dificultăți in stabilirea amplasamentelor, întocmirea greoaie a documentației și a proiectelor de execuție pentru deschiderea finanțării, lipsa constructorului, necorelări de termene. Nu e nevoie de prea multă insistență asupra faptelor
Peste cota zero 

n-au apărut decît 
dosarele cu hîrtii

Potrivit prevederilor planului, 
la sfîrșitul acestui an ar fi tre
buit să fie dat în folosință cămi
nul pentru nefamiliști al între
prinderii de componente electro
nice pasive din Curtea de Argeș. 
S-au alocat fonduri care depă
șesc 3 milioane lei, a fost obți
nută o autorizație de construcție, 
a fost întocmită documentația, 
s-a stabilit și amplasamentul. în
treprinderea se angajase să exe
cute obiectivul în regie proprie 
La ora actuală, însă, nu există 
nici un indiciu că termenul va 
putea fi respectat. Reprezentanți 
ai conducerii întreprinderii invocă 
drept argument principal pentru 
situația creată faptul că Banca de 
investiții n-a deschis finanțarea. 
Iată ce adaugă acestui motiv in
vestigațiile desfășurate de noi înșine.

Uitînd că nu dispune de utila
je sau de specialiști, vasăzică, 
nici de forțele tehnice și nici de 
cele umane, calificate, care să-i 
garanteze posibilitatea executării 
obiectivului în regie proprie, în
treprinderea de componente elec
tronice pasive s-a refugiat într-un 
efort prelungit de acumulare a 
unor hîrtii conservate acum în 
cîteva dosare masive. Parafe, a- 
drese, proiecte, contracte, un 

Fiecare absolvent - acolo unde vâ fi repartizat

du-te vino de oameni în delega
ție, discuții nesfîrșite au ținut, 
timp de luni de zile, locul inter
venției propriu-zise, al soluțiilor 
practice. Nu e momentul să in
sistăm acum asupra tuturor pro
cedeelor birocratice care au barat 
în mod artificial calea rezolvării 
concrete atît de așteptată de ti
neri. Ceea ce ni se pare de ne
înțeles este că toate acestea s-au 
petrecut sub privirile îngăduitoa
re ale forurilor tutelare de re
sort care știau, de la bun în
ceput, că întreprinderea nu va 
izbuti să adauge singură construc
ției nici măcar un centimetru pes
te cota zero. Diligentele de ulti
mă oră pentru preluarea unei 
părți din construcție de către
T.C.A. ni se par dictate mai de
grabă de calcule formale, in si
tuația de față, fără sorți de iz- 
bîndă. Pînă una alta, amplasa
mentul arată ca la început, adi
că plin de bălării și moloz ră
mas de la o altă construcție.

„Ce vreți, răspund factorii 
avizați, ori de cîte ori se fac 
referiri la căminul din dosare, a- 
vem treburi mai serioase, cînd să 
ne mai ocupăm și de asta" ?

LIDIA POPESCU

pentru a trage concluzia că impulsionarea ritmului de realizare a căminelor, eliminarea răminerilor in urmă trebuie să constituie preocupări majore ale tuturor factorilor responsabili și îndeosebi ale organelor și organizațiilor U.T.C., ale tinerilor înșiși. Este de cea mai mare importanță să înțelegem că ceea ce urmează să se intreprindă are nu numai un caracter gospodăresc ci și unul cetățenesc-politic. Intensificarea acțiunilor de muncă patriotică, transformarea fiecărui obiectiv intr-un 'șantier al tinerilor din unitățile beneficiare, prezența, aici, nemijlocită, permanentă a activiștilor, a cadrelor din organizațiile U.T.C. Iată numai citeva pirgbii de care dispunem pentru remedierea operativă a lucrurilor, nu prin discuții, ci prin fapte.Problema rezolvării spațiului de cazare trebuie privită și din- tr-un alt punct de vedere, printr-o înscriere intr-un context mai larg. Este vorba, pe de o parte, de construirea unor cămine simple care să dea posibilitatea soluționărilor mai rapide, iar pe de alta, de inventarierea locurilor neocupate in fiecare cămin, de schimbarea destinației unor spații in cadrul acestora, de redistribuirea mai economicoasă a încăperilor pentru utilități — oficii pentru pregătirea hranei, pentru călcat. încăperi pentru păstrarea cazarmamentului obtinindu-se. și pe această rale, spatii suplimentare de locuit. In perspectiva sporirii certe in anul viitor a nevoilor de spațiu in căminele pentru nefamiliști. modalitățile pe care le relevăm iși pot găsi împlinirea, pot deveni contribuție proprie a tineretului la rezolvarea problemei in măsura in care atribuțiile ce revin organizației noastre in toate domeniile. la toate nivelele străbat drumul de la investituri la manifestare concretă. Dispunem de inepuizabile rezerve de forțe. No trebuie decit să le folosim, antrenind mai intens, in spiritul indicațiilor date de către tovarășul Nieolae Ceausescu la întilnirea din februarie a.e. cu membrii Biroului C.C. al U.T.C.. ai Consiliului Executiv al U.A.S.C.R.. cu mai multă consecvență energiile tinerilor. Realizarea la termen a căminelor pentru tineret este o sarcină de importanță majoră a tuturor organizațiilor U.T.C. Urmărirea consecventă a acestui scop, mobilizarea resurselor umane și materiale trebuie să conducă în mod sistematic către un singur obiectiv : respectarea cu strictețe a graficelor de execuție stabilite pentru fiecare cămin in parte.
Tinerii sînt prezenți. Să 
fie și „Prefabricatele"!într-un raid anterior făcut pe șantierul căminului de nefamiliști al întreprinderii de mătase „Victoria" din Iași semnalam ca principală cauză a intirzierilor în realizarea acestuia lipsa panourilor mari. între timp a- ceastă problemă a fost soluționată, iar căminul dat in folosință cu cinci zile in avans față de grafic. Din păcate, asemenea situații nu pot fi consemnate și în cazul celorlalte cămine aflate în construcție, în municipiul Iași.Vineri, 21 iunie, constructorii Căminului C. 3 (beneficiar : Combinatul de fire și fibre sintetice) nu-și puteau continua activitatea datorită lipsei de panouri de ventilație. Dar. tot vineri, in depozitul întreprinderii de prefabricate stăteau neridicate șase asemenea panouri, biocind parțial linia I de producție.— Este adevărat, capacitatea întreprinderii noastre nu poate satisface integral necesitățile de panouri solicitate de constructori! de cămine — ne spune ing. Constantin Alexandrescu. șeful serviciului producție de la in- treprinderea de prefabricate din Iași. Dar tot atit de adevărat este și faptul că, uneori, nici cei interesați in realizarea cit mai rapidă a viitoarelor cămine nu-și ridică la timp panourile ce le sint repartizate.întreprinderea de prefabricate nu poate ține pasul eu cerințele Trustului de construcții, iar acesta din urmă nu-și poate respecta obligațiile con

tractuale cu întreprinderile beneficiare. Astfel, constructorul a părăsit căminul întreprinderi: de reparații auto. angajindu-<e la alte obiective. La intervenția conducerii I.R.A.. lucrările zu fost reluate, iar T.C.I. s-a angajat ca pină la data de 1 iulie să termine subsolul și jumările din zidărie. O situație cel puțin hi- zară prezintă construcția celor două cămine ale întreprinderii „Metalurgica". Primul, cu termen de dare în folosință anul acesta, nu are încă autorizație de construcție, in schimb, pentru celălalt (cu termen de dare in folosință in anul 1975) o asemenea autorizație există. A trebuit să treacă o bună bucată de timp ea dilema să fie. in sfirșit, rezolvată : cel de-al doilea cămin va fi ridicat anul acesta. Deocamdată insă, in locul lui stau infipți patru țăruși care delimitează, vag. viitorul cămin. Și aceasta, in timp ce 1 Mg de tineri de la -Metalurgica* * așteaptă Igatct de cazare prom:«*.

• A început serialul româ
nesc pentru televiziune „Atz* 
gust în flăcări", scris de Eu- 
fen Barbu, deocamdată sub 

une auspicii. Am putut cu 
toții constata că în acest se
rial ne vom reintîlni cu toți 
actorii importanți. Sau aproa
pe toți. Este pe generic fi 
Toma Caragiu și George 
Constantin ți Florin Piersic ți 
Ioana Bulcă ți Vasilica Tasta- 
man ți Marga Barbu fi Vio
leta Andrei, lume bună cum 
s-ar zice, cum bună e ’i mina care a scris subiectul. S-a 
mai putut constata ți că 
acest subiect reia personaje 
din celălalt serial. „Urmări
rea" ți astfeL, în loc să avem 
două seriale, avem practic 
unul singur, maraton. Cum 
este, totuși. foarte greu 
după o primă serie, expoziti
vă, să ne facem o idee des
pre valoarea artistică a lui 
„August in flăcări". nu ne 
rămine decit să adăugăm că 
așteptăm cu nerăbdare să in
trăm în miezul evenimentelor.

• Joia trecută, la seara 
pentru tineret, o replică; „citesc, sigur, nu pot să trăiesc fără să citesc" — replica 
era dată de un strungar, 
muncitor de înaltă calificare, 
arătînd ca un director general 
ți exprimindu-se ca un profe
sor. întrebarea reporterului 
l-a mirat vizibil, era ca si 
cînd l-ar fi întrebat dacă mă- 
nincă. dacă doarme, dacă lu
crează la strung. Aparatul a 
surprins chiar o ușoară ridi
care din umeri. Miha: Stoian 
i 9-0 fi ră-ut o ciipi un 
reporter care n maf srie ce 
întrebări si pună — ceea ce 
nu e deloc cazul. Pricind acel 
strungar bucurețtean care nu 
poate trăi fără să citească — 
și dă replica firesc, spontan, 
fără pic de emfază, ca pe un 
lucru de la sine înțeles, m-am 
gîndit la alarmiștii care preco
nizează dispariția cărților și 
anularea interesului pentru 
orice altceva decît pentru 
imagine. Se vede că sumbrii 
sociologi îți fac o idee foarte 
proastă despre curiozitatea 
umană si despre subtilele des
fătări ale spiritualității sale. 
Plăcerea lecturii și intimitatea 
cărților nu pare de fel în pe
ricol. Viteza cosmică cu care 
dispar cărțile bune de pe 
piață e un indiciu liniștitor.

Privind astfel ajunsurUe no se datorez numai întreprinderii de prefabricate, pentru eă doar patru din cele șapte cămine programate a fi date in folosință aaal acesta, vor fi construite pe bază de panouri prefabricate. PriaeipaU cauză a răminertler in arri este defectuoasa colaborare care mai există intre eei trei factori de răspundere : -Prefabricatele*.  Trustul de eonstmctB și întreprinderile beneficiare.
PAVEL PEMFIL

Cu porțile închise, cu foaierele întunecate, fără strălucirea luminilor și fără forfota celor a- trași de mirajul spectacolului, teatrul „Giulești" pare, în dimineața de iunie, pustiu.— Liniște, se repetă 1Intrăm în sală. Luminile rampei aprinse ; îi recunoaștem pe cei de pe scenă : Iulian Necșu- lescu, Lucia Cristian, Corado Negreanu. Mai apoi, pe Florin ZamCrescu, Sebastian Radovici. Olga Bucătaru. O voce persuasivă din stal îi roagă pe actori să reia ultimele replici. „Luați loc*,  ne poftește cineva. Și, apoi, binevoitor: „Ne pregătim pentru apropiata premieră din august cu «Cine ucide dragostea» de Petru Vintilă". Cînd ochii s-au mai obișnuit cu întunericul il vedem, cu cîteva scaune mai departe, pe dramaturg. Ne însoțește. după citeva momente, in foaier.— După „Casa care a fugit pe ușă*  o nouă colaborare cu teatrul ..Giulești" ?— Da. și sper că nu ultima. Pentru un dramaturg este deosebit de importantă apropierea de un anume colectiv de actori și de regizori. Ajung să se cunoască unul pe altul, să lucreze mai ușor împreună.— Vorbiți-ne. vă rugăm, despre noua dv. piesă.— în 1964 am publicat romanul „Orașul încercuit" — o evocare a evenimentelor întîmplate la Orari.ța în august ’44. ..Cine ucide dragostea" reia cîteva e- lemente esențiale ale romanului. Acțiunea se petrece intr-o familie tipică de intelectuali de provincie. urmărind transformările ce au loc in conștiința eroilor in ațele tile fierbinți, cind toți ce- tățertii cinstiți au luat o atitudine deschisă de luptă Împotriva cotropitorilor fasciști. După cum v-ați putut da seama, spectacolul se găsește intr-un stadiu avansat de repetiții. Dealtfel, cu el va debuta stagiunea din august a teatrului „Giulești". O ultimă remarcă : nu știu cum va aprecia critica această premieră, dar ex ca autor al textului, am rămas impresionat de interpretarea pe care i-au dat-o actorii.Ns-en întors in sală. într-o pauză, irectoarea teatrului. Elena Deteanx ne a spus :— Ne pregăt-*  intens pentru amversarea aeestm an junsLar. în afara spectacolului cu „Cne ucide dragostea*,  vom Juca, toată luna august „Casa care a fugit pe ușă*.  „Simbătă la Veritas". „Meșterul Manole". „Năpasta*.  ..Măsură pentru măsură". Un colectiv al teatrului va interpreta citeva dintre piesele a- mintite și pe litoral. De asemenea. ca și colegii noștri din celelalte teatre, ne-am propus să realizăm un recital de poezie românească cu care vom merge 

în diferite întreprinderi și instituții. Este nu numai o modalitate fericită de apropiere a publicului de poezie, dar și un mod de a-1 atrage către teatru. Pe a- fișul „Giuleștiuîui" va mai figura încă un recital de versuri. De data aceasta, din poezia a- mericană. Spectacolul, ce va a- vea loc în studioul nostru, este realizat în cinstea părticipan’i- lor la Congresul Internațional de demografie ce se va desfășura tot în luna august, în București.
MIRUNA IONESCU

Șl BUCURII

numai pentru trei zile?La Sala Kalinderu s-a organizat o expoziție cu lucrările de diplomă ale absolvenților secției de grafică a Institutului „N. Grigorescu" (anul VI, prof. V. Kazar. O. Grigorescu, S. Iuca, I. Molnar). Expoziția, de remarcabil nivel profesional, atestă nu numai reala înzestrare a tinerilor absolvenți, maturitatea gin-
BUCURII

• Nu știu cită lume pri
vește emisiunea „Viața satu
lui" vorbesc despre liifne ur
bană, da' cine o face, de 
multe ori n-are decît de ciș- 
tigat. Este o emisiune bună, 
serioasă fără să fie pisăloagă, 
antrenantă fără să fie „zglo
bie". (Cum iremediabil „zglo
biu" pare condamnat a fi ori
ce Magazin al femeilor, indi
ferent ce nume poartă). La 
„Viața satului' poți afla cum 
stăm cu recolta de păioase și 
cu recolta de conștiințe socia
liste. Exersînd deseori și cu 
succes ancheta socială, emisiu
nea ne introduce în viața sa
tului. Viața satului cu ale 
ei. bune si rele. Duminică am 
căzut un medic care trimite 
bolnavii acasă cînd are an
goase. Chiar cînd bolnavii 
sînt copii și pentru vina abi
sală că au intrat în cabinet 
miricînd biscuiți. Era destul 
de greu să stai liniștit pri
vind tin astfel de individ care 
a semnat, te pomenești, so
lemn, furămintul lui Hypo- 
crat.
• Tot duminică Jiul Petroșani a luat Cupa României în aplauzele spectatorilor și 

clntecele de fale ale galeriei 
studențești timișorene, pose
soarea unei înfrîngeri severe, și eu asta s-a lăsat cortina pe 
ultimul act fotbalistic al se
zonului. Timp de două luni 
de zile, o mare parte din su
flarea României ta juca nos
talgic sah. Ardem cu toții de 
nerăbdare să vedem Țiul m- 
cind cir Afar — ți aplaudăm 
de acum. Oricum, tint a- 
plcsne mai rezonabile decît 
cele de o nemărginită și in
decenta fericire ale suporteri
lor ieșeni. Pentru meritul co
losal că echipa lor a reușit 
să nu cadă în B — si asta 
numai în ubima etapă, an
trenorul Politehnicii Iasi a 
fost purtat în triumf pe brațe. 
Ce vor fi făcut suporterii ie
șeni tot campionatul și dacă 
l-âu purtat tot așa pe brațe 
pe antrenor pentru că i-a adus 
în pragul retrogradării asta nu 
putem ști. Oricum, miercurea 
trecută, pentru că au scăpat 
„neir ultimo minuto" echipă 
ți suporteri aveau aerul că au 
cîștigat cupa Jules Rimei. 
Ceea ce o, nu, nu e cazul.

SMARANDA JELESCU 

dirii lor artistice, efortul continuu de perfecționare, ci și realista orientare a procesului de pregătire de către profesori. Lă- sind cîmp liber afirmării specifice fiecărei personalități, ei au pus accentul în afara graficii de șevalet și pe cea legată strict de necesitățile cotidiene (publicitate, ilustrație de carte, film de animație etc.), orientind, într-un fel, și alegerea viitoarei profesiuni. Ni s-a părut extrem de interesantă modalitatea ilustrării textelor literare, prin liber comentariu și nu „traducere" a unei scene oarecare, prin sugerarea atmosferei, a timbrului specific autorului relevabile în întreaga viziune grafică, în compoziție deci, în alegerea unui anumit tip de arabesc al liniei, in ionetele colorate și nu într-o poantă, menită să „puncteze" momentele cheie ale dezvoltării epice. Alegerile sînt ambițioase. Homer. Shakespeare, Poe, Cantemir, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Ion Barbu. Arghezi, Eugen Barbu („Princenele", „Alergind cu o torță in fața nopții"). Din fericire. în majoritatea cazurilor ne aflăm în fața unor reușite, și n-ar fi lipsit de sens ca editurile să ia notă. încă de pe acum, de posibilitățile noii promoții de graficieni, de tentativele pe care ei le-au făcut în înnoirea șl nuanțarea ilustrației de carte. O remarcă aparte ar privi filmul de animație (în special cele trei filme nornind de la J. Joyce) ri ilustrația de carte pentru cop.S. ce-și nropune să mizeze aproape exclusiv pe imagine, pe tonuri intense și generoase suprafețe colorate, pe tin fantastic al viziunii caracteristic amintitei vîrste. Crea ce observăm în a- cestn domenii, ca și în acela al graficii de șevalet, este tendiniă de a ohHtie expresivitatea nlits- t’*<ă.  nrintr-o adîneîfe a viziunii, printr-o întelerc-e comnlexă a reșurselo» genului șî maî puțin prin efecte tehhice. e drent. maî spectaculoase, mai ..avangardiste", dar si mai inconsistent», limbajul lor ni s-a părut m»i direct. nui puternic și tranșant, fată de obișnuitele nuanțări de gri. premisă a subtilității pentrii majoritatea graficienilor noștri, de alambicate alegorii și simbolice montaje, semn, iarăși, de \ acces, în concepția unora, la „marea" și „elevata" filozofie. Și acum numele absolvenților : Alexandru Bălan, Măriuca Brân- coveanu, Marta Deleanu, Bojilov Istilîan. Irina Lakatos, Viorela Mihâescu. George Patru. Nicole- ta Petrescu. Viorel Popescu, Georgtta Pusztai. Peter Pusztai, Laetîția Schmiedigen, Florica Vintilă, Doru Vlădoiu.Un singur, mare, regret. Aceas tă expoziție, caz unic, n-a fost pusă la dispoziția publicului decit trei zile. Cauza ? O serie de neînțelegeri privind programările la Sala Kalinderu (după a- ceastă expoziție urmind alta, tot de grafică, a absolvenților din anul al IV-lea care va fi deschisă, normal, trei săptămîni), la care conducerea institutului a asistăt ori neputincios, ori cu părtinitoare și unilaterală îngăduință. Soluții rezonabile se găseau firește. De soluții ducem noi lipsă ?
C. R. CONSTANTINESCU

TIMIȘOARA

Tabăra elevilor
cineamatoriAbia de s-au încheiat ultimele ore de curs și, din toată țara, elevii au luat cu „asalt" zilele de vacanță. La Timișoara, Liceul industrial de construcții civile și industriale, începînd de luni și pînă la 2 iulie, este gazda a circa 180 de elevi și pionieri, membri ai celor mai reprezentative cinecluburi din țară. Tabăra consacrată inițierii în meșteșugul celei de a 7-a arte și-a propus să ofere celor prezenți un program cît mai adecvat a- cestui scop. în acest sens, dezbaterile pe teme teoretice privind conținutul filmelor de a- matori ori pe teme cu caracter aplicativ se vor bucura de prezența celor mai bune cadre de specialitate pe care le are Timișoara. Dintre dezbateri amintim pe cea despre „Rolul și sarcinile cinematografiei românești pentru educarea multilaterală a oamenilor muncii", la care, între alții, participă criticul și dramaturgul Sergiu Levin; colocviul cu Iosif Costinaș și Sandu Dragoș avînd ca subiect regia filmului și tehnica realizării sonorului și a montajului,Abordînd aspectul utilității taberei în perspectiva muncii de viitor a cinecluburilor, iată și cîteva dintre opiniile participan- ților:Toderaș Grad, anul 3, Liceul industrial construcții și arhitectură Baia Mare: „Am venit la Timișoara să învățăm cit mai multe. Realitatea in mijlocul căreia trăim, atit de dinamică și atît de fecundă în evenimente remarcabile ne solicită însușirea temeinică a modalităților de exprimare a esențelor".Părerii sale i se asociază și echipa Liceului 4 din Constanța, Bică Daniela și Maricica Cremene. Ultima dintre ele a mai spus: „Cu acest prilej sperăm să adăugăm ceva culturii noastre cinematografice de utilitatea căreia ne-am dat seama încă din faza de concepție a fiecărui film". „Ceea ce consi

der eu că putem realiza, ne spune Pavel Ștefan de la Școala generală nr. 3, Cîmpulung Moldovenesc, trebuie întotdeauna să aibă ca temei realitatea imediată. Prin ea ne putem noi exprima cel mai bine".Dar programul taberei, in ciuda densității sale și atenției deosebite ce i se acordă de cadrele didactice și de specialitate, nu a omis faptul că, totuși, elevii sînt in vacanță. De aceea, competiții sportive, dotate cu „Cupa Eliberării" la handbal, șah, tenis de masă și fotbal se vor adăuga în cursul celor nouă zile unei mai bune cunoașteri a celor care au o pasiune comună: filmul.I. DANCEA
ViațaSTANCIU LELIOARA — jud. Dolj : Nu am aflat că ar exista o astfel de intenție. Dar ar fi bine să vă informați la următoarea adresă : Școala de specializare postliceală sanitară, Craiova, str. Silozului nr. 65, tel. 3 24 59.RADU IOANA — Izvoarele — jud. Ilfov : Răspunsul este din păcate negativ. Cosmeticienii se pregătesc într-o școală de spe-' cializare postliceală, îneît bacalaureatul este obligatoriu, ca dealtfel și pentru coafeze care sint pregătite într-o școală de același tip. Mai mult, chiar dacă ați fi absolvit Liceul economic tot nu era nimic de făcut, deoarece elevii liceelor de specialitate sau ai școlilor medii tehnice — avînd deci o calificare — nu se pot prezenta la concursurile de admitere în școlile de specializare postliceale. Cît despre meseria de „informa-

(Urmare din pag. I)la Universitatea bucureș- teană), precum ți din discuțiile cu unii dintre ei ți eu cadre didactice, se desprrr.de concluzia că această promoție de absolvenți a obținut pină in prezent numai rezultate bune și foarte bure, predominind notele de 8. 9 ți 10. Următorul exemplu este cit se poate de elocvent : toți cei 222 de studenți ai Facultății de matematică-meca- nică. care in perioada 20—21 iunie au susținut examenul de diplomă, l-au promovat cu note foarte bune. „Aceasta e dovada unei pregătiri temeinice pe tot parcursul anilor de studiu. La matematică, dacă nu ai continuitate nu realizezi nimic*  — ne precizează tovarășul Ste- lian Turbatu. prodecan al Facultății de matemat ică- mecanică. Acum, după ce e- xamenul de diplomă a fost trecut, studenții așteaptă repartiția <și chiar dacă o treime din ei (in ordinea mediilor) vor urma și anui V, care e un an de specializare, sint hotăriți să meargă cu toți acolo unde vor fi, repar
bate la ușă!tor la biroul de informații" nu știu să funcționeze vreo școală cu acest profil.SANDU IOANA — Moroieni — jud. Dîmbovița : Profilul „laborator în construcții și materiale de construcții" se școlarizează la Arad. Dar, ținînd seama de starea sănătății dumneavoastră, ar fi necesar să ce

de SEN ALEXANDRU

reți avizul unui medic de specialitate înainte de a vă alege o profesiune. Laboratorul în construcții mi se pare contraindicat.S.S. — Urziceni — jud. Ilfov : Școala dorită nu se afl'ă prea departe. Este Școala de specializare postliceală pentru cultură și artă din București, șos. Străulești nr. 1, sector 1. tel. 

tizați. conr-derind prezentarea la post ca o datorie patriotică. „în privința aceasta noi avem o tradiție bună. Cu toate eă cel mai mulți dintre noi vem merge in invă- țămint. in școli, in anul IV s-a observat o orientare spre ramurile aplicate ale matematicii legate de producție e> : informatica, cercetări operaționale, mecanica etc.) — ne spune Gheorghe Sorta, vicepreședinte ai C.A.S.C. pe facultate, unul din numeroșii studenți notați cu 10 la examen.La Facultatea de istorie, aceieați rezultate ca și la cea de matematică. Adică bune și foarte bune. Abia ieșit de la examen, studentul Emanuel Doina recunoaște : „Emoțiile mele au fost duble, deoarece sint căsătorit cu o colegă de an și tot azi și-a susținut și ea lucrarea de diplomă. Dar s-a terminat cu bine. Acum așteptăm repartiția. Dacă vor fi posturi de profesor de istorie in județul Olt (unde lqcuiesc părinții mei), vom merge acolo, mai ales că noile măsuri cu privire Ia repartiție ne facilitează acest lucru pe care eu
18 57 59. Se dă concurs la limba și literatura română (scris și oral). Istoria României (oral),IONIȚA D. MARIN — com. Buciumașu — jud. Olt : Adre- sați-vă in scris Institutului de metrologie din București, Șoseaua Vitan — Birzești nr. 11, tel. 83 23 20 — Serviciului personal și învățămînt care este cel mai competent să vă dea informațiile dorite.RUSU MIRELA — Brăila : îmi este greu să-ți dau un sfat cită vreme nu-mi spui despre dumneata decît ceea ce nu dorești să faci mai departe. Ar fi poate indicat, ținînd seama de cunoștințele de limbi străine pe care le ai, să te prezinți la o școală postliceală de stenografie — cum ar fi cele din București, str. Șerban Vodă nr. 22, telefon 14 00 92 sau din Craiova, str. Caracal nr. 105 — pentru a te pregăti ca secretar stenodactilograf, limba română și limbi străine. 

il consider normal in ansamblul misurilor care s-au luat și se iau pentru întărirea familiei".Și un lucru cu totul inedit pentru un examen de diplomă. Cîțiva primari de comună asistau ca invitați la susținerea unor lucrări de diplomă la Facultatea de geo- grafie-geologie. care aveau ca temă studiul monografic al comunelor respective. La sfirșit și-au exprimat dorința de a intra în posesia lucrărilor pentru a le valorifica. Pentru studenții respectivi nici că se putea satisfacție mai mare. Alte subiecte de lucrări se referă la studiul geologic și petrografic al unor regiuni din țară, cu predilecție axate pe aspecte economice legate de cărbuni, petrol, minereuri, roci etc.Vorbind cu căldură despre studenții examinați, tov. Victoria Stiopu, prodecanul Facultății de geografie-geologie. șefa unei comisii de examinare nu făcea altceva decit să caracterizeze foarte precis actuala promoție de absolvenți: „Putem spune, pe baza rezultatelor foarte bune obținute pînă acum, că majoritatea studenților au dovedit o bună pregătire, o mare capacitate de aplicare a cunoștințelor. dar și o bună cunoaștere a documentelor de partid privind valorificarea substanțelor minerale. Au făcut propuneri concrete privind sistematizarea teritoriilor și așezărilor, îmbunătățirea schițelor geoiogico- geografice existente pină in prezent. Și aceasta ca o urmare firească a activităților practice desfășurate în unitățile de profil. Fiind o generație care s-a pregătit intens pentru producție, pentru muncă, putem fi siguri că vor merge cu toții să lucreze în activitatea productivă, la locul unde au fost repartizați, meritindu și astfel din plin titlul onorific de «Promoția anului XXX»“.

CÎND MUNCA DEVINE LUMINĂ
— Produsul nostru, lipsit de culoare, gust și miros, nu se valorifică prin calități estetice sau expoziții. Mulți oameni iși a- mintesc de noi, pomenindu-ne — însă cum, în ce termeni ? — doar cind le stau televizoarele sau li se dezgheață frigiderele pentru că nu este curent...Rostind aceste cuvinte, maistrul Victor Minescu, șeful Centralei hidroelectrice din Pitești- Prundu, nu ridica în slăvi o îndeletnicire de fală, prin ea însăși nobilă, ci îi sublinia datele de bază. Maistrul, de fel din Scornicești-Olt, iși petrecuse mulțj ani (16) în Moldova, „crescînd" prin muncă pe șantierul Hidrocentralei de la Bi- caz : în Pitești venea doar ia sfirșitul lui ’72 pentru a „sufla viață" unei alte „cetăți" produ- cînd electricitate :— Adică realizarea primului paralel, cuplarea „uzinei" și a celor dinții kilowați ai săi la sistemul energetic național. Era 12 decembrie, îmi spune. Dacă aveam emoții ? întrebați-1 pe Mircea Adămoiu care se afla în miez de noapte la pupitrul camerei de comandă. Numai că urmărisem lucrările de montaj, iar probele tehnologice spulberaseră posibilitatea oricărei „surprize". Cu instalațiile, românești, n-avem dureri de cap, dar le și îngrijim cum trebuie.„Fabricată" la Pitești-Prundu, lumina ia drumul Stației de 110 kV aflată în apropiere, de unde pornește către consumatorii din țară. Făurarii „energiei nevăzute" au în grijă, totodată, și lacul de acumulare („tnarea Pi- teștiului", metaforă nouă), materia primă pentru lumină.— Energeticienii de serviciu, totdeauna doi, iși împart atenția între supravegherea instalațiilor și aparatajului de bord (evidențiind orice neregulă în milioanele de piese ale turbinei) și controlul punc/elor de unde bănuim că ar putea interveni o cit de mică defecțiune în limitele presiunilor de apă și ulei ori parametrii electrici — parcă sintem puțin și „detectivi", nu ? continuă tînărul șef al Centralei. După analiza rapidă a situației, 

momentul deciziei se dovedește cel mai greu și aici ; fiindcă nu este o floare la ureche să rezolvi operativ, din mers, fiecare problemă ivită in funcționarea „uriașilor cu palete", fără sprijin din afară, bizuindu-te numai pe forțele proprii, atît. Pentru a struni „fulgerele de pe sirmă", colegii mei știu „ca pe apă", cu ochii închiși, cum să lucreze cu agregatele, dovedind un ridicat spirit de responsabilitate profesională și morală, o adevărată înțelegere a eficienței în muncă.Fără emfază, Victor Minescu îți prezintă ciștigurile tehnice ale tipurilor de baraje realizate la Bicaz, pe Argeș, Lotru și la Porțile de Fier, servindu-se întruna de creion pentru demonstrații convingătoare ; interesat pină și de ceea ce am putea numi „ținuta lingvistică a meseriei" (termenul „microhidrocen- trală" este impropriu folosit, în- trucît la producătoarele de curent cu ajutorul apei doar puterea diferă, principiul de lucru fiind același la toate), maistrul era numai ochi și urechi la pulsul turbinelor, sesizînd cîteva șocuri în sistem, fenomene pe care noi nu le putem „prinde" oricît ne-am strădui.La 35 de ani, Victor Minescu este secretarul organizației de partid pe centralele din Bascov și Prundu-Pitești : un pumn de oameni la datorie. 18. In puține vorbe, reporterul consemnează doar că eforturile micului colectiv din miazăziua orașului unde se întîlnesc rîurile Doamnei cu Tîrguiui și Argeșul au ca efect depășirea tuturor indicatorilor de plan.— Și la noi măsura valorii o dau faptele. Amintesc mai întîi că în 1973 livram sistemului e- nergetic național aproape opt milioane kWh peste prevederi. Cit privește coeficientul consumului de curent electric pentru producerea curentului electric, reușeam să-l reducem la jumătate, preocupîndu-ne fără contenire să economisim energia. Ca orișiunde, obligațiile profesionale au crescut și la noi : ia fel și cele care țin de grija pentru om : fiecare coleg este un temperament, o fire cu proble

mele, bucuriile, necazurile gindu- rile și frămintările sale ; spun a- ceasta pentru a motiva de ce măsurile administrative nu sint hotăritoare ori suficiente, așa că le dublăm permanent cu înțelegerea exigentă, cu munca diferențiată, incit să nu pară vorbă goală afirmația că sintem un colectiv unde ajutorul rămine element de bază.Opt milioane kWh peste pla- planu anual ! Rezultatul pune în evidență prezența vie a celor care înnobilează prin fapte acest loc de muncă dînd lumină, la propriu, subliniază întrajutorarea și pasiunea caracterizînd oricare acțiune a tinerilor : printre aceștia : Gheorghe Diaconu, Sabin Preoteasa, Cornel Iorga (la Prundu), Ion Urcior sau Gheorghe Cigoianu (la Bascov). Succes de prestigiu încununind o activitate în care strădaniile oamenilor din unitatea industrială cu numai cinci luni de la prima ei aniversare vizau întreținerea și exploatarea corectă a utilajelor, intervențiile prompte pentru înlăturarea defecțiunilor (mai multe anul trecut, cind cu viiturile din primă vară-vară), folosirea cît mai rațională a debitului de apă dinapoia barajului, prezența de spirit a personalului receptiv Ia tot ce înseamnă valoare și nou.— N-aș da meseria pe nimic în lume — ne mărturisește Victor Minescu. Numai că pentru a-i trăi deplin satisfacțiile trebuie s-o înnobilăm prin comportare ; fiindcă poți avea apă din belșug și mașini bune, dar dacă lucrezi fără tragere de inimă, dacă nu ții pasul cu toate cuceririle în domeniul ei, degeaba, n-ai făcut nimic.Electricitatea nu este motor sau mașină în care să poți vedea piesa uzată pentru a o înlocui la repezeală, ci o formidabilă forță, așa că ni se cere o grijă deosebită pentru a o produce, a o domina, a-i stăpîni . puterea, dirijînd-o necontenit către om și pentru binele acestuia.CONSTANTIN CIRSTOIU

desprrr.de
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Privilegiul de astăzi 
al cetățeanului

să, bunuri materiale. Legătura 
dintre creșterea economică șt îm
bunătățirea permanentă a nivelu
lui de trai este, așadar, insepa
rabilă. Aplicarea unei strategii 
economice care să mențină rit
muri susținute de dezvoltare a 
producției materiale, sporirea e- 
ficienței în toate domeniile de 
activitate, mutațiile calitative cu 
efecte favorabile asupra dinami
cii venitului național, asigura
rea unei rate înalte a fondului 
de dezvoltare economico-socială 
deschid calea repartizării unei 
cote din ce în ce mai mari 
pentru consum.

Elaborînd, în această succesiu
ne logică, soluții practice care 
să îmbine armonios țelurile ime
diate cu cele de perspectivă 
ale societății, nevoile obiective 
cu posibilitățile economice reale, 
rezolvînd problemele dezvoltării 
și ale repartiției în spiritul echi
tății socialiste. Partidul Comu
nist Român a asigurat creșterea 
constantă a venitului național, 
sporirea proporțională și sigură 
a ratelor fondului de consum cu 
efecte directe asupra veniturilor 
populației, asupra nivelului nos
tru de trai. De peste 8,2 ori 
mai mare decît în 1938, ve
nitul național al României în
registrează, mai cu seamă în ul
timii ani, ritmuri de creștere 
dintre cele mai dinamice — peste 
11 la sută. Urmîndu-le în
deaproape, fondul de consum a 
înregistrat saltul de la 6.8 la su
tă pînă acum doi ani, la aproape 
8,3 la sută în prezent, iar veni
turile reale ale populației (ritm 
mediu anual de creștere de circa 
7 la sută) evidențiază, în conse-

Au dobîndit stabilitate în via
ța noastră împrejurări pe care, de 
trei decenii încoace, le socotim a 
fi de la sine înțelese — să spo
rească posibilitățile create fiecă
ruia pentru satisfacerea cerințe
lor sale de viață, să aibă fiecare, 
deci, cu ce cumpăra și să poată 
cumpăra, să găsească în magazi
ne mărfurile pe care și le do
rește în cantități suficiente 
într-o gamă diversă incit 
mulțumească gustul, să ni 
modifice cadrul în care ni 
desfășoară

să-i 
se 
se 

desfășoară activitatea, să ni se 
îmbunătățească gradul de con
fort, să voiajăm în vacanțe, să 
fim și spiritual mai elevați și 
așa mai departe. Ni se pare, 
nouă, generației tinere de azi, în 
firea lucrurilor să absolvim școli, 
fără să ne coste nimic, să primim 
consultații medicale gratuite în 
policlinicile cartierelor, să desco
perim satisfacțiile muncii, să ne 
petrecem timpul în biblioteci, în 
lăcașuri de cultură, să ne dis
trăm cu prietenii. Microstatistica 
existențelor individuale dă, fi
rește, un contur particular tutu
ror acestor parametri, fixînd în 
memorie întîmplări care dobîn- 
dese semnificația treptelor pe ca 
re urcă nivelul, de viață al celui 
în cauză — momentul instalării 
în noul apartament, o treaptă, 
achitarea facturii pentru mobi
lă sau pentru covoare, sau pentru 
un. obiect electrocasnic, prima zi 
la volanul automobilului personal, 
altă treaptă, alte trepte.

Extinse la nivelul națiunii, bi
lanțurile de acest fel devin, în 
mod paradoxal și în pofida ab
stractizării, de o elocvență mult 
mai mare. Pentru că asociind cli

Repartizarea venitului naționa

Sîntem, și spiritual,
mai bogați

pe separate de satisfacție și 
bucurie, ele dau oricui vrea să 
cerceteze fenomenul, posibilita
tea de a constata că bunăstarea 
materială și spirituală își face, 
de la un an la altul, tot mai mult 
loc în viața întregului nostru 
popor Semnele care o atestă nu 

yiînt cuprinse numai în raportul 
î direct dintre creșterea venituri- 

lor populației și sporirea pro
porțională a consumului de măr
furi, ci șt de schimbările din ni
velul și structura consumului, în 
orientarea consecventă a cererii 
către bunuri cu valoare mare, de 
folosință îndelungată.

Procesul acesta își are expli
cațiile sale. Gradul de satisface
re a necesităților societății și a 
membrilor ei depinde de capaci
tatea economiei de a crea, în mă

Opțiuni fundamentale
Problema fundamentală de 

care depinde obținerea unui ritm 
înalt în dezvoltarea economică 
și, ca atare, o creștere continuă 
și susținută a nivelului de trai 
este stabilirea judicioasă și ra- 

. țională a raportului între fondul 
de dezvoltare economico-socială 
și fondul de consum. Tocmai 
dezvoltarea economico-socială 
creează baza materială capabilă să 
adauge fondului propriu-zis pen-

Bugetul unei familii
Intre căile și mijloacele crește

rii nivelului de trai, sursele de 
armare a veniturilor, volumul 

r și puterea de cumpărare a 
vulației ocupă unul din locu

fondul de consuni

/onduX c

^ico-soe^

cință, sporirea în masă a puterii 
de cumpărare.

Nu e decît o latură a ridică
rii generale a standardului de 
viață în România. Dealtfel, nici 
imaginile și cifrele pe care 

. vi le prezentăm în această 
pagină nu pot surprinde de
cît fragmentat argumentele 
bunăstării.. Chiar și așa, însă, un 
detaliu nu poate scăpa nimănui. 
Că a trăi an de an mai bine este 
astăzi, în țara noastră, un privi
legiu accesibil oricărui cetățean.

tru consum factorii activi cu im
plicații mijlocite asupra nivelului 
de trai — investițiile destinate 
construcției de locuințe, extinde
rii bazei materiale a învățămîn
tului, ocrotirii sănătății, culturii, 
artei, turismului, sportului. Toate 
acestea, însumînd în actualul 
cincinal peste 52 miliarde lei. 
extind fondul de consum pînă la 
aproape trei pătrimi din venitul 
național.

rile esențiale. Astăzi, ponderea 
principală în bugetul fiecărei 
familii o dețin veniturile dobîn- 
dite prin muncă. Retribuția indi-

a muncif repreziniâ, ui 
acest sens, patru câtciau din za- 
rutur^a populapei. 1mbvnâtâți-
rta ritmului de urmărire >> nor
mare a muncii, intoducerra de 
trepte ți gradata pentm retribu
irea diferențiată, cit fliaj apro
piată de aportul eiectrc al he- 
caruia, aplicarea tmor 
de care si beneficieze toate ca
tegoriile de oameni ai muncă 3 
in ultimh 6 am, la care se ca 
adăuga cea ca-e ui n e _i m mbă 
loc în 1974), au ffcut ca atif 
retribuția uummi de 571 lei.

în cazul oamenilor muncii o- 
cupați in celelalte ramuri ale 
economiei naționale. Practic, 
pentru fiecare familie reveneau 
in 1973 in medie din fondurile 
lodcl-culturale alocate de la bu
getul de stat, circa 7 000 lei față 
de 5 500 lei în 1970, media anu
lat 1974 urnind să fie de 7 700 
lev adică peste 50 miliarde la ni
velul intre gu țări. Tot la bugetul 
famih-dor de la orașe fi taie s-au

,,Preocuparea fundamentală a partidului, telul suprem al politicii sale, 
rațiunea însăși a construcției orînduirii socialiste și sensul a tot ce înfăp
tuim este creșterea bunăstării materiale și spirituale a maselor, satisfa
cerea cit mai deplină a nevoilor întregului popor, asigurarea condițiilor 
pentru manifestarea plenară a personalității umane".

NICOLAE CEAUȘESCU

cit și 
nară de 
pășească 
respect-.', 
cestui a:
se ca ridica 
1975 la 1956 
tegoriilor de ș

ale populației sînt, astăzi, 
229 miliarde lei, cu circa 20 mi
liarde lei mai mult decît în 1973. 
Dacă avem în vedere că, conco
mitent, s-au efectuat și importan
te reduceri de prețuri la bunu
rile de larg consum, puterea de 
cumpărare fiind, de pildă, cu 
24,2 la sută mai mare în 1972 
decît în 1965, imaginea nive
lului de trai al familiei capătă 
dimensiuni noi. Evident, aceste 
adăugiri substanțiale la veniturile 
reale ale oamenilor muncii n-ar 
fi fost posibile în afara crește
rii fără precedent a numărului 
locurilor de muncă, aproape un 
milion în acești patru ani ai 
cincinalului, a ponderii femeilor, 
pînă la 33 la sută în 1973 în 
categoria persoanelor ocupate în 
producția socială, fără mutațiile 
calitative de amploare înregis
trate de însăși structura popu
lației ocupate din industria Ro
mâniei, din agricultură, con
strucții, din sfera serviciilor în 
general.

Ce și cît cumpărăm

BUNĂSTAREA TUTUROR
UN ARGUMENT LA ÎNDEMÎNA FIECĂRUIA

cumșiărmtu de beam
'4 i

crea

• Se observă cu precădere in 
ultima ș/enoadă, orientarea peprt- 
lației spre 
cu valoare mare, de folos 
delungatâ. • (
aparate de radio a cresc 
la 96 000 bucăți Cm 1955 
329000 bucăți m 1973 • Cum
părarea de teiecrzoere — de la 
25 000 fin I960’ ie 284 030 Ha 
1973). • Cumpi-z-ez de frigide
re — da la 7 700 0b 1930) la

Ridicarea permanentă a nive
lului de cultură generală și pro
fesională a oamenilor muncii se 
înscrie ca o parte integrantă a 
edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Prin amploa
rea sa, învățămîntul reprezintă 
acțiunea cea mai eficientă în ur
mărirea unui asemenea obiectiv, 
în acest context, să observăm că 
România se află printre țările cu 
cel mai înalt ritm de creștere a 
bazei materiale pentru învățămîn
tul de toate gradele, măsurile 
luate de partid și de stat în ve
derea asigurării accesului tineri
lor la învățătură făcînd posibi
lă cuprinderea, în diferite forme 
de învățămînt, a mai mult de o 
cincime din populația țării. A- 
vem, astăzi, peste 3 milioane 
de elevi în învățămîntul general 
și liceal cu profil real-umanistic, 
circa 200 000 în liceele de spe
cialitate, aproape 250.000 în șco
lile profesionale, 150.000 în în
vățămîntul superior. Un de
taliu semnificativ : în 1938 Româ
nia avea 4 centre universitare cu 
33 de facultăți; în prezent exis-

Pentru sănătatea noastră
Principalii indicatori demogra

fici dovedesc, fără putință de 
tăgadă, faptul că starea de să
nătate a populației din țara 
noastră, fenomen complex nu nu
mai biologic ci și social, se a- 
propie în tot mai mare măsură de 
caracteristicile pe care le prezin

unitățile comerțului socialist cu 
peste 70 la sută mai multe măr
furi decît în anul 1965.
• Ritmul mediu anual de 

creștere a vînzării de mărfun 
cu amănuntul prin comerțul so
cialist, pe cap de locuitor, în 
perioada 1951—1973 a fost de 
8,9 la sută.
• S-a îmbunătățit structura 

vînzărilor pe grupe de mărfuri. 
A cunoscut îmbunătățiri 
mul alimentar datorită creșterii 
ponderii consumului de 
lapte, zahăr, ulei.

consu-

carne, Dinamica creșterii nivelului retribuției lunare medii de-a lungul ultimului deceniu. Sînt menționate 
și preliminările pentru ultimul an al cincinalului.

tă 19 centre universitare cu 187 
facultăți în care predau aproape 
14 500 cadre didactice. In peri
oada 1966—1972 investițiile des
tinate învățămîntului au însumat 
7,6 miliarde lei, acest efort fiind 
cu peste 86 la sută mai mare 
comparativ cu perioada anterioară 
de 7 ani. In ceea ce privește bur
sele acordate elevilor și studenți
lor volumul acestora a spo
rit cu aproape sută la sută 
din 1965 pînă în prezent. în 
plus, să nu uităm, învățămîntul 
de toate gradele, pentru toți 
membrii societății noastre, este 
gratuit, ceea ce înseamnă că sta
tul absolvă fiecare familie de 
următoarele cheltuieli de instrui
re : 1 428 lei pentru fiecare copil 
în învățămîntul preșcolar, 7 485 
lei pentru cei ce frecventea
ză învățămîntul profesional, 
aproape 13 000 lei pentru pregă
tirea unui student. Ați obținut 
diploma unui institut de învă
ță mint superior ? înseamnă că 
statul v-a semnat, în alb, un 
cec în valoare de aproape 
25 000 lei.

tă țările dezvoltate. Aceasta este 
consecința directă a desfășurării 
unor largi acțiuni profilactice și 
de supraveghere a condițiilor de 
muncă și viață a oamenilor. Ba
za materială pentru ocrotirea să
nătății s-a lărgit an de an. In 
1938 ' ’ existau în spitale, sanato-

rii și case de naștere 33 763 de 
șisturi. Astăzi numărul lor este 
de circa 200000, asistența medi
cală a oamenilor muncii fiind a- 
siZ'jrcti, gratuit, de aproape 
31000 medici (față de 8 234 în 
1938'. la care se adaugă circa 
115000 cadre sanitare cu pregă
tea medie. Numai in 197-3 au

Un proces cu
multiple: urbanizarea

Dzcă în 1948 locuia în orașe 
-3 4 la sută din populația țării, 
procentul actual este de 42,1. In 
ultimii șapte ani, aproape 3 mi
lioane de oameni s-au mutat în 
locuințe noi. Media anuală a nu- 
■fmhii de apartamente construi
te în 19-51—19-55 a sporit de a- 
proape 3 ori în perioada 1971— 
1973 'de la 50,1 mii la 148,6 mii). 
La srîrșitul anului 1972 numărul 
municipiilor și orașelor ajunsese 
la 236. în 6 județe (din 39) pon
derea populației urbane repre- 
zer.tind mai mult de jumătate 
din populația județului respectiv.

Coordonate de perspectivă
Fapte la îndemîna fiecăruia 

din noi dovedesc că bunăstarea, 
ridicarea permanentă a nivelului 
de trai reprezintă un obiectiv de 
program și că acest obiectiv este 
urmărit sistematic și cu consec
vență de către partid și stat. 
Coordonatele viitoare ale bunăs
tării noastre se întemeiază pe 
dezvoltarea, în continuare, a e- 
conomiei naționale. Înfăptuirea, 
pas cu pas, a ritmurilor prevăzu
te, a direcțiilor și orientărilor 
stabilite de către Conferința Na
țională a partidului din iulie 1972 
vor asigura :
• reducerea săptămînii de 

lucru la 40—44 ore pînă în 1980 ;

• rezolvarea problemei locuin
țelor prin construirea a circa 2,5 
milioane de apartamente pînă în 
1990;
• apropierea condițiilor de trai 

între sat și oraș prin crearea u- 
nei 
de 

rețele de 250—300
noi centre urbane, concomi-

Cinci luni dintr-un anN-au trecut decît abia citeva zile de cînd ziarul nostru a publicat o știre al cărei cuprins releva faptul că unitățile comerciale de la orașe și sate au desfăcut în primele cinci luni ale anului un volum de mărfuri cu 2,3 la sută mai mare față de plan. Volumul vînzărilor, în raport cu aceeași perioadă din 1973 a fost astfel depășit cu 5,7 miliarde lei. Sîntem astăzi în măsură să adăugăm acestei informații citeva dețalii. Față de planul de vinzări prevăzut pentru lunile ianuarie — mai anul curent, depășirea se cifrează Ia 1,1 miliarde, creșteri spectaculoase fiind înregistrate la : livrarea și vinzarea unor cantități însemnate de produse alimentare (desfacerii cu circa 120 milioane lei peste plan), realimentarea (cu peste 1 miliard lei mai mult decît se prevedea), mărfuri de folosință îndelungată între care — aparate de radio, TV, mașini electrice, țesături, încălțăminte, confecții, autoturisme, mobilă, articole de uz casnic și gospodăresc. Prevederile livrărilor la fondul pieții an fost depășite cu 11,6 Ia sută de Ministerul Industriei Ușoare, cu 17 la sută de Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, cu 6,4 la sută de Ministerul Construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii. Se prevede că desfacerea către populație a bunurilor de larg consum, va continua să crească în lunile următoare ale anului, concretizare firească a puterii de cumpărare mereu cres- cîdne a cetățeanului, a familiei, dar și o dovadă a capacității economiei naționale de a răspunde cît mai prompt cererii.
Pagină realizată de :

MIRCEA TACCIU, DRAGO MIR HOROMNEA, ȘERBAN

CIONOFF

fost date în folosință 5 spitale 
cu peste 3 000 de paturi. Capa
citatea stațiunilor balneoclima
terice a fost mărită în 1973 
cu 8 000 de locuri. In 1974 vor 
fi inaugurate alte 11 spitale cu 
6 260 paturi, în domeniul sănă
tății fiind prevăzute investiții 
de peste 900 milioane lei.

semnificații

Sistematizarea localităților, in
clusiv a celor rurale, încadrarea 
locuințelor noi în mari ansam
bluri dotate cu utilitățile cores
punzătoare (pînă în 1980 sînt 
prevăzute să se dea în folosin
ță încă 815 000 de apartamente, 
majoritatea cu 3 și 4 camere), 
sporirea alocațiilor pentru dez
voltarea gospodăririi comunale, 
oferă unui număr tot mai mare 
de oameni condiții de viață con
fortabilă, civilizată, indici edi
ficatori ai unui ridicat nivel de 
trai.

tent cu dezvoltarea prestațiilor de 
servicii corespunzător cerințe
lor vieții moderne a unei popu
lații care va fi, în următoarele 
2—3 decenii, de 2,5 ori mai mare 
decît aceea a orașelor din anul 
1970 ;
• generalizarea după anul 

1980, a învățămîntului de 12 ani 
și extinderea învățămîntului su
perior, numărul de studenți și 
de cursanți ai școlilor de specia
lizare postliceală raportat la 10 
mii locuitori urmînd să ajungă 
la 130 în anul 1990, față de 9G 
cît a fost în 1970.

Toate acestea sînt numai citeva 
elemente care definesc sensul as
cendent al evoluției noastre e- 
conomico-sociale în direcția afir
mării unei civilizații capabile să 
pună toate mijloacele de care 
dispune în slujba oamenilor, să 
răspundă cererilor lor mereu 
crescînde, ridicării permanente a 
nivelului lor de trai material și 
spiritual.

retribuția medie fo- 
1115 lei in 1955 si de-

in vezent. I W) u
l 560 lei. La rfvrt-d a-

1 700 lei. mr inL Ponderea ci- 
onai retnbicri cu

o retribuție lunară de sub 1 100 
lei a scăzut de la 81,4 la sută în 
1960, la 22,9 la sută în 1972, spo
rind in mod corespunzător cate
goriile de personal cu o retribu
ție lunară de peste 1 100 lei. 
Fondurilor alocate pentru retri
buția muncii, care la nivelul în
tregii țări se ridică, în 1974. 
la 134 miliarde lei, cu aproape 
două miliarde lei mai mult de
cît se prevăzuse in planul cinci
nal, li se adaugă fondurile so
ciale de consum alocate de In 
bugetul de stat. Ele reprezintă, 
pentru o familie de țărani, 16—17 
la sută din veniturile realizate 
de fiecare membru activ al fa
miliei din producția agricolă, și 
23—25 la sută din retribuția reală

Creșterea veniturilor populați
ei, sporirea și diversificarea pro
ducției bunurilor de consum, ex
tinderea sferei serviciilor presta
te către populație au determinat 
modificări substanțiale în nivelul 
și structura consumului de măr
furi cu amănuntul și de bunuri 
de larg consum.

Astfel:
• Volumul total al desfaceri

lor de mărfuri a fost, în 1973, 
de peste 9 ori mai mare decît în 
1950.
• Numai in anul 1972 (de pil

dă) populația a cumpărat din
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ORGANIZAȚIA r.T.t . Dumneavoastră gîndiți, munciți și trăiți 
ca un tînăr comunist ?

0 comisie organizatorică 
ce muncește... 
dezorganizat„Părerea mea este că, în general, s-a îmbunătățit cu ceva activitatea organizațiilor U.T.C. din municipiul Sibiu in urma îndeplinirii obiectivelor înscrise in notele trimestriale de probleme a comisiei pentru munca organizatorică și viața internă de organizație, în perioada care a trecut de la ultima conferință municipală". Dar cînd a fost să trecem la discutarea mai concretă a acestui „ceva", Afrodita So- froniu, președinta organismului amintit mai sus, nu a mai găsit argumente. Am apelat atunci la notele de probleme, cărora le-am căutat corespondent în organizațiile U.T.C., pentru a putea stabili pe cit posibil eficiența activității comisiei organizatorice, a- dică pentru a vedea care este raportul dintre efect și efort.Dar se pare că de la bun început efortul nu a fost ridicat la „puterea" necesară unei activități susținute. Unii activiști spun că nu s-a plecat bine chiar de la repartizarea membrilor comitetului municipal în comisia organizatorică. Așa se face că în timp ce organizații ca „Independența", „Balanța". „7 Noiembrie" — unde iși desfășoară activitatea mii de tineri — nu au nici un reprezentant în acest organism, organizații ca „P.T.T.R.", „Direcția comercială", „I.C.S. Mărfuri industriale" — cu un număr mai redus de tineri — sînt reprezentate, iar „Nod C.F.R." iși are în comisie trei membri (!?). Sigur că această situație putea ti îndreptată prin cooptarea unor uteciști — așa cum prevede și statutul — dar la acest lucru nu s-a gîndit nimeni.în ultima notă de probleme se arată că : „în scopul îndrumării concrete a organizațiilor U.T.C. subordonate comitetului municipal, se vor constitui colective de îndrumare și control compuse din activ și membrii comisiei organizatorice, in vederea înlăturării tuturor lipsurilor..." Dar pentru... garanția realizării acestui deziderat, colectivele au fost formate numai din activiști. Și iată că timp de cî- teva săptămîni respectivele colective au vizitat organizație cu organizație, iar după aceea și-au raportat sarcina îndeplinită.în acest caz — și luăm numai un exemplu — trebuia rezolvată și problema planificării muncii. Dar iată că la „Independența" organizațiile U.T.C. „Modelărie 1“ și „Unelte pneumatice montaj 1". nu au nici un program de ac

25 iunie—Ziua grănicerilor R. S. România

Santinele 

la hotareîn subunitățile noastre de frontieră circulă o zicală : „Grănicerii nu „se văd" decît la paradă !“. Departe de a fi o simplă vorbă de duh, zicala exprimă, de fapt, una dintre cerințele de seamă ale grănlce- riei • discreția în îndeplinirea misiunilor de pază și apărare a frontierei. întt-adevăr, grănicerii sini destul de „scumpi la față", destul de greu de văzut. Dar în ciuda discreției aproape totale în care trăiesc și își îndeplinesc misiunile, ne-am obișnuit să-i știm de veghe zi și noapte, acolo, în preajma bornelor țării, a străbunului fir de zare românesc. Sub arșiță sau crivăț colțos, în miez de zi sau de noâpte, lîngă bornă veghează întotdeauna un ostaș grănicer. Pentru că „ziua grănicerească" n-are nici zori, nici amurg. Ziua grănicerească are exact 24 de ore, nici o secundă mai puțin ! De-a lungul ei, subunitatea trăiește cu intensitate fiecare clipă, grănicerul traversează toate ipostazele la care-1 obligă îndatoririle lui ostășești. Dar cum ? După ce criterii ? Care sînt legile ce ordonează viața subunității ? Evident, viața și activitatea unei subunități de frontieră nu pot fi înțelese din afara ei, oricît de atent ai încerca s-o privești. Totul trebuie văzut „dinăuntru", din însuși spațiul în care subunitatea trăiește, muncește, veghează.Să poposim, deci, în spațiul acesta, în care dinamica tuturor eforturilor ostășești se înscrie pe coordonatele verbului „a veghea", verbul întregii activități grănicerești. Dar cite variante are, la cîte timpuri și moduri se conjugă acest verb în viața subunității de frontieră ?Iată, o primă impresie pe care ne-o oferă interiorul subunității comandate de locotenentul Ion Opriș este aceea a unei gospodării în care hărnicia și opțiunea pentru frumos au căpătat forme geometrice, exprimate în alei și cochete ronduri de flori, în buna rînduială a fiecărui lucru pus la locul lui. Dar gospodăria pro- priu-zisă nu este singurul domeniu în care matematica își spune cuvîntul. De fapt, întreaga viață a subunității se măsoară 

tivitate pe trimestrul II, iar cel de la „Lanț Gali" este sub orice critică. Și pe aici trecuse colectivul... Situație asemănătoare și la întreprinderea de piese auto. Pe acest trimestru cel puțin 9 din organizații nu au planuri de muncă.Primirea în U.T.C. este, de a- semenea, una din problemele pe care comisia organizatorică o urmărește cu insistență, dar din păcate numai în notele trimestriale. Ni se vorbește chiar de organizarea unor adunări model de primire în care să se prezinte activului, detaliat, toate momentele constitutive ale desfășurării ceremonialului. însă nimeni din activ nu a auzit de așa ceva. De fapt nici secretarii nu știu bine cum trebuie să se desfășoare o asemenea adunare, nemaivorbind de modul incorect în care sînt alcătuite procesele verbale existente în organizații. Nu „copiile*  sau „extrasele" care ajung la municipiu. Pentru că acelea sînt bine întocmite...

grăbesc să schimbe vorba. Simt că mă sufoc și intervin. Intervin prost, ea omul prea indignat, nestăpinit. Insultele se prăvălesc asupra mea. Cineva din față imi zice incet .,Lăsați-l duduie, aveți dreptate, dar e om în virstă". Cobor la prima stație, deși mai aveam de mers.Un băiat grăbit să nu în- tîrzie la serbare se urcă din greșeală în mașina 68, care 

merge fără oprire, mașină cursă rapidă, in Ioc să se urce în 37 — mașină eu circuit normal. Cind dorește să coboare, realizează confuzia, vede că mașina nu oprește, îi vine să plingă. Va trebui să meargă pină la magazinul ,.Eva“ din centru. Poate nici nu are bani de întors. La A- cademia Militară, stop lung de aproape cinci minute. Băiatul roagă încet, fierbinte, pe șofer, să-i deschidă puțin ușa, a greșit mașina și... Șoferul procedează corect, adică nu deschide, nu se abate nici cu o virgulă de la regula traseului său. țipă urit la băiat. „Din partea mea n-ai decit să mergi pînă la Ploiești. altă dată să căști o-

Numărul tinerilor primiți in organizație este mult sub posibilitățile reale. Astfel, la Liceul economic peste un sfert din numărul celor de vîrstă utecistă sînt în afara organizației. La „Independența" în luna aprilie se fac 7 primiri, în luna mai 1.1, cînd la nivelul întreprinderii e- xistâ peste 500 de tineri neute- ciști, iar la IPAS din cei peste 600 numai 5 beneficiază. în luna aprilie, de primirea în organizația U.T.C.Din exemplele relatate mai sus rezultă clar că efectul acțiunii comisiei organizatorice in această lungă perioadă a fost... direct proporțional cu efortul depus. Practic, nu a fost posibil să găsim acel „ceva" — de care ni s-a vorbit la sediul comitetului municipal. Dar putem spune că nici nu puteam să găsim, deoarece în însăși întocmirea notelor de probleme există un formalism evident. Răsfoind planurile, observi ușor că problemele se repetă de la trimestru la trimestru, atît pentru municipiu cît și pentru județ. Ajungi lă un moment dat chiar să te întrebi : care program este al județului și care al municipiului ? Tntr-a- tît seamănă între ele. Așa stînd lucrurile, e lesne de înțeles de ce practic nu se poate vorbi de o îmbunătățire a muncii sub toate aspectele vieții de organizație.
ION TOMESCU

în cifre, în ore, în distanțe. La intervale rațional stabilite, din subunitate pleacă pe frontieră un ostaș. Un altul se întoarce din misiune. Sergentul de serviciu, caporalul Tuliu Fechete, îl conduce, așa cum cere litera regulamentului, pină la ieșirea din cazarmă sau, pe care se-ntorc, pînă la locul de descărcare a armamentului, apoi în dormitor sau în sala de mese.în clubul subunității ostașii au tot ce le trebuie pentru o viață spirituală intensă : cărți, jocuri de șah, aparat de radio, televizor. Tot aici, unul dintre pereți găzduiește cele cinci diplome „Subunitate de frunte". Este zestrea pe care au durat-o contingentele anterioare.— Noi o vom cuceri pe a șasea ! — afirmă cu mîndrie sergentul Fechete, care este și secretar al organizației U.T.C. Este angajamentul nostru — continuă el — întru întîmpinarea mărețelor evenimente ale acestui an — a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă și Congresul al XI-lea al P.C.R. Nu se poate să nu-1 onorăm.Locotenentul Opriș zîmbește semnificativ. Este zîmbetul încrederii în secretarul organizațieiU.T.C., în toți subordonații săi. Știe că angajamentul va fi în- tr-adevăr îndeplinit. Pentru că acesta este în primul rînd angajamentul organizației de partid, al cărei membru este și el, comandantul subunității. De altfel, încrederea Iul are un suport temeinic. La aplicația și la tragerile executate de curînd subunitatea a cucerit numai calificativul „foarte bine". Peste 90 Ia sută dintre militarii pichetului au cucerit titlul și insigna „Militar de frunte", distincții ale vredniciei și Iscusinței ostășești.Tînărul locotenent zîmbește semnificativ, vrînd parcă să-mi amintească toate aceste rezultate, pe care mi le notasem deja cu cîteva minute mai înainte. Se uită apoi la ceas. îl înțeleg, și coborîm în camera pentru darea misiunilor. Peste cîteva minute trăiesc un moment solemn. Față în față, în poziția de drepți, un locotenent și-un ostaș, soldatul

Grija pentru cei mai 

tineri muncitoriTirgoviște, cetatea pînă nu de mult cunoscută doar din răsfoirea manualelor de istorie, a intrat acum, in anii socialismului, in rindul noilor cetăți industriale. Odată cu noul său destin, mutații profunde se petrec continuu in destinele sociale ale tinerei generații ; zi de zi zeci de tineri pătrund pe porțile noilor intreprinderi pentru a îmbrăca salopetele albastre ale muncii. Integrarea acestora cit mai rapidă in muncă, adaptarea lor la noua condiție muncitorească constituie, cum e și firesc, o preocupare deosebită a organizațiilor revoluționare de tineret. în această direcție, zilele trecute, din inițiativa comitetului municipal al U.T.C. a avut loc la întreprinderea de utilaj petrolier din localitate un schimb de experiență al activelor U.T.C. din întreprinderile tirgoviștene pe marginea inițiativei „Prietenii noului angajat". Discuțiile și dezbaterile organizate eu acest prilej an contribuit la generalizarea unor metode și modalități valoroase de acțiune, de transpunerea lor in practică urmind să beneficieze miile de absolvenți cărora, in curind. întreprinderile le vor deschide porțile peritru a-i primi ca tineri muncitori.
MARIAN GRIGORE

„Brățara de aur“ 
a tinerilor brutariZilele trecute la întreprinderea de panificație a județului Prahova s-a desfășurat faza județeană a Olimpiadei tinerilor brutari, concurs organizat pentru prima dată în țară cu sorijinul Comitetului județean Prahova al U.T.C. Concursul, care a antrenat peste 900 de tineri, a constituit un minunat prilej pentru verificarea cunoștințelor profesionale ale tinerilor, un mijloc util de a găsi noi posibilități de perfecționare în meseria aleasă. „Pîinea cea mai bună" au făcut-o tinerele Lucia Tănase, de la secția Cîmpina, Elena Ceaușu, de la secția Ploiești, și utecistul Mircea Tifigiu, de la secția Baicești. Dar ciștigători ai concursului pot fi considerați toți tinerii participanți, deoarece prin gradul înalt de calificare, prin cunoștințele practice și teoretice demonstrate au dovedit că sînt demni să poarte brățara de aur a meseriei. < A.P.

Pavel Arnăutu, îmi relevă imaginea celui mai emoționant moment din viața grănicerilor patriei.— Soldat Arnăutu, vă ordon să executați paza și apărarea frontierei de stat a Republicii Socialiste România...Urmează amănuntele „tehnice*  ale misiunii : itinerarul, kilometrul, reperul, ora... Momentul este emoționant în cel mai înalt înțeles, tocmai prin simplitatea lui. Acum, momentul acesta s-a consumat în plină zi, pe o vreme însorită și frumoasă. Dar imagi- nați-vă același moment într-un miez de noapte, pe un viscol cumplit, într-un miez de noapte, cînd, noi, ceilalți visăm căldura domoală a căminului, odihnindu-ne gindurile și liniștea pe umerii ostașului aceluia — Arnăutu sau Fechete sau Popescu. în atare împrejurări, momentul acesta, care subliniază întreaga activitate a grănicerilor, capătă dintr-odată alte dimensiuni, adevăratele dimensiuni ale rostului și eforturilor ostașului de lîngă borne. Să urmărim, cu ochii imaginației, grănicerul acela plecat în miez de noapte învăluit în fuioare de crivăț și să așezăm în vitrina festivă a sărbătorii lor un buchet de gîn- duri și sentimente de stimă și prețuire.îl merită cu prisosință, pentru că l-au cucerit cu trudă și demnitate, uitînd adesea de ei, dar niciodată de străjuirea cu nădejde a hotarelor patriei.
CONSTANTIN AVRAM

Satisfacțiile morale sînt»

cele mai frumoase podoabe
EXEMPLUL

CONDUCĂTORULUI
ale vieții— Mai avem 8 ore pînă la terminarea programului ! anunță cu lehamite un tînăr proaspăt bărbierit, după ce-și așează cu grijă, să nu se spargă, sticla cu lapte, servieta pe birou.— Mai avem 7 ore... Anunțul a fost rostit cu gura plină și colegii știu că tînărul iși încheie micul dejun.— Mai avem 8 ore. Să dăm cîteva telefoane...Cu 30 de minute înaintea terminării programului, tînărul începe, agale, să se îmbrace. La „fără 5“ așteaptă respectuos în spatele portarului deschiderea ușii.Cam așa decurge „ziua de muncă*  a inginerului constructor Octavian Dimiu. De fapt. Octavian n-a construit deocamdată, nimic, fiindcă a fugit de pe șantierul unde a fost repartizat acum 8 ani. Prin grija unei rude miloase, de 7 ani și 6 luni ocupă un scaun comod, intr-un birou oarecare. Și aici s-a remarcat, dacă se poate spune așa. prin cea mai autentică lene. Totuși. în primii trei ani a fost un om fericit : leafa nu numai că-i mergea dar, conform legii, sporea anual. Foarte la curent cu paragrafele de lege privind retribuirea, după termenul legal, ti- nărul se înfățișa la șeful său. solicitînd mărirea retribuției bănești, deoarece.........îndeplineștetoate condițiile". Șeful său — om în virstă — a amuțit de indignare. La Octavian, indignarea a avut un efect contrar ! Tînărul, atît de tăcut și zimbi- tor de obicei, a izbucnit violent :— Cum să mai muncesc dacă nu sînt stimulat ?Anual, Octavian cere în scris să fie „stimulat" și cererile sale se soldează cu un număr egal de rezoluții negative. Inginerul a devenit morocănos, pare im- bătrinit înainte de vreme. „Ci|i bani — atîta muncă !“. obișnuiește să spună și „cheful" său de treabă nu putea fi ilustrat mai bine decît prin faptul că-și începea ziua de muncă cu gin- dul la sfîrșitul ei 1Atitudinea lui Octavian Dimiu este, din fericire, ieșită din comun. însă, din nefericire, mentalitatea sa am mai întilni- t o și la alți tineri, e drept. în forme mult mai ușoare. Aceștia se achită corect de sarcinile de serviciu, dar cînd e vorba să facă ceva care li se pare in plus. în mintea lor se aprinde un beculeț de alarmă — „iese ceva la afacerea asta ? Și dacă iese, cît ? Dacă eforturile mele sînt mai mari decît recompensa ?*  Aurindu-i. am avut întotdeauna impresia că umblă cit e ziua de lungă înarmați cu un cîntar, să nu greșească — să dea prea mult și să capete prea puțin, să fie — cine știe cum — înșelați ! Ca orice spaimă, ca orice pîndă, și pînda cu cinta- rul sfîrșește prin a degrada sufletele...Această concepție retrogradă despre... stimularea in muncă își relevă și mai pregnant urîțenia în comparație cu gindurile si faptele frumoase ale unor oameni pe care i-am intilnit recent pe platforma industrială din Tirgoviște :— Nu de mult tinerii de pe șantier m-au sărbătorit ca vechi brigadier. M-au întrebat „de ce v-ați dus la Bumbești—Livezeni, ce interes aveați ?“ Păi, ce interes să am, zic. Ni s-a spus „este nevoie de mînă de lucru ; plecarea — poimîine". Nu ne-am pus nici un fel de probleme, muncisem și în fabrică și în port, acolo ce era să fie ? Tot muncă 1 Știam că noi sîntem cei care trebuie să refacem țara după război. Cam ăsta era „interesul". Eu „am la bază" școala de brigadier : după ce am terminat facultatea m-am dus mereu unde a fost mai greu — în Deltă, la recoltatul stufului, în pustietate, unde mulți nu voiau să meargă, la irigații, pe platforme industriale... Nu m-aș putea obișnui cu o ocupație ca-

Vacanță. însorită primă zi de vacanță. în troleibuz, un grup de fete emoționant de frumoase, patru fete frumoase ca un dar, discută volubil despre medii. Medii la franceză, medii la matematică. Proiecte de vacanță. Rid des și sint atît de frumoase că toată lumea le privește cu duioșie și tulburare, aerul a devenit mai pur. Fetele au cincisprezece-șaisprezece ani, priviri Inteligente, de premiante rochițe scurte, de vacanță. viu colorate. Picioarele lor pure, de fragile adolescente, par desăvîrșite coloane. Deodată în spatele meu, o voce zgiriată, rea, vulgară, violentă, omul e în virstă și pare respectabil, începe să profereze insulte. Val de insulte. Demne de codul penal. Le acuză de imoralitate în termeni de tavernă. Le arată cu degetul. Le măsoară tivul fustei. Fetele sînt aproape copii. Surîsul le-a murit pe buze. Un văl de roșeață grea Ie inundă obrajii. Din ținuta lor zveltă, explozivă, triumfătoare, n-a mai rămas nimic. Umilite, îmbătrînite, murdărite de vorbe pe care poate nu le vor uita niciodată, se grăbesc să coboare, în tăcere. Nimeni nu intervine. Lumea a inters capul și privește pe fereastră. Ca in societate, cind cineva face o gafă grosolană și ceilalți se

»re să-mi asigure comod supraviețuirea, cind sînt atîtea lucrări frumoase de făcut 1 (Inginer Mihai Istrate — șeful secției utilaj transport nr. 4).— Știu că am clădit în cei 34 de ani de cind sînt zidar ! Ur.de mă duc. dau peste amintiri : in București — Casa Scîn- teii și Uzina „Policolor", la Giurgiu — Podul prieteniei, Ia Iași — „Penicilina", la Constanța — cartierul Tomis... îmi mai zic rudele (nu nevastă- mea. ea e obișnuită !), potoleș- te-te omule, așează-te undeva c-ai imbătrinit pe drumuri ! Dar nu pot asta e datoria mea față de oameni — să le înalț case si fabrici. Credeți-mă, nu e bucu- rle —a! mare decit să spui : . Fabrica de celuloză de la Călărași o cunosc, da. am lucrat acolo cu echipa mea". Eu am o convingere că nu poate cineva să clădească, cît am clădit noi. r.umai pentru bani. Nu merge ! Pentru asta îți trebuie suflet. (Ene Dumitra — Erou al Muncii Socialiste).— Aici am lucrat pe gerurile cele mai nâpraznice sau am înotat în mlaștină, pînă Ia genunchi. ca să captăm apa ; la fel și la Craiova, la Botoșani sau la Ișalnița__ Am văzut odată o peliculă științifică, erau filmate niște plante. în diverse etape. de la mugur pină la floare. Derulat, filmul crea iluzia unei flori care se deschide in cîteva secunde. Cind terminăm o uzină, mă in torc și o privesc. Cu ochii minții, o văd trecind fulgerător prin toate e- tapele construcției, alegindu-se din noroi și izbucnind ca o floare ! Clipa aceasta este pentru mine stimulentul moral. Mă face să o iau iar și iar de la început. prin noroaie, prin praf, să părăsesc iar și iar locurile unde m-am „stabilit" pentru o perioadă, tocmai cind apar șosele și blocuri și magazine— (Inginer Mihai Munteanul.
MONICA ZVIRJINSCHI

Pantelimon '74, un șantier care a captat multe energii tinerești 
fi care a netezit drumul, în dată, celor mai tineri dintre con
structori.

Foto: O. PLECAN

TROLEIB UZ

HMIiiii

„Fiecare comunist trebuie să manifeste cea mai mare grijă și răspundere pentru sporirea și înflorirea continuă a avuției naționale, să acționeze pentru gospodărirea cît mai eficientă a mijloacelor și resurselor societății noastre, să lupte împotriva neglijenței și risipei, a tuturor manifestărilor care duo la irosirea averii obștești". Sînteți de acord, tovarășe Ilie Braga, să purtăm o discuție pe marginea acestui paragraf din Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale e- ticii și echității socialiste ?— Permiteți-mi însă, deși din momentul acesta fiecare are sarcini precise — dumneavoastră cu întrebările, eu cu răspunsurile — să-mi exprim o nedumerire : de ce v-ați oprit tocmai la acest paragraf ? Numai pentru că știați că, deși am numai 29 de ani, sînt președintele Cooperativei de producție din Schitu Golești ? Sau mai există și alt motiv ?— Mai e unul și îl cunoașteți : acum cîteva luni, cînd oamenii v-au ales responsabil cu destinul muncii lor, au explicat această opțiune prin încrederea pe care o au în corectitudinea și intransigența dumneavoastră. Nu sînt foarte dese cazurile cînd un secretar U.T.C. este ales în funcția de președinte al cooperativei. Vă așteptați la o asemenea învestitură 7— Nu, nu mă așteptam. Oamenii au 'avut încredere in mine, deși sint tînăr, și asta mă obligă foarte mult Eu sint tehnician veterinar ; după ce am terminat școala căpătasem un post in oraș. Stăteam la Cimpulung. intr-un birou, responsabil cu selecția animalelor. Patru luni am rezistat, apoi am spus : „Dragi tovarăși, nu mai merge ! Dați-mi voie la >uncă, acolo unde e nevoie de veterinari !“ De loc sint din Stoe- nești. o comună apropiată, părinții au fost crescători de animale și mi-au insuflat dragoste pentru munca asta și nu pentru hirtii. Eu știam că pămintul nostru de-aici e mai zgîrcit cu alte roade, dar blind și făcut pentru creșterea de vite. Am 

chiil". Băiatul plînge, șoferul țipă mai tare, dar nu deschide ușa. Nimeni nu intervine, se uită pe fereastră. La Magazinul Eva. băiatul coboară răvășit, e virstă cind evenimentele iau proporții de catastrofe, chiar cele mai mărunte și privește urit, cu o privire încărcată de ură, cu buzele palide, la șofer și la cei din mașină. Copilul a fost umilit, umilința imbătrî- nește. Mă strecor prin mulțime cu capul în jos, parcă aș fi furat. Eram și eu în mașina aceea în care poate s-a deformat un caracter.Asist de multe ori Ia astfel de scene. Asist de multe ori la insultele cu care este in- timpinată tinerețea, vinovată de a fi frumoasă. Bruftuluiți, aruncați de vorbe în colțuri, încolțiți de priviri urîte, adolescenții se ofilesc o clipă, ca florile udate fierbinți. „Ce ai domnule cu el ?“, intervine cineva cu bun simț, agasat. „Lasă să învețe, că sint tineri. Așa se face educația!" Educatori cu biciul Ia spate și privirea urîtă cresc ca ciupercile prin troleibuze și pe străzi, le izbucnesc refulările și caracterul urit, ciuda pe soare că luminează. Spectatori ca Ia teatru, noi ceilalți, noi cei cu bun simț, noi cei care sîntem civilizați. întoarcem capul și privim pe fereastră.SMARANDA JELESCU

venit la sat să fac treaba asta cum se cuvine. Așa pare simplu. Toți ziceau : „Păi, pe pă- mîntul nostru, oi cresc de cînd lumea-i 1 Cu doftor, fără doftor, tot cresc". „Dar și mor sumedenie fără doftor" — m-arn străduit să-i conving. Și cum puteam altfel decît „pe viu" ? Cea mai mare bucurie din sufletul meu a fost și rămine însănătoșirea animalului... Pierdeam nopți în grajduri, lîngă o vită bolnavă.— Mi s-a spus că oamenii vin în continuare la dumneavoastră cind au vreun necaz cu vitele...— Asta mă bucură ca om, dar nu-i bine ! Acum e acolo o tovarășă .tînără, se pricepe, cind are vreo greutate o ajutăm. dar oamenii noștri îs cum ii prinde obișnuința...— De ce credeți că ați fost ales președintele C.A.P. ?— Eu nu cred nimic ! Da’ înainte de adunare mulți oameni au venit să-mi zică : „Iliuță, tu să ne fii frunte că ești om drept și priceput..."— Cum acționați „pentru gospodărirea cît mai eficientă a mijloacelor și resurselor" ?— Iată, unitatea pe care o conduc nu se prezintă printre primele în ceea ce privește autofinanțarea. M-am gîndit că această cooperativă din Schitu Golești, județul Argeș, poate deveni o unitate rentabilă. Pentru început am lansat unele activități cu caracter industrial. Un exemplu : varnițele, cate nu produceau nimic, acum au început să scoată cite 25—30 tone de var. Apoi, însuși sectorul zootehnic nu dădea randamentul cuvenit : anul acesta am dispus insămînțarea tuturor suprafețelor disponibile cu culturi furajere (7 tone siloz și o mică parte fibroase)... Și vom mai găsi și alte disponibilități. Nu se poate, m-am angajat nu numai ca anul acesta să lichidăm toate datoriile cooperativei. ci să o facem, concomitent, o unitate rentabilă. Oamenii noștri nu sint nici neglijenți, nici risipitori. Dacă se-ntîmplă
„PERIA BĂNĂȚEANĂ" 

un nou produs cosmetic

întreprinderea timișoreană „Azur" și-a creat un binemeritat prestigiu, nu atît prin vechimea funcționării salij (130 de ani), cît, mai ales, prin calitatea recunoscută a produselor. Argumentele nu le dețineam numai noi, ci fiecare beneficiar care se folosește de unele din aceste produse. Este de-ajuns să amintim numai de numirea unor săpunuri fabricate la „Azur", ca să asociem imediat și caracteristicile lor deosebite : „Pygmalion",„Lapte de crin", „Vis", „Laura", „Mugurel", „Pitic" etc.— Zilnic, ne informa tînărul inginer chimist Ion Daiea, șeful atelierului respectiv, aici se produc 4 000 kg săpun (de rufe, de toaletă, semitoaletă, săpun pastă etc). Recent, az fost instalată o linie nouă de fabricație a săpunurilor de toaletă, din import, combinată cu o concepție proprie.. Se mărește astfel nu numai productivitatea muncii, dar se îmbunătățește și calitatea sortimentelor.La capacitatea mașinilor se adaugă priceperea și responsabilitatea tinerilor care le deservesc. Și, dacă sîntem întotdeauna satisfăcuți de săpunul preferat, mulțumirile sînt adresate și tinerilor operatori ehimiști, precum Silvia Moga și luliana Lakatos. de pe mașina cu trei valțuri. care controlează neîntrerupt respectarea strictă 

să o lase mai moale cu vigilența sau cu munca, o fac cind sînt nemulțumiți...— De ce natură sînt aceste nemulțumiri ?— De natură subiectivă : de ce să mă spetesc eu și altul care dă numai ordine să lînce- zească ? De ce să fiu eu cu ochii în patru să nu-mi moară vreo oaie sau să se usuce un prun, cînd alții nu-și aruncă nici privirile spre munca mea ?— Și dumneavoastră ați reușit să curmați aceste obiecții ?— Nu știu dacă am reușit, dar mă străduiesc s-o fac. Cum ? Arătîndu-le că muncesc alături de ei, pentru noi toți...— Care a fost azi programul dumneavoastră de lucru 1— La cinci fără zece minute eram la sectorul zootehnic, pentru a verifica respectarea programului și rațiilor : luarea în primire a animalelor, muls, furajare, alăptare, curățire... Sint unii care au idei cam prea personale despre aceste operații, trebuie foarte mare atenție. La ora 8 mă aflam la varniță. La 8.30 am ajuns la sediul C.A.P. și am rezolvat cîteva cereri. La 9 eram la comitetul de partid : se discuta primirea în organizație a unor tineri. La 10 mă găseam in Lunca Bughii. ? >lo sînt 70 de hectare de porumb. Semănătoarea noastră făcea nazuri : am tfas-o afară, am dat-o pe drum să vedem cum merg cele patru brațe... Pe urmă m-am oprit la disc, și acolo avusesem cîteva necazuri, apoi am plecat pe malul drept al' Lăzăreștilor, la sfeclă : mă aștepta brigadiera, avusese niște discuții cu cițiva îngrijitori care au intrat cu oile în cultură. Le-am explicat — ei ziceau că plătesc — că nu de banii lor avem nevoie, ci să aranjeze la loc ce au stricat... M-am reîntors la sediu, unde discut acum cu dumneavoastră, apoi urmează să plec la sectorul zootehnic și om mai vedea...— La ce oră se termină programul dumneavoastră de lucru?— Să nu vă supărați că vă zic : se termină cînd se termină. De asta n-am acceptat să fac vreodată naveta, pentru că lucrul pămîntului nu se trage la program fix : cazuri apar în orice ceas și nevoia-i gata ! Tovarășul Ceaușescu spunea că misiunea noastră nu se sfir- șește la ore fixe și ăsta-i adevărul.— Tovarășe Bragă, ultima întrebare : care e, după opinia dumneavoastră, calitatea esențială pentru a fi un bun conducător ?— Eu așa zic : UN BUN CONDUCĂTOR TREBUIE SĂ FIE PRIMUL ÎN TOATE ; CHIAR ȘI ÎN CEEA CE NUMIM EXEMPLUL PERSONAL.
SOFIA SCORȚARU

a rețetelor și a tehnologiei de fabricație.In ciuda vechimii reduse în muncă, tinerii de aici iși pot măsura priceperea cu cea a tovarășilor cu vechi state de serviciu. „Și asta, spun ei cu mîndrie, pentru că și în timpul școlii profesionale practica am făcut-o tot în secția unde acum lucrăm".Am aflat mai tîrziu că tinerii sînt principalii coautori la economiile lunare (circa 1000 Iei) realizate prin folosirea rațională a materiei prime. Tot ei sînt și cei mai exigenți controlori de calitate, situîndu-se în același timp pe poziția producătorului și a beneficiarului. E firesc, deci, să avem încredere în gusturile fetelor de la „Azur".O nouă creație a ehimiști- lor timișoreni, în materie, este „Perla bănățeană". In cutia decorată cu frumoase motive populare bănățene sînt ambalate trei bucăți in culoare albă sau verde, po- scdînd unui din cele mai plăcute parfumuri.în laboratorul întreprinderii, tinerii specialiști lucrează la sortimente noi de săpunuri speciale, cu deodo- ranți. Și, ne asigură el, în cursul acest!!! an vom folosi săpunuri de toaletă cu parfumuri din ce în ce mai bune, mai agreabile.R. VASILE

Ur.de
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TELEGRAMĂTovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România, a trimis președintelui federal al Republicii Austria, dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER. următoarea telegramă :Cu ocazia alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte federal al Republicii Austria, vă transmit, excelență, in numele Consiliului de Stat, al guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de succes in activitatea dumneavoastră de mare răspundere, iar poporului austriac pace și prosperitate. Amintindu-mi cu plăcere convorbii..e fructuoase purtate cu domnia voastră la București, im: exprim convingerea că legăturile tradiționale de prietenie, bună-vecină tate și colaborare statornicite intre România ș: Austria se vor extinde și adinei tot mai mult în viitor, in interesul reciproe al popoarelor noastre, al cauzei securității, cooperări, și păci. în Europa și în întreaga lume.

Vizita președintelui 
Republicii Islamice Mauritania

Vizita președintelui ales 

al Republicii Columbia

PRIMIRELuni, tovarășul Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist din R.P.D. Coreeană, condusă de Djan Mi Rion. vicepreședinte al C.C. al U.T.M.S.. care a participat la festivitățile prilejuite de cea de-a XXV-a aniversare a Organizației Pionierilor din Republica Socialistă România.La intilnire au luat parte tovarășii Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C. și Virgiliu Radulian, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor.A fost prezent Li Min Su. ambasadorul R.P.D. Coreene în țara noastră.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie.
ÎNTÎLNIRITovarășul Miron Constar.ti- nescu. membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. președintele Marii Adunări Naționale s-a in- tilnit, luni după-amiază. cu delegația Partidului Social-Democrat din Danemarca. condusă de Anker Joergensen. președintele partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R.. face o vizită de prietenie in țara noastră. D.n delegație fac parte Kjeld O'.e- sen. vicepreședinte al P.S.D., Einar Hovgaard Christiansen, secretar general. Karl Johan Mortensen, secretarul grupului parlamentar al partiduluiCu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
SOSIRILa invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, luni după-amiază. a sosit într-o vizită in țara noastră o delegație a Partidului Republican Italian, formată din Adolfo Battaglia, vicesecretar național al P.R.I., deputat, Pinto Biagio, membru al Direcțiunii P.R.I., senator, și Oskar Mammi, membru al Direcțiunii P.R.I., deputat.La sosire, pe aeroportul Oto- peni. oaspeții au fost salutați de Eugen Jebeleanu. vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Iosif Uglar. secretar al Consiliului, și Ion Mărgineanu, membru in Consiliul Național al F.U.S.Au fost de față reprezentanți ai ambasadei Italiei la București.

★Delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Remus Bucșa, membru supleant al C.C. al P.C.R.. prim- secretar al Comitetului municipal Cluj al P.C.R.. care, la invitația C.C. al P.M.U.P . a efectuat o vizită in schimb de experiență, in R. P. Polonă. »-a înapoiat in Capitală.
♦La invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, a sosit în Capitală o delegație a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, condusă de general Abdul Razak El Yahya, director al Direcției politice a O.E.P.La sosire, pe aeroportul Oto- peni. delegația a fost intimpina- tă de tovarășii Stelian Ionescu, vicepreședinte al C.N.A.P., Ion Cârje, prof dr. Ilie Diculescu și Sanda Rangheț. secretari ai C.N.A.P Ion Botar. membru al Comitetului de conducere al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.Au fost prezenți, de asemenea, Imad Abdin. reprezentantul permanent al Organizației pentru Eliberarea Palestinei la București, precum și reprezentanții unor misiuni diplomatice arabe acreditați la București.
★Luni dimineața a sosit in Capitală general de armată Martin Dzur. ministrul apărării naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace, împreună cu o delegație militară, care, la invitația generalului de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale a Republicii Socialiste România, face o vizită oficială de răspuns în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Oto- pem, unde erau arborate drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace, au venit în întîmpinare Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, ge- neral-colonel Ion Coman. șef de secție la C.C. al P.C.R., general colonel Ion Gheorghe, prim-ad- junct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, adjuncți ai ministrului apărării naționale. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului a- facerilor externe, general locotenent Alexandru Dănescu. adjunct al ministrului de interne, generali și ofițeri superiori.Erau de față Jiri Benda. însărcinat cu afaceri a.i. al R. S. Cehoslovace la București, general maior Iosef Gumulka. atașat militar și aero, membri ai ambasadei.Au fost, de asemenea, prezenți, atașați militari acreditați ia București.Au fost intonate imnurile de stat al Cehoslovaciei și României. după care general de armată Martin Dzur și general de armată Ion Ioniță au trecut în revistă garda de onoare.

Oaspeții și persoanele oficiale venite in întîmpinare au primit, apoi, defilarea gărzii de onoare.Un grup de pionieri a oferi: oaspeților buchete de Dori.La amiază, general de armată Martin Dzur și delegația care il însoțește au făcut o vizită protocolară la Ministerul Apărării Naționale, unde au fost primiți de general de armată Ion Ioniță. ministrul apărări, naționale.Au fost de față general colonel Ion Coman. șef de secție la C.C. al P.C.R.. ș: adjuncți ai ministrului apărării naționale.A fost prezent Jiri Benda. însărcinat cu afaceri ad-mterim al R.S. Cehoslovace la BucureștiIn aceeași zi. delegata militară cehoslovacă a dep-s coroane de fior. Ia Monumentul eroilor luptei per ru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, ia Monumentul eroi lor patrie; și ia Monumentul eroilor sovieticiLuni seara, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România a oferit o recepție in onoarea oaspeților.Au luat parte Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al fu vernului. general colonel Ioa Coman, șef de secție la C.C. al P.C.R.. adjuncți a: ministrului apărării naționale, alte persoane oficiale, general; și ofițeri supa riori. ziariști.Erau prezenți Jiri Benda. însărcinat cu afaceri ad-interim al R.S. Cehoslovace Ia Bunrrm- membri ai ambasade; precum și atașați militari acreditați in România.în timpul recepție;, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească- generalul ce armată Ion Ioniță și generai’:! de armată Martin Dzur au rostit toasturi. ♦Luni seara a sosit in Capitală. Kurt Biendeinpf. »*  eretar

Delegația Partidului Socialist Popular din Danemarca, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de documentare și schimb de experiență în țara noastră, a părăsit luni Capitala. Delegația a fost formată din Jens Maigaard. membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.S.P.D.. Tprben Krogh, membru al C.C. al 'P.S.P.D., redactor șef al ziarului „Minavisen". Rolf Liitken, membru al C.C. al P.S.P.D.. Nils Gotlib Larsen, secretar al grupului parlamentar al partidelor de stingă din Parlamentul european. Jens Krag, secretarul comisiei economice a grupului parlamentar al P.S.P.D.La plecare, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost salutată de tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Coliu, Ștefan Voicu, Alexandru Ionescu, membri ai C.C. al P.C.R.
★Luni după-amiază, a părăsit Capitala indreptîndu-se spre Berna general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, care, la invitația generalului de corp de armată J. J. Vischer, șeful statului major general al armatei elvețiene, va face o vizită oficială in Elveția.La plecare, pe aeroportul Oto- peni erau prezenți generali și ofițeri superiori ai armatei noastre. A fost de față Pierre-Henri Aubaret. ambasadorul Elveției la București.

general al Uniuni: crestin-mocrat*  dinralâ Germania, care, la invitația Consiliului National a! Frontului Unității Socialiste, va tace o vizită în tara noastră.La sosire, pe aeroportul Otte- peni. oaspetele a fost salutat de Comeliu Măr.eseti. vicepreședinte al Consiliului National al F.U.S.. Aneta Spornic, membru al Consiliului. Gheorghe Dolgu. rectorul Academiei de Studii Economice.Au fost de față reprezentanți ai ambasadei R. F. Germania la București.
PROTOCOLLuni după-amiază. Ion Pitar, viceprim-ministru al guverna lui. ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. și Fathi A. M. £1 Metbouly, ministrul comerțului exterior al Republicii Araba Egipt, au semnat protocolul privind schimburile de mărfuri dintre cele două țări pe anul 1974. Potrivit documentului semnat, schimburile comerciale dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt vor crește, in acest an. de a- proape două ori fată de volumul realizat In 1973 România va exporta in R.A. Egipt produse ale industriei constructoare de mașini, industriei electrotehnice și electronice, industriei chimice, lemnului etc. și va importa din R.A. Egipt produse ale industriei mecanice, industriei alimentare, bumbac, țesături, precum și produse ale industriei chimice.La semnare au fost de față Petru BurlacU. ambasadorul României la Cairo, și Osman Assal. ambasadorul R.A. Egipt la București.în aceeași zi. ministrul comerțului exterior al Republicii Arabe Egipt a oferit un dineu.
PLECĂRI

în cursul dimineții de luni, președintele Mauritaniei. Moktar Ould Daddah. și doamna Mi- rieme Daddah. împreună cu persoanele oficiale care ii însoțesc au făcut o vizită pe litoralul românesc al Mării Negre, precum ș: la unele obiective economice ș: sociale din Constanța. împreună cu solii poporului mauritan. s-au aflat tovarășii Emil Bodnaraș. vicepreședinte al Consiliului de Stat. Vasiie Vilcu. prim-secretar al Comitetului județean Constanța «1 P.C.R.. președintele Consiliu.ui popular județean. Constantin Stătescu. secretarul Consiliului de Stat. Ion Moangă. ambasadorul Românie, la Noakcbori. si general-locmenent Constantin Popa.Vizitarea r.ati-tr.ițer Neptun. Eforie Sud ți Eforie Nard re cunosc, in acest seaor • ne animație, au produs, pr.n eoc- structule tar. o adine*  impresie oaspeților care au mn postbt':- taiea să essozscă direr un alt sector al ecoeoeniet țării noastre. dezvoltat eu precădere In ultimii ani — industr^ turi«-La Constanța, oaspeții vizitează. pentru rneepot. perm. ; explicative fizmaa-.e de directorul general al Cimandan-en- mită flote: maritime Xav—— NSeolae Zeâea. pernnd acm-i -ta- tea portuară, hnpamameie extinderi și dezvoltarea care rz avu- ioc; preia*,  s ce3e de per- sperrirt. ța x călătoria pe tare o fac la bordul w pGecrae. ta jurul pi im ipoetar dane, alcătuiesc pentru oaspeți • naște suțestzvă a d sse ■. s —aer’ yam- npfem Remă~ ei la acfeztaeri-e mternattana».în eentmaare. as fest rtreta- te Sa-t.ereta rarate. sau^etu TU- m isMres droe’Eitla docul ascat. sade tuetaj arte- rt: «U-istărte- Iar.1 rulă te at ta joi pnasnăK sas Toednesc de 5o 3ta -_3w La bala de la.Mioe- vi-eerp. a căra eaaanxaoea t- nală xa permite pradacerea a~- sambeeior * saaansaanHetac pentru -jw de 13ă tal ta*.Dusuvu Fwvrs a fărm: • sar
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întreprinderea „23 AUGUST“-București
B-dul Muncii nr, 256 sector 3, tramvai 23, 24, autobuz

79, 100,119

ÎNCADREAZĂ

CURSURI PRIN CORESPONDENTA
Șl CU FRECVENTĂ

• Turnători formatori
• Forjori
• Curăfitori
• Lăcătuși
• Strungari
• Sudori electrici și autogeni
• Electricieni
• Macaragii
• Mecanici loc.

Muncitori necalificați, pentru meseria de forjor și curăți- 
tor pentru sectorul cald, vîrsta 18 ani împliniți sau cu ar
mata făcută pînâ la 45 ani. Studii minime 4 clase elemen
tare, primesc o retribuție de 1 326 lei lunar.

întreprinderea mai recrutează muncitori necalificati, pen
tru calificare cu participare în producție, în meseriile :

Strungari : 7-8 clase
Sudori electrici și oxigaz : 7-8 clase
Frezori : 7-8 clase
Gâuritori-filetatori : 4-8 clase
Turnători-formatori : 4-8 clase

Condițiile de înscriere pentru calificare la forma cu parti
cipare în producție: se primesc tineri cu vîrsta 18—40 ani, 
exceptînd persoanele născute în 1954—1955 — retribuția 
— 1051 lei lunar, în timpul fcolii (6—8 luni).

Întreprinderea asigură cazare în cămin și masă contra 
cost.

Acte necesare:
— certificat de studii, certificat naștere, căsătorie, certi

ficat de naștere pentru copii — toate în copii nelegalizate 
fi original.

— două fotografii (tip legitimație)
— adeverință de vaccinări.

Informații suplimentare ta serviciul personal si pregă
tirea cadrelor, telefon: 43 04 40. interior 1856. 1704.

ma

ful statului mauritan a dat o inaltă apreciere acestor realizări. potențialului economic do- bindit de țara noastră. Sinteti- zind impresiile sale, președintele Daddah a notat in Cartea de onoare a portului : „în dezvoltarea spectaculoasă a României, portul Constanța joacă și va juca un rol hotăintor. El se dezvoltă in aceleași ritmuri ca întreaga economie românească. Vă urez succese in eforturile dumneavoastră de a ridica România pe culmile progresului".Ș-au vizitat, apoi, Muzeul de arheologie. Edificiul roman cu mozaic, precum și Moscheea.In ir.cheiere. șeful statului lan a notat in Cartea de c-.care a Muzeului de arheologie : ..Sir.teză a numeroaselor ~'"-.;zat:i care s-au dezvoltat impreun*.  România este o țară originală r deosebit de intere- samâ. istoria sa. de o mare bo- dya. teritoriu! său — un pâ- min: d- im;irt:re a civilizațiilor— au ferma: România modernă, ir.miri de trecutul său glorios desc-:să spre modernitate. Ea se deerel-ă tn toate dotneniiie— ~-utural eccr.omic. social —-nobil.zfc-.: poporului său mihtant ia jurul partidului co- inaetst. w.ia eu dinamism și lucru» de secretarul său georrak președintele Nicoîae Ceag^earg".î- cursul ar»’-.ași zile a fost v r atâ Asociația ir.tercoopera- ns^â pentru ereș’erea și exploatarea vactar de lapte de la Al- trț' urde mrer'orul general. Ctestantm Popa, a u-.frsrmat pe maiu: oaspep -«sure per fim mar. - teta înregistrate de crescător?, de ar .male dttaro<eni. Ș: aici. PL’MaAmteie Daddah a apreeat staereseăe obrmute. precum șt modul ta tare agr iul-ura mma- “easri ft’irsi-f toate resursele dezvoltă inte.
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• Cond. auto
• Tractoriști
• Manevranji
• Acari
• Zidari
• Tîmplari 
o Dulgheri
• Necalificați 

tenie, s-a toastat pentru dezvoltarea continuă a relațiilor ro- mâno-mauritane, în sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu. personalitate marcantă a vieții politice internaționale, militant activ pentru cauza păcii și înțelegerii in lume.
Sf»O«T • SPORT

C. M. DE FOTBAL

OPINIL DECLARAȚII» REGRETEDeclarații după menirile disputate duminică In dmondial de tatbal :Rinus Michels, antresfleml e- chipei Olandei : .Meertd eu formația Bulgar ei ■ fost am >ee snecifie de mnă Tretaria tos orice preț s*  mamă— er'.Ti. Am reușit, dar re-a ajuta- uăt și publicul, mai bune fes cei 39 MO de otamdefe veniri te Dortmwx! «4 asiste te ar-vț adversei tfeftrilî. deșt ta grapa roastr*  nu esce pester ta setae txsate R. F. Germ.sen Aree*-tina poate prudaee aexteta ssar- pvxe-C. Mlade-«*r.  a -’.-e-x— îl ee*  :-sâ aacrestas soc
eao 1—• im sa—tjjcâ«nr? troc;, an eveCte- sate ra.taa.-ea tac. Cz SeAnCM perarv-1 arac- rt. Qtamda eooe **-  pari'J ta rișritae Trif -_~~.Fei uresr Va^m -vcg ■SEfenn- rot echepv. Faimei : .Ian iran-mvaga rărgu—.aere a acovrez e- ția yart te acetașr șr LNa griteata să seomn de ace eră etarpe vataroaoe mm esae cea aIteta ABata. vnnavrzB edt. - per Itejev : nuasmipStaste «tadeata-e toa uetta ti care taeaf sfex» pe azfcv*.  Ate fcuc ava. mi ates &x ca-tea -nvp»--a- - de a marna

Fiatu Certa; afețjaM e- etapee Dtasatas : Ac- -1 y< trz tacnc a>e a prj j_» «ă aita șa>taenza as o~w-. soa dn ia pios. Dta aoecsta te ecr mu Ite- bei za este docta oz episod. Ne■ • - -șe o leita e*ei  «ortItalia se iiiiiisue ca •—1“.G Emkssoc. antrenorul echipei Suediei : „Cred că echipa noastră este destul de bine structurată, iar Edstrom și Sandberg pot fi cotați intre cei mai temi jucători ai campionatului, în semifinale va fi insă foarte grea R. F. Germania. Polonia. Iugoslavia sin: echipe puternice, toate candidate la finală*.Roberta Porta, antrenorul echipe-. Uruguay : .Trebuie să ne fendîm. not cei tfin America de Sud tta fotbeJu! s-a mai sritm- bat tar Bnroee a progresat foarte atult Chiar și Brazilia este depășita, ca metode de pre- gătire și arfi de joc*.Comentînd meriul Po;onia-I- talîa. c~respcr.fer.tu2 agenției France Presse serie : ..Catenae- tio 3 ~xzrit ’ EainMMFul sist*?ni  de apărare, care a permis italienilor an; de-a rindul să ob- ti.nâ succese in cupele continentale. iar echipei naționale să fie neir.nnsă in ultimii ani. s-a dovedit falimentar in noul context al evoluției fotbalului. Obligată să atace în fața unui adversar care juca ofensiv, echipa italiană nu a știut să o facă pentru că de ani de zile jocul ei se bazează numai pe apărare. „Squ-

România — film prezintă: 
A TRĂI 

PENTRU IUBIRE

0 producție a studiourilor iugoslave
scenariul și regia : Kreso Golik;

cu : Vlasta Knezovic, Rade Serbedzija, Boris Dvornik, 
Franjo Majetic.

Președintele ales al Republicii Columbia, dr. Alfonso Lopez Michelsen. împreună cu doamna Cecilia Caballero de Lopez au făcut, in cursul zilei de duminică. o călătorie prin imprejun- mile pitorești ale Predealului.însoțiți de tovarășa Ștefan

Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Radu RomuL prim-vicepre- ședințe *1  Ck* 0**̂ 1*̂ 1* popular jude’,ear Brașov, și de alte persoane oficiata, d.stmșu oaspeții au vizitat Complexul turistic
TIR

La poltgor.ul Tunari au continuat întrecerile Balcaniadei de tir. lata cîștigUocii din ziua a doua: armă standard culcat fern;rin: Mariana Feodot !România) 5M puncte: armă Ebert 80 f-mri culcat seniori: Evlavios Martha» (Grecia1 3S3 puncte. La pistol r.tert. dură prima manșă, cnoduce țmtașul român Vîrgtl Atenasiu cu 299 puncte.
ȘAHDrră nwta mzr.de In Turneul Cnal al O!.—.made: de șah de la Nisa, conduce echipa U.P-S.& eu M p mese, urmata de Iugn- 2X" ujrr*.e.  Buîeasla. 23 
pjRBt-re. SLU-A. Î2-5 puncte. E- dspfli erupă locul 9 cupmeie. tn rwîda a 9-a_ se- 7*.RS  S a întrecut cu73a saftsă fCsnxr.*  a remizat cu PVxiiî Gbeerțrâu). Echipa Ceho- >xr. *riei  a inrîns cu 15—1-â re- pr»ze. rxiva Ungariei.
SĂRITURIA a leat sfârșit întrecerile conta apă. datat ea —Marele Pre

• STENOGRAFIA 

(îmbinată cu înregis

trarea magnetofonică) 
® LUCRĂRILE DE SECRETARIAT 

(completate cu probleme de legislație și cores
pondență oficială)

® MÎNUIREA APARATURII TELEX și a MAȘI
NILOR DE CALCULAT 

© LIMBILE DE LARGĂ CIRCULAȚIE 
ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA, RUSA

Toate disciplinele de mai sus pot fi urmate si de
TINERII DIN ÎNTREAGA ȚARĂ, PRIN 

CORESPONDENȚĂStudenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50% și, paralel eu insușirca unora dintre disciplinele de mai sus. beneficiază fără plată de o odihnă activă, constind din audiții muzicale, vizionări de filme, excursii cu obiective științifice și alte manifestări cultural-artistice și sportive (tenis de masă, șah).Cursurile, predate de instructori de inaltă calificare, sint conduse de stenograful Paul Mihăilă. fost director al primei școli de stenodactilografie a statului.Informații verbale, prin telefon și in scris, se pot obține de la : 
UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI, 

SECTOR 5 CASA DE CULTURĂ „N. BĂLCESCU"Str. 11 Iunie, nr. 41. Telefoane : 23 43 45 și 23 67 00Stația Parcul Libertății

„Trei Brazi", situat la 1 400 m altitudine, și stațiunea turistică Timișul de Sus, unde au făcut un scurt popas.în cinstea înalților oaspeți colu-n'oienî a fost oferit un di-> neu la cunoscutul complex Cerbul Carpatin din Brașov.
miu al orașului Sofia", Ia care au participat sportivi și sportive din Polonia, România. Ungaria și Bulgaria.In ziua a doua de concurs, un frumos succes a obținut Ion Ginea. învingător in proba de sărituri din turn cu 399 îl puncte. Pe locurile următoare s-au situat K. Belcev (Bulgaria) — 373,65 puncte și Ion Dies (România) — 362,60 puncte.
FOTBAL

AU PROMOVAT ÎN BDuminică s-a încheiat Cărnii -natul Diviziei C de fotbal la : ■ și-au disputat intiietatea 1?’ de echipe impărțite în 12 serii. La capătul celor 30 de e- tape. victoria a revenit formațiilor Foresta Fălticeni (seria I)( Relonui Săvinesti (seria a Il-a), Unirea Focșani (seria a IlI-a), Chimia Brăila (seria a IV-a), Voința București (seria a V-a), Automatica Alexandria (seria aVI- a). Victoria Călan (seria aVII- a). Minerul Moldova Noua (seria a VIII-a). Metalul Aiud (seria a IX-a'. Minerul Baia Sprie (seria a X-a). Oltul Sf. Gheorghe (seria a Xl-a) și C.S.U. Brașov (seria a Xll-a).

• DACTILOGRAFIA 
(metoda „oarbă" — 
științifică — cu toate 

degetele)

mzr.de


Puternice acțiuni ofensive
ale patrioților cambodgieni f»f PESTE HOTAUE „Scînteia tineretului"

pag. 6

La sfirșitul săptăminii trecute, forțele patriotice cambodgiene au continuat să atace, pe diferitele fronturi de luptă ale țării, pozițiile trupelor lonnoliste.După ce au scufundat, pe fluviul Mekong, în imediata apropiere a Pnom Penhului, o navă încărcată cu materiale destinate garnizoanei lonnoliste din capitală și au avariat grav un alt vas de transport, duminică, pa- trioții khmeri au atacat cu proiectile de artilerie, pe același fluviu, la 75 de kilometri sud de capitală, un mare convoi inamic de nave de aprovizionare, incendiind și avariind alte cî- teva vase. Aceste acțiuni ale patrioților au complicat și mai mult problema aprovizionării garnizoanei din Pnom Penii, pentru care Mekongul reprezintă-o arteră vitală. Tot în ultima zi a săptăminii trecute, u- nitățile de rachete ale forțelor de eliberare au efectuat un bombardament asupra obiectivelor militare inamice din perimetrul capitalei.Problematice au devenit și legăturile Pnom Penhului pe calea aerului, în condițiile in care o serie de companii străine au refuzat să mai permită aterizarea aparatelor lor pe aeroportul capitalei. Măsura a fost luată în •urma faptului că autoritățile Lonnoliste — alarmate de cazurile tot mai frecvente în care piloți ai regimului de la Pnom Penh au refuzat să mai slujească interesele acestuia acționînd uneori chiar împotriva sa — au dat dispoziția ca apărarea antiaeriană să deschidă focul asupra oricărui avion care manifestă ’intenția de a survola palatul în care își are sediul Lon Noi. în aceste condiții însă, acele avi-

oane care, datorită condițiilor atmosferice, execută viraje deasupra capitalei înainte de aterizare riscă să fie luate drept țintă la cea mai mică abatere de la traseul admis — fapt care s-a și produs, de altfel, cu două aparate cambodgiene, dintre care unul a fost avariat.Alte atacuri ale forțelor patriotice de eliberare khmere au fost lansate în apropierea rafinăriei de la Kompong Som și în preajma portului de importanță strategică al acestei localități, precum și în zona capitalei provinciale Kompong Seila, unde garnizoana lonnolistă este asediată de patrioți.

0 CANCELARUL VEST- GERMAN Helmut Schmidt, și primul ministru olandez, Joop den Uyl, s-au intilnit la sfirșitul săptăminii trecute într-o localitate frontiera dintre țări, pe teritoriul a anunțat la Bonn tor de cuvînt oficial. Cei doi' șefi de guvern, a precizat purtătorul de cuvînt, au discutat o gamă largă de probleme, incluzînd raporturile din cadrul Pieței comune și presiunile inflaționiste.

situată la cele două R.F.G. — un purtă-
Rudolf Kirchschlâger ales

președinte al AustrieiLa Viena au fost anunțate rezultatele oficiale definitive ale scrutinului prezidențial desfășurat duminică. Candidatul Partidului Socialist (de guvernămint), ministrul afacerilor externe, Rudolf Kirchschlaeger, a obținut 2 392 151 voturi (51,7 la sută din total), în timp ce pentru liderul Partidului Populist (de opoziție), Alois Lugger, primarul orașului Innsbruck, pronunțat

2 238 880 alegători (48.3 la sută). La Viena. învingătorul a întrunit adeziunea a 63,8 la sută din corpul electoral.
s-a născut 
Obermuhl, 
A absolvit 
din Horn, 
de Științe

Programul noului guvern

orășenesc, alte ofi- oameni de cultură precum și un nu-

Conferința

i ^inuwbiiLU flUl lah vmiw

★
Noul președinte al Austriei, dr. 

Rudolf Kirchschlaeger 
la 20 martie 1915, la 
in Austria superioară. 
Școala de construcții 
iar apoi Facultatea 
Juridice a Universității din Viena.

Personalitate politică indepen
dentă, dr. Kirchschlaeger s-a con
sacrat. incepind din 1955, carierei 
diplomatice, ocupînd diferite 
funcții in Ministerul de Externe. 
Intre 1967—1970 a fost ambasa
dor la Praga.

La 21 aprilie 1970, a fost nu
mit ministru al afacerilor externe, 
funcție pe care o păstrează pină 
la alezerea sa ca președinte al 
Austriei.

0 IN stațiunea balneară Kislovodsk, din nordul Cauca- zului, s-a deschis expoziția „România — (ara turismului", consacrată celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub dominația fascistă.La vernisaj au participat Alexandr Eriomin, secretar al Comitetului orășenesc Kislovodsk al P.C.U.S., Emilia Mertalova, vicepreședintă a Comitetului executiv al Sovietului cialități, și artă, meros public. Au fost apoi prezentate filmele românești „Venus" și „București".
0 IN CADRUL manifestărilor organizate în Belgia, in întâmpinarea zilei de 23 August, în localitatea Merel- beke a avut loc, duminică, o adunare in cadrul căreia a conferențiat Raes Rob, profesor Ia Universitatea din Bruxelles. Totodată, grupul folcloric local „Filia" a interpretat o suită de dansuri populare românești.

Internațională VIETNAMUL DE SUD: Noua școală primară din satul Cam Chinh, în zona eliberată Cam Lo.

Mohsen al Aini. noul prim rmstru și ministru de externe ai Republicii Arabe Yemen, a expus, in cadrul unei conferințe de presa, declarația de politică internă și externă a cabinetului pe care l-a format recent din 1 nsârcir.area Consiliului Coman- damentului care a preluat pu terea in RA.Y. — anunță agenția M.E.N. Relevind că noua
a MunciiDezbaterile celei de-a 59-a Conferințe Internaționale a Muncii au intrat în faza finală, prin încheierea discuțiilor din plenară pe marginea raportului directorului general al O.I.M.Dezbaterile generale au scos în evidență necesitatea ca, in actuala conjunctură internațională, marcată de problemele crizei e- nergiei și a sistemului monetar internațional, de accentuarea fenomenelor inflaționiste, Organizația Internațională a Muncii să-și intensifice eforturile, în strînsă colaborare cu alte organizații internaționale din sistemul O.N.U., pentru crearea unei -noi ordini economice internaționale, care să pună pe baze mai echitabile raporturile dintre țările industrializate și cele in curs de dezvoltare.-Numeroși vorbitori s-au referit la actualul curs spre destindere în Europa, concretizat in eforturile țărilor continentului pentru edificarea unui sistem de securitate și cooperare europeană, curs care deschide și perspectiva unei cooperări strinse în domeniile specifice activitățif O.I.M.S-a subliniat, totodată că, în condițiile afirmării tot mai ho- tărîte a voinței popoarelor de a-și decide singure destinele, O.I.M. trebuie, la rîndul său, să-și aducă o contribuție sporită la transpunerea in viață a oricăror măsuri vizînd eradicarea definitivă a colonialismului, rasismului și apartheidului.

• CONFORM PREVEDERILOR acordului de dezangajare militară intervenit între guvernele Siriei și Israelului, forțele siriene au preluat, luni, controlul asupra ultimului sector ocupat de trupele israeliene pe înălțimile Golan, informează agenția M.E.N. Potrivit presei din Damasc, teritoriile trecute sub controlul Administrației siriene cuprinde orașele Gabaya Al Khas- hab, Adnanieh, Michrekieh și Hamidieh. Agenția M.E.N. informează, pe de altă parte, că Ad- ministarația civilă siriană va prelua, marți, controlul asupra orașului Kuneitra, ca urmare a retragerii trupelor israeliene.

Strinse leaturi de prietenie
intre studenții romani și egipteni
Conducători ai Uniunii Generale a StudențilorX

din Republica Arabă Egipt vorbesc „Scînteii tineretului"

Mohamed Rifat Bakry, vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Uniunii Generale a Studenților 
din Republica Arabă Egipt, și Assem Falhy El 
Magraby, secretar al aceleiași organizații, care, 
recent, ne-au vizitat țara la invitația Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din România, au 
avut amabilitatea să acorde un interviu „Scînteii 
tineretului".

Oaspeții ne-au vorbit despre obiectivele Uniunii Ge^e-c'e 
a Studenților din Egipt și relațiile statornicite intre orgc- zo- 
țiile studențești din România și Republica Arabă Egipt.

Consemnăm mai jos răspunsurile celor doi reprezentanți ci 
studenților egipteni :

- Uniunea Generală a Studenților din Egipt cuprinde 250 000 
de studenți ce învață în cele nouă universități egiptene. în 
fiecare universitate își desfășoară activitatea 16 organizați', 
structurate pe facultăți. Uniunea Generală a Studenților din 
Egipt este condusă de un Comitet Executiv, format dintr-un 
președinte, trei vicepreședinți, patru 
prezentanți ai studenților din fiecare 
noastră se desfășoară pe baze de 
fiecare comisie : educație, cultură, 
rism etc.

Cel de-al X-lea Congres al Uniunii 
din Egipt, care s-a desfășurat, la începutul lunii aprilie, în 
orașul Alexandria, a adoptat hotărîri importante pentru per
fecționarea activității organizațiilor studențești. Aceste hotă
rîri, precum și ideile expuse de președintele Anwar Sada*  
în ampla și interesanta cuvîntare rostită cu acest prilej, au 
devenit coordonatele esențiale ale planurilor noastre de acti
vități.

Studenții, împreună cu celelalte categorii de tineri și alături 
de întregul popor egiptean, au sarcina de a-și mobiliza toate 
energiile în vederea reconstrucției și accelerării dezvoltăr i 
economice și sociale a țării. In acest sens, ne-am propus să 
extindem taberele de muncă ale studenților, pe care le orga
nizăm în timpul vacanței. Astfel de tabere au fost organizate

secretari precum și re- 
universitaie. Activitatea 
programe întocmite pe 
pregătire militară, tu-

Generale a Studenților

pină acum în cadrul acțiunii de fertilizare a deșertului. Ele 
vor continua să funcționeze și ia acest an : studenții de ia 
agronomie și-au propus să planteze eiteva Milioane de pomi 
și arbuști, iar cei de la politehnică se construiască noi canale 
de irigație. Studenții de la mediană ce ia program să acorde 
asistență medicală gratuită in satele egiptene. In fața stu
denților egipteni - așa cum sublinia președintele nostru - 
stau sarcini deosebite, de a ține pasul cu transformările ce au 
loc în lume și de a folosi, în procesul dezvoltării țârii, cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehakn contemporane. Această 
sarcină implică o muncă asiduă dtn partea noastră pentru 
dezvoltarea continuo a Egipridui.

Mohamed R *ct  Bc<*y  ș> Assem Fo’hy B Mogrcby ne-cu de- 
dorert în co— *.  c*e  :
- Relațiile di—re Uniunea Asocc*  or Studenților Comuniști 

din România și Uniunea Geeeraâă o Studenților din Egipt sint 
foarte bune, intre cele couă organizată au avut loc utile 
schimburi de experiență ca ocazia vizitelor reciproce de 
delegații. Ne-a bucurat prezenta la Congresul nostru a unei 
delegații a studen- or din România și am considerat acest 
gest drept o dovadă a prieteniei și dorinței de a se strînge 
și mai mult legăturile c etre tinerii români și egipteni. De 
altfel, vizita noastră m Romanic se înscrie in același context. 
Am putut constata pe parcursul vizitei noastre că studenții 
români și egipte" ruriesc ser^mente de simpatie reciprocă, 
fiind animați de ace eas; gloduri : dezvoltarea continuă a 
țărilor lor. coase "crea podi m lume, lupta pentru indepen- - 
dență libertete și progres social.

Am avut contacte in România au numai cu studenți. La 
Ploiești, Brașov și Meșii, Boarii muncitori și cooperatori ne-au 
primit cu oapMBntn șa ne ou vorbit despre activitatea lor, 
despre eforturile și elanul cu care muncesc pentru a cinsti 
cum se csrrine oeest an jvbSar ai României. Sîntem impresio
nați de ocoaslă angajare matura a tineretului român și dorim 
ca relațiile dintre noi să se siringă și mai mult pentru a ne 
cunocste și iuvă*o  nun din experiența celorlalți. In ceea ce ne 
privește, vom race tort pentru c întări și mai mult legăturile 
cu students și tianeetu României socialiste, convinși fiind că 
aceasta conhăbuio >a cpropierea și mai mare intre popoarele 
român și egiptean.

administrație va promova, pe plan extern, o politică de extindere și dezvoltare a relațiilor de prietenie cu țările arabe, cu toate statele lumii, el a reafirmat dorința cabinetului său de a continua convorbirile angajate cu R.P.D. a Yemenului în scopul realizării proiectului de unificare a celor două state Yemenite, conform prevederilor stipulate de acordurile de la Cairo și Tripoli. Referitor la activitatea comisiilor permanente, create în acest scop, premierul Aini a subliniat că este necesar ca ele să definească căile susceptibile să asigure realizarea acestui proces, însoțit de dezvolta ■ rea generală a celor două state.Evocind preocupările de ordin intern a noului cabinet, primul ministru a arătat că o atenție deosebită va fi acordată rezol • varii problemelor economice, îndeosebi în agricultură — singura cale viabilă de a lichida dificultățile care au generat starea de criză din ultimii ani. Sarcina primordială — a adăugat el — constă in extinderea terenurilor agricole și în folosirea mai rațională a suprafețelor agricole de care dispune țara pentru asigurarea necesarului de alimente pentru populație. In domeniul industriei noul cabinet preconizează înfăptuirea unui vast program de construcții și utilizarea mai rațională a întreprinderilor existente, sporirea capacităților de producție, mai ales a întreprinderilor din industria textilă. In scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale populației, guvernul va pune in practică un program pentru combaterea tendințelor de creștere a prețurilor, mai ales la produsele alimentare, de simplificare și sporire a eficienței aparatului administrativ și de dezvoltare a rețelei instituțiilor de invățămînt și medicosanitare.

GH. SPRINȚEROIU

Scrutin anticipat

le implică funcțiile de conducere pe caie tinerii Ie ocupă, precum și contactele cu specialiști străini — vor fi lărgite și cele cu omologii lor de la Combinatul chimic Ișalnita — îmbogățesc experiența organizatorică si profesională. I-am găsit preocupați de realizarea unei granulatii omogene a produselor. Pentru asta ci au pus la punct și suit pe cale
In urmă cu doi ani, Uzina de azot din Wloclawek elabora primele „șarje" de amoniac. semnînd astfel certificatul de naștere al unuia dintre cele mai mari obiective chimice de acest fel din Europa. Zilnic, cele două linii tehnologice prelucrează 1 500 tone amoniac. metamorfozîndu-1 in acid azotic și îngrășăminte pentru agricultură. Proiectul celei de a? doua etape de extindere prevede dublarea capacității de producjie și obținerea de noi produse mice. Dezvoltarea zinei ilustrează nu mai dinamica unei industrii moderne, răspunde necesității actuale de sporire in continuare a producției agricole poloneze.„Fiecare tonă de a- zot, ne spunea tânărul inginer șef Andrej Wolszakiewicz, înseamnă eiteva tone de grîu mai mult". Și a-

chi- u- nu- noi ci

cest lucru a intrat a- dînc în conștiința tinerilor operatori cbi- miști, cei care formează trei sferturi din colectivul uzinei. De fapt, de la început tineretul a avut de spus un important cuvînt. Ingineri foarte tineri, veniți de la alte uzine sau direct de la Institutul Politehnic, au fost aici de la pornirea lucrărilor de construcții. au pus in funcțiune " modernele linii tehnologice, s-au specializat. Complexul de probleme pe care

să introducă foarte cu- rind o metodă de gra- nulare cu vibrație, folosită doar in eiteva uzine similare din lume.Dezvoltarea și modernizarea continuă a uzinei impune și crearea unei „surse" proprii de cadre cu pregătire de specialitate. Din toamna acestui an va fi pus in funcțiune un complex de școli profesionale pentru satisfacerea nevoilor uzinei in sensul arătat.Totodată, ia amploare preocuparea pentru rezolvarea problemelor

sociale rezultate din dinamica noii industrii, încă in faza de proiect, dotările social-cultura- le corespunzătoare au fost cuprinse in atenția factorilor responsabili. Pe lingă urină funcționează un complex social eu cantină. magazin alimentar, poștă, cămin și grădiniță de copii, o școală generală. Un cartier mare al orașului gravitează in jurul acestui mare obiectiv economic.Să mai amintim cele două centre din localitate. de pe marginea lacului, pentru odihna și agrement, cu restaurant și botei, ca și noua bază de tratament ce se construiește pentru chimiștii din Wloclawek in două vile, la munte și pe litoralul baltic, ea să completăm imaginea uneia din cele mai moderne dotări sociale destinate muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor polonezi.Aceste obiective sint doar o etapă a dezvoltării pe care industria chimică o înregistrează, in anii puterii populare, la Wloclawek. Pentru că. in cincinalul următor, pentru extinderea uzinei va fi făcută una din cele mai importante investiții din întreaga Polonie. Industria chimică va deveni aici principala coordonată economică.V. RAVESCU

în Anglia?
Incertitudine în rîn- 

dul electoratului brita
nic. Va fi chemat la 
urne sau se va putea 
pregăti în liniște pen
tru a intra în conce
diu ? Cuvîntul hotărî- 
tor îl are premierul 
Harold Wilson, dar 
acesta nu s-a pronun
țat încă.

D eși cele 13 sondaje de opinie i-au acordat 10 procente avans față de conservatori, Wiison nu poate să fiuitat vara fierbinte de acum 6 ani cind urnele i-au fost surprinzător de nefavorabile. In orice caz, un astfel de gest reclamă multă prudență și asumarea riscului de a pilota partidul laburist in condiții de evidentă incertitudine. La patru luni de la alegerile generale, minoritar în Westminster, guvernul laburist este confruntat cu ofensiva concentrată a conservatorilor și liberalilor. Fără să fie inedită, apropierea liberalilor de principalul partid de opoziție tanic pare să îmbrace me mai puțin obișnuite in primul rind in planul constituțional. S-ar putea încerca formarea unui guvern de coaliție cu osatură conservatoare. Dacă aceastăcoaliție rămine încă in domeniul ipotezelor, formeleconcrete de colaborare libe- ralo-conservatoare în Camera Comunelor au fost deosebit de stânjenitoare pentru laburiști. In posesia unui program economic și social promițător, guvernul premierului Wilson a ieșit în- frint de trei ori consecutiv in 24 de ore în parlament, fiind pus în situația de a nu-și ține promisiunile față de corpul electoral, și aceasta în condițiile în care proiectele de lege se bucură de reală popularitate. Astfel, un amendament la legea finanțelor viza returnarea către sindicate a sumei de 10 milioane lire sterline Ia plata căreia fuseseră impuse ca urmare a refuzului lor de a respecta prevederile controversatei legi conservatoare cu privire Ia „relațiile din industrie". Era un prim pas spre abrogarea definitivă a legii antisindicale pe care laburiștii o promiseseră principalilor lor suporteri.Acest eșec a fost urmat de altul la fel de răsunător: cu 21 de voturi împotrivă. Camera Comunelor a respins proiectele de naționalizare, într-o fază inițială, a 20 de grupuri industriale printre care firme ca „British Ley-

bri- for- Și

lang", „Courtaulds", „Imperial Chemical Industries". „Esso" și „Unilever". Cerințele sindicatelor concordau in viziunea secretarului general al T.U.C., Lett Murray, cu planurile laburiștilor : „Numirea de către sindicate a unor directori-muncitori in industrie și reprezentarea în proporție de 50 la sută a muncitorilor în consiliile întreprinderilor naționalizate". Neliniștită de aceste proiecte, Confederația Industriei Britanice și-a chemat pe cei 12 000 membri la ofensivă împotriva politicii economice a partidului laburist.Al treilea eșec al echipei Wilson a fost înregistrat în cadrul dezbaterilor asupra politicii industriale promovate de guvern. Nu e de mirare că in l'ața acestei opoziții acerbe, deputății laburiști au început să scandeze că vor alegeri, deși prin firea lucrurilor ei ar fi trebuit să aștepte cuvintul de ordine al șefului cabinetului. Conservatorii, care și-au pus la punct in week-end-ul trecut noua platformă electorală și se bazează pe ajutorul explicit al liberalilor, preferă alegeri în iulie și speră prin „războiul parlamentar" să-1 aducă pe Wilson in situația de a lua ho- tărirea supremă. Incercind să-și încurajeze suporterii și să risipească, in același timp, speranțele conservatorilor, Harold Wilson a declarat in mai multe rinduri că nu va demisiona decît dacă va fi infrint in parlament intr-o chestiune de importanță națională. „Chestiunile" supuse dezbaterii parlamentare pină acum au fost destul de importante, dar premierul își asumă o responsabilitate u- riașă în luarea vreunei hotărîri de care depinde soarta propriului său partid.Programarea alegerilor pentru luna octombrie ar putea avea, pe lingă unele a- vantaje, și dezavantajul de a plasa Marea Britanie într-o situație economică mai deteriorată, ca urmare a creșterii inflației, a deficitului balanței de plăți și a dificultăților în care se găsește actualul guvern de a-și pune in aplicare propriul său program economic și social. In orice caz, suspansul în care a fost aruncat electoratul britanic nu mai poate continua mult timp. Doar mult 15 zile, atîtea cite rămîn pină la încheierea giunil parlamentare... cel mal sta-
DOINA TOPOR

PE SCURT# PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT• LA LENINGRAD a avut loc zilele acestea cea de-a 2S-a ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru folosirea scopuri pașnice a energiei mice.La lucrările comisiei au patre delegațiile Bulgariei, hoslovaciei, Cubei, R.D. i mane. Poloniei, României, gariei și Uniunii Sovietice.
în ato-luatCe- Ger-Un-

Programul nuclear al 
Iranului

U-IL53.: Prin lucrări de modernizare, portul Perm a pășit 
in epoca conteinerelor.

Congresul S. U. A. preia
importante atribuții bugetareCamera Reprezentanților a a- doptat cu 401 voturi, contra 6, iar Senatul cu 70 voturi pentru, contra zero, cel mai important proiect de lege al actualei legislaturi — preluarea de către forul legislativ suprem, de la forul executiv federal, a puterii de definitivare a bugetului țării, de stabilire a priorităților naționale. precum și a sumelor ce trebuie alocate pentru realizarea lor.Presa americană apreciază că această măsură legislativă restabilește drepturile constituționale

ale forului legislativ în materie de buget, dar și sporește considerabil răspunderea Capitoliu- lui față de evoluția situației e- conomiei țării, preluînd, astfel, o însemnată parte din povara conducerii economiei în această perioadă în care inflația atinge niveluri record, de 12—14 la sută anual.Oficialități ale Administrației au declarat că președintele Nixon va semna, în următoarele zile, proiectul de lege, conferind actului legislativ puteri depline.

0 ȘAHINȘAHUL IRANULUI, Mohammad Reza Pahlavi Arya- mehr. a declarat — intr-un interviu acordat săptăminalului francez ..Les Informations" — că politica de perspectivă a țării sale prevede înlocuirea petrolului cu energia nucleară ca sursă principală energetică, in vederea valorificării rezervelor de țiței in industrie. Suveranul a informat că acordurile semnate sau in curs de negociere dintre Iran și Franța prevăd, intre altele, construirea de către partea franceză a cinci centrale atomoelectrice pe teritoriul iranian.

0 ZIARUL „L’HUMANITE" relatează că la reuniunea partidelor comuniste din țările capitaliste europene, care a avut loc în zilele de 22 și 23 iunie la Paris, participanții au hotărit să organizeze o conferință în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie a.c. cu următoarea ordine de zi: situația femeilor în țările capitaliste europene, participarea lor la acțiunile cu caracter social și politic, contribuția partidelor comuniste la dezvoltarea unității și a acțiunii comune a femeilor pentru drepturile lor, pentru progres social, pentru democrație și pace.

tele, pentru crearea unui fond de solidaritate al țărilor participante văzut ca o modalitate concretă de ajutorare a statelor afectate de majorarea prețurilor la hidrocarburi. Partici- panții au relevat, totodată, necesitatea ca, în actuala conjunctură economică din lume, țările in curs de dezvoltare să joace un rol mai important în sistemul monetar internațional.

Inșii-0 LA INVITAȚIA____tufului de promovare a exporturilor Portugaliei, instituție aparținind Ministerului Comerțului Exterior din a- ceastă țară, o delegație română. condusă de prof. Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Indus- * ~ ] interna-trie, a vizitat Tirgul țional din Lisabona.Cu acest prilej, delegației române intilniri cu reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Comerțului Exterior, precum și ai Asociației industriașilor, Asociației comerci- anților și Camerei de Comerț din Portugalia, in cadrul cărora s-au examinat posibilitățile de lărgire a colaborării intre aceste instituții și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România, menite să ducă la o mai bună cunoaștere a necesităților economiilor celor două țări și posibilităților de dezvoltare a schimburilor comerciale româno-portugheze.

membrii au avut

Convorbirile franco 
tunisiene

0 MINISTRUL FRANCEZ al afacerilor externe, Jean Sauva- gnargues, a conferit luni cu o- mologul său tunisian, Habib Chatti. După întrevedere, Chatti a declarat ziariștilor că este satisfăcut de evoluția relațiilor dintre cele două țări, arătind că atît el cit și ministrul francez au exprimat hotărîrea guvernelor lor de a continua și accentua actualul curs.Referitor la dialogul cu țările arabe propus de statele membre ale Pieței comune, ministrul tunisian a declarat: „Există o convergență a punctelor noastre de vedere asupra modului de desfășurare a dialogului, asupra importanței și obiectivelor sale și, în general, asupra condițiilor care să-i asigure succesul".

0 COMPOZITORUL FRANCEZ de renume mondial, Darius Milhaud a încetat din viață la Geneva in vîrstă de 81 de ani. Milhaud a compus, între altele, 15 opere, 12 simfonii, 36 de concerte, o bogată muzică de cameră. La sfirșitul primului război mondial a format, împreună cu Georges Auric, Francis Poulenc, Arthur Honnegger, Germaine Taillefer și Louis Durey, „grupul celor șase", care avea să influențeze profund muzica franceză contemporană. A devenit celebru în 1923, o dată cu realizarea bafetului „Crearea lumii".
Festival internațional 
poezie

de

în- a dea din
Conferința țărilor 
islamice

LU-cinceao ÎN CONTINUAREA CRĂRILOR celei de-a Conferințe islamice a miniștrilor de externe, găzduită de capitala malayeziană, participan- ții au abordat principalele pecte ale actualei Orientul Apropiat mentării acesteia.Pe de altă parte, baterile în cadrul conomice, financiare și politice, între acestea, comisia economică examinează recomandările avansate de Comitetul de ex- perți pentru cooperarea economică — întrunit săptămîna trecută, tot in capitala Malayeziei — care s-a pronunțat, între al-

as-situații din și ale regle-continuă dez- comisiilor e-

0 LA ROTTERDAM s-a cheiat cea de-a 5-a ediție Festivalului internațional poezie — manifestare care reunit slujitori ai scrisuluinumeroase țări. Din România a luat parte poetul Marin So- rescu.< AGENȚIA SPAȚIALA A- MERICANA a amînat, luni, cu 24 de ore, din cauza condițiilor meteorologice defavorabile, lansarea a 54 rachete destinate studierii straturilor superioare ale atmosferei. Lansarea mează a avea loc marți baza „Wallops Island" Virginia). ur de la (statulS. F.0 PREȘEDINTELE R. IUGOSLAVIA, Iosip Broz Tito, a sosit, luni, într-o vizită oficială la Bonn, la invitația președintelui în exercițiu al R. F. Germania, Gustav Heinemann, în aceeași zi, în capitala vest- germană au început convorbirile oficiale dintre președintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și cancelarul federal, Helmut Schmidt.
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