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Fiindcă i-am intilnit deunăzi, in tabere de in
struire și odihnă și i-am urmărit cum tind parcă 
dintr-odată să devină din copii oameni maturi, 
cu probleme dificile de rezolvat, pe umerii lor a- 
păsind greutatea sarcinilor unei organizații în 
care toți, dar absolut toți uteciștii sint la inceput 
de drum ; pentru că i-am văzut cum se căznesc 
să descifreze la puțin timp după ce și-au pus la 
păstrare cravata de pionier, ce este acela stil de 
muncă, cum pot fi încredințate sarcinile tuturor 
uteciștilor, dacă ei ca uteciști, decid în organiza
ția clasei ori tovarășul diriginte ; fiindcă le-am 
văzut caietele pline de însemnări și ochii întrebă-

torl, dar șî privind nerăbdători pe fereastră, la 
terenul de sport, fulguit de zăpadă, acolo unde 
urma să aibă loc un campionat sportiv — deci, 
o joacă, și pe ei încă îi seduce jocul — am stat 
de vorbă cu cîțiva dintre ei : cum ești secretar 
știind tot atit cit știu și uteciștii din organizația 
pe care o conduci — adică mai nimic.

E bine să fim atenți la ce spun, la ce gîndesc, 
la ce nu spun, fiindcă nu știu ori au rețineri, a- 
cești adolescenți care au de străbătut de acum 
încolo 14 ani de viață ca uteciști, conducători 
ori nu, în organizația din care fac parte — cum 
se formează pentru marile sarcini care-i așteaptă 
acum cind se află Ia începutul începutului.
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Acțiuni eficiente, preocupări constante
TROFEUL MINERULUI

începînd de ieri, la Petroșani, 
centrul importantului bazin car
bonifer al Văii Jiului, se desfă
șoară etapa finală a concursului 
profesional rezervat tinerilor 
din industria extractivă organi
zat de C.C. al U.T.C., in colabo
rare cu Uniunea sindicatelor pe 
ramură și Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei. Ca sâ 
ajungă aici, cei 40 de concu- 
renți. reprezentanți ai colective
lor minerești din întreaga țară, 
au dat un serios examen de 
competență, măiestrie și indemi- 
nat ja locurile lor de muncă, 
și-au măsurat forțele cu peste 
9 000 de' pretndenți la titlul de 
cel mai bun miner. Numai aceia 
care au demonstrat practic, pe 
parcursul mai multor luni de 
zile, că stăpînesc pe deplin tai
nele meseriei, că știu să smulgă 
pămintului fără riscuri comorile 
cele mai ascunse, care au dove
dit că și din punct de vedere 
teoretic sînt bine pregătiți, au 
primit dreptul de a reprezenta 
exploatarea la ultima etapă a 
întrecerii.

Avem, deci, motive să credem 
că a doua ediție a „Trofeului 
minerului“ va fi deosebit de 
animată și interesantă, că fie
care concurent se va strădui să 
fie la înălțime deoarece au fost 
selecționați cei mai buni din cei 
buni. Obiectivul principal al 
concursului îl reprezintă ridi-

carea pregătirii profesionale a 
tinerilor din minerit, populari
zarea metodelor moderne de ex
tracție și a caracteristicilor teh
nice ale noilor utilaje introduse 
în subteran, generalizarea expe
rienței pozitive, accesul larg al 
minerilor la cuceririle științei și 
tehnicii. Programul, atit la fazele 
de masă, cit și la etapa finală 
a fost astfel întocmit incit să 
răspundă acestor deziderate. El 
prevede participarea coricurenți- 
lor la două probe teoretice — 
scris și oral — care să reflecte 
nivelul lor de pregătire, cunoș
tințele suplimentare pe care 
le-au dobîndit consultînd biblio
grafia de specialitate ce le-a fost 
pusă la îndemînă. Mai sînt pre
văzute vizite la unitățile extrac
tive din Valea Jiului și la Mu
zeul mineritului, schimburi de 
experiență precum și o consfă
tuire privind preocuparea orga
nizațiilor U.T.C. pentru antre
narea tinerilor la realizarea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor ce stau în fața colecti
velor minerești, forme și moda
lități utilizate pentru continua 
perfecționare profesională a a- 
cestora. Cu amănunte despre 
concurenți, cu relatări de la a- 
ceastă manifestare vom reveni 
după încheierea concursului.

AL. BALGRADEAN

SUCCES DE PRESTIGIU

AM OBSERVAT CĂ ELEVII

..După cum se știe, noi 
ne-am angajat să îndepli
nim sarcinile de producție 
ale acestui cincinal in patru 
ani — ne spune tovarășul 
Dumitru Turcu, directorul 
fabricii de zahăr din Luduș. 
Situația existentă la 18 ia
nuarie oferă certitudinea că 
ne vom respecta angaja
mentul, ba chiar îl vom de
păși“. Intr-adevăr toate cal
culele bazate pe realitățile ac
tuale, arată că pentru colecti
vul acestei unități mai sînt

323 de zile din actualul cinci
nal. Aceasta înseamnă că dacă 
totul merge bine, și sperăm 
că așa va fi. spre sfirșitul 
lui noiembrie 1974 comuniș
tii, uteciștii, toți salariații 
fabricii de zahăr din Luduș 
vor putea raporta conducerii 
partidului că și-au respectat 
angajamentul. ..Altfel spus, 
subliniază tovarășul directpr, 
vom putea livra pieții peste 
100.000 tone zahăr peste pre
vederile cincinalului“.

MIRCEA BORDA

CUM VOM LOCUI IN
Fotografie de

GHEORGHE CVCV

SIBIU

ZÎMBETUL
DE ÎNALTĂ
ALTITUDINE

In sfîrșit, vocea care ne-a 
urat bun venit la bordul avio
nului s-a stins în nevăzutul 
difuzor de deasupra capului, 
am fost rugați să ne prindem 
și centurile de siguranță. De
colăm. Pămîntul aleargă ală
turi, însoțindu-ne încă un tur 
de pistă. Mai apucăm să ve
dem, fluturînd a despărțire, 
brațele stâlpilor de semnali
zare.

Ne dezmeticim la 7 000 de 
metri. „Copii“ ai comandan
tului navei, noi, pasagerii, 
înțepeniți în scaune, ca-n 
prima vizită la mătușa cea se
veră, sîntem invitați să fu
măm, să bem citrice sau bere, 
să ne amintim dacă ne este 
foame sau nu. Și, ca la un 
semnal ne amintim că da, ne 
este foame (sau nu), unii a- 
prindem — dezinvolți acum 
— țigări, și ne uităm la ste
wardesă așteptând. Și chiar 
dacă orgoliul nostru mai 
cricnește — sîntem un avion 
de bărbați 1 — înțelegem că 
legătura noastră cu pămîntul 
trece prin glasul, prin gestu
rile și prin privirea acestei 
tinere femei. Și parcă ne-am 
cunoaște de cînd lumea — 
noi toți; nici nu se poate alt
fel. între cer și pămînt nu 
există decît camaraderie, a- 
ceastă pasageră izolare tre
zește în noi un invincibil sen
timent de solidaritate.

Zimbetul ei ne este adresat 
la toți deopotrivă — și deo
dată ne simțim curajoși. Cine 
a spus că stewardesele nu 
zîmbesc decît profesional, că 
această nobilă arcadă este

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a Ill-a)

CARNET DE MUNCĂ
su- 
ob-

• 1 266 175 lei. Această 
mă reprezintă beneficiul 
ținut în 1973 de tinerii de la 
Fabrica de încălțăminte și 
piele din Agnita prin valori
ficarea integrală a deșeurilor 
din piele rezultat din proce
sul de fabricație. De 1 266 175 
lei sandale și ghete pentru 
copii și femei. Rezultate obți
nute în primele 20 zile ale a- 
nului 1974 anticipează o cifră 
mult mai mare. Prin urmare, 
aici nu mai există deșeuri. 
Exemplul se cere urmat de 
toate unitățile similare din 
țară.

• Economii. Prin introdu
cerea registrului de econo
mii la carburanți și lubri- 
fianți, șoferii uteciști de la 
Autobaza Sibiu au realizat în 
ultimul trimestru al anului 
trecut un beneficiu de 179 537 
lei. In fruntea „registrului“ se 
află șoferii Someșanu Cor
nel — 1007 litri benzină și 53 
litri ulei, Giurăscu Vaier — 
811 și 
Munteanu 
benzină și

au executat in timpul lor li
ber toate muncile necalifi
cate la construirea căminului 
tineretului. Majoritatea din
tre ei sînt . acum locatari. 
După faptă și răsplată !

• Oțelurile pentru confec
ționarea sculelor sînt foarte 
scumpe. Tinerii din secția 
sculărie de la întreprinderea 
mecanică din Sibiu au obți
nut în 1973 economii în va
loare de 290 000 lei în cadrul 
inițiativei „Fiecare sculer să 
economisească lunar oțeluri 
de scule in valoare de 100 
lei“. Beneficiari — tinerii în
șiși care au acum scule sufi
ciente și de cea mai bună 
calitate.

respectiv 43 litri și 
Marcel cu 525 litri 
38 litri ulei.

tineri de la între-• 87 de
prinderea „Record“ din Sibiu

• Tinerele uteciste de la 
secția „covoare orientale“ — 
cooperativa „Arta Sibiului“ 
și-au propus să realizeze 
prin muncă patriotică, în a- 
ceastă lună, un covor al că
rui cost se 
20 000 lei. < 
proape gata, 
„artă“ se pot face 
glumește una din 
Gluma-glumă, dar, 
caz, chiar se poate.

■ ridică la peste 
Covorul este a- 

„Deci și în 
economii, 

tinere“, 
în acest

TURISMUL PENTRU TINERET

0 IDEE CARE MERITĂ ATENȚIE

INTRĂ IN ORGANIZAȚIE
PENTRU CĂ VOR

SĂ DEVINĂ MAI BUNI
De cînd ai fost ales se

cretar, ai rămas pentru cei
lalți același coleg, ori ceva s-a 
schimbat ?

— Da, am ‘rămas același, 
pentru că dacă m-aș fi re
tras dintre ei, aș fi luat 
așa, o figură importantă, de 
șef, s-ar fi îndepărtat de mi
ne. Colegii sînt obișnuiți cu 
Constantinoaia-elevul nu cu 
secretarul V.T.C. care trasea
ză sarcini și dă ordine, care 
stă izolat, plin de el în banca 
lui și nu privește spre ni
meni de teamă să nu-i scadă 
prestigiul. Acesta nici n-ar fi 
un adevărat secretar V.T.C. ! 
Eu am observat că elevii vin 
în V.T.C. — unii — pentru 
că vor să se îndrepte, șfi de
vină mai buni și caută sprijin 
pentru asta la organizație, 
fiindcă știu că în organizație 
li se va cere mult și trebuie 
să-și țină cuvîntul. Nu văd să 
trebuiască a fi condamnați că 
gîndesc astfel.

— Ești secretar U.T.C. în 
fiecare zi ?

— Nu cred. Adică nu știu 
exact dacă sînt ori nu. Poate

DECENIILE URMĂTOARE?
Probabil nu prea există oameni care să nu se întrebe în 

ce condiții vor locui la anul, peste zece ani, “sau chiar și „mai 
încolo". Aceasta este de fapt întrebarea care îi preocupă tot 
mai mult și pe specialiștii în probleme de arhitectură și siste
matizare, în condițiile cînd populația crește vertigino#, soîici- 
tînd noi spații de locuit, dar și spații pentru activitatea de pro
ducție, pentru activități social-culturale, pentru odihnă. Ce 
perspective, ce propuneri există în acest sens ? în materialul 
de față ne vom ocupa de problemele pe care le ridică valo
rificarea teritoriului urban în noile sau în viitoarele ansam
bluri de locuit, temă dezbătută și la recenta plenară lărgită a 
Comitetului de conducere al Uniunii Arhitecților.

în 1972. suprafața celor 23S 
de orașe ale țării însuma 
170.415 hectare, cu o populație 
de 7.750.000 de locuitori, ceea ce

înseamnă o densitate de 47 lo
cuitori pe un hectar. Datele teo
retice privind creșterea popu
lației urbane în deceniile urmă-

toare, pînă în anul 2.000, arată 
că se va înregistra un curs per
manent ascendent. în linii mari, 
densitatea medie a populației 
urbane in anul 2 000 se preconi
zează să atingă 87 locuitori pe 
hectar. Firește, cifrele variază de. 
la oraș la oraș.

„Trebuie să nil considerăm 
posibilă extinderea perimetrelor 
orașelor — opiniază tovarășul 
prof, arhitect Cezar Lăzărescu, 
președintele Uniunii Arhitecți-. 
lor din R.S.R. Așadar, pentru 
anul 2.000 vom respecta peri
metrul actual al municipiilor și 
orașelor. avînd în vedere că 
densitatea lor de astăzi este

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Pe traseele turistice
Foto: QH. CVCV.

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI
5

TURISTIC LOCAL
Despre o recentă inițiativă a 

agenției B.T.T. Dîmbovița, ne 
informează membri ai conduce
rii acestei agenții ai Uzinei de 
strunguri Tîrgoviște, cu secre
tari ai unor organizații U.T.C. 
din județ, cu membri ai cercuri
lor turistice, cu tineri și mai 
vîrstnici, pasionați ai drumeției..

In județ funcționează, cu re-

zultate deosebite, numeroase și 
foarte puternice cercuri turistice : 
în întreprinderi, la sate, în 
școli — ne spune tovarășul Va- 
sile Stoica, vicepreședinte al a- 
genției. Dar iată că, la un mo
ment dat, evoluția acestor cercuri 
îmbogățirea și lărgirea sferei lor 
de activități a fost stopată. De 
ce ? Agenția noastră nu dispune

de nici o bază proprie, fapt ce 
a făcut ca acțiunile cercurilor 
turistice să devină monotone prin 
repetarea lor, reduse la activita
tea cercurilor specializate, la 
organizarea unor excursii cu au
tocarul, la acțiuni, să le zicem, 
statice : expuneri, gazete, pliante, 
filme etc". Sigur, și aceste acti
vități sînt bogate, interesante și

atractive, oferind tinerilor po
sibilități multiple de a se re
crea și instrui. Dar se simțea 
nevoia unei lărgiri a sferei de 
activități.

Dar unde și cum să organizezi 
asemenea drumeții ? Iată pentru 
ce pledează doi cunoscuți și pa
sionați drumeți : doctorul I. 
Gherman și profesorul Bogdan 
Gheorghe, inspector 
Locuri de o frumusețe rară, tra-

AL. DOBRE

școlar.

(Continuare în pag. a ll-a)

pentru că încă nu mă pricep 
să fiu secretar tot timpul și-l 
despart pe elev de secretar.

— Crezi că ți se cere prea 
mult, peste puterile tale de 
utecist care ai și de învățat ?

— Încerc să mă ocup de 
toate domeniile de activitate,

LUCREȚIA LUSTIG

•i (Continuare în pag. a Il-a)

Conferirea titlului de
Erou al Muncii Socialiste“

și medalia „Secera
și Ciocanul“ unor județe
și unități agricole colective

Așa dupâ cum s-a mai anunțat, Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a stabilit prin Decret ca județelor și 
unităților agricole socialiste care s-au evidențiat în mod deo
sebit, prin obținerea unor producții medii mari pe întreaga su
prafață prevăzută in plan, precum și prin'depășirea sarcinilor 
de.livrare a produselor la fondul de stat să li se confere, po
trivit legii, titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și medalia de 
aur „Secera și Ciocanul".

In pagina Ii-a : indicatorii minimi de producție 
pentru întreaga suprafață planificată, la cel puțin 
una din culturile nominalizate, precum și procentul 
din suprafața totală arabilă, pe care trebuie să-l 
prezinte fiecare cultură pe baza cărora se va putea 
beneficia de prevederile prezentului decret.

Ceea ce contează
Discutind cu mai mulți tineri m-a surprins 

plăcut nu o dată simplitatea și generozita
tea cu care vorbeau, fără să fie solicitați în 
prealabil, despre problema apartenenței et
nice ale unora sau altora dintre ei.
- La urma urmei, importat e să fie băiat 

cinstit,* sâ dorească același lucru ca și noi. 
Cu un singur cuvînt, să fie de-al nostru. Și 
la bine și la rău.

Expresia - „de-al nostru" mi-a îndreptat 
pentru o clipă gîndurile spre trecuturi isto
rice, depărtate... De cîte ori aveam nevoie, 
atunci, în clipe hotărîtoare și grele, ca nă

zuințele comune ale acestor meleaguri să 
învingă lașitatea și ura națională, izvorîte 
din învrăjbirea de către clasele 
dominante a maselor, prin 
principiul „divide et impera" 
adică să împărți oamenii ș 

să-i domini. Istoria este însc 
ireversibilă, consumată : aspi 
rațiile celor mai buni și r

alta. Cuceririle noastre în rezolvarea pro
blemei naționale trebuie păstrate intacte și 
imaculate în fața propriei noastre conștiin
țe comuniste, în fața întregii lumi. De aceea, 
de la poziția profund pozitivă exprimată 
prin cuvintele CE CONTEAZĂ trebuie să 
ajungem la o conștientizare generală a a- 
devăratelor valori umane, care nu numai că 
nu exclud, dar chiar presupun și cele mai 
prețioase trăsături, legate de specificul et
nic al fiecăruia dintre noi.

Eu, ca cetățean, mă simt pe deplin părtaș 
și răspunzător la tot ce se făurește și se în
făptuiește astăzi în țară. Nu pot și nici nu 
doresc să “ ' ‘ '

CSEKE GÄBOR

-----  ---- ----- T. __  înaintați 
luptători de-ai noștri, paginile cele mai glo
rioase ale luptelor comune, scrise cu sîn- 
gele poporului, platforma și practica pro
fund internaționalistă a mișcării noastre co
muniste înainte de eliberare n-au putut tri
umfa întru totul în vremurile respective. Tre
buiau să sosească acele zile fierbinți de au
gust de acum treizeci de ani, ca poporul, 

pînă atunci înșelat și amăgit de atîtea ori 
de vicleniile perfide ale exploatatorilor, in
diferent de naționalitate, să preia în mîi- 
nile sale făurirea noii istorii.

Tinerii noștri de azi au posibilitatea să 
cunoască aceste probleme dureroase, de
loc simple doar din cărți, documente, măr
turii... Și e bine să fie așa I Nimeni nu do
rește ca generațiile de azi și de mîine să 
învețe lecția întregii noastre istorii comune 
pe propria lor piele. Dar lecția trebuie în
sușită. Trebuie însușită acum prin spiritul ei, 
dată din mînă în mînă, de la o generație la

mă izolez de realitățile, de po
sibilitățile largi ale acestei 
vieți noi pe care mi le oferă 
însăși patria. Tn confrații mei 
români prețuiesc pe lîngă cali
tățile general umane și acele 
valori spirituale și artistice 

■a lungul secolelor, acea puter-născute de-
nică speranță a unei vieți mai bune, libere. 
Mă înspăimînt uneori cit de sărac aș fi fără 
posibilitatea de a cunoaște, de exemplu, a- 
devăratele perle ale folclorului sau litera
turii românești sau fără a șfi cum și în ce 
fel se gîndește, simte, se întristează sau se 
bucură românul ori germanul, maghiarul sau 
sîrbul din România socialistă. Unitatea po
porului nostru este așezată superb pe ma
rea galetă a istoriei și a vieții. Deosebirile 
ne sint necesare pentru ca viața noastră 
sâ fie cit mai bogată, mai originală în va
lori. întrebarea CE CONTEAZĂ ? nu mai în
seamnă o negare a specificităților tradițio
nale existente, ci așezarea într-un mod 
comunist a scării valorilor morale și umane 
la care apartenența la o naționalitate sau 
alta nu mai înseamnă azi un criteriu discri
minator, ci prin interes, cunoaștere și stimă 

reciprocă își găsește locul ei firesc, visat 
de înaintașii noștri.
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Conferirea titlului de
„Erou al Muncii Socialiste“

și medalia „Secera și Ciocanul“
(Urmare din pag. I.)

Pentru județe :

x) Suprafața stabilită prin planurile de producție pe total județ.

Cultura

Suprafața 
minimă ce 

trebuie cul
tivată din 

total supra- 
față arabilă 

%

Producția medie pe întreaga suprafață planificată — kg ha

Zona de încadrare ca fertilitate și favorabilitate

I II III IV V

Grîu X 4 000 3 300 3 300 3 100 3 000
Porumb X 5 000 4 500 4 000 3 800 3 500
Floarea-soarelui 6 2 600 2 400 2 200 2 000 —
Sfeclă de zahăr 4 45 000 40 000 35 000 30 000 —
Cartofi de toamnă 8 25 000 22 000 20 000

Pëntru întreprinderile agricole de stat :

>« >jȘ
,§«,g Producția medie pe întreaga suprafață planificată — kg/ha

Cultura

Su
pr

af
aț

a min 
ce

 tre
bu

ie
 cul

ti-
 

di
n to

ta
l sùp

ra
 

ar
ab

ilă
 %

Nțirigat Irigat

Zona de încadrare ca fertilitate și favorabilitate

I—II III—IV , V-VI I—II III—IV V—VI

Grîu 18 6 000 5 500 5 000 7 000 6 500 6 000
Porumb 20 7 000 «500 «000 11 500 9 500 7 500
Floarea-soarelui 8 3 500. 3 000 2 500 4 500 4 000 3 500
Sfecla de zahăr 5 60 000 55 000 50 000 75 000 70 000 60 000
Cartofi de toamnă 8 40 000 35 000 30 000 60 000 55 000 45 000

Pentru stațiunile de mecanizarea agriculturii

Pentru cooperativele agricolle de producție :
Griu 18 5 300 4 «00 4 300 6 500 5 800 5 300
Porumb 20 6 300 5 800 5 300 10 500 8 500 6 500
Floarea-soarelui 8 3 200 2 700 2 200 4 200 3 700 3 200
Sfecla de zahăr 5 55 000 50 000 45 000 70 000 65 000 55 001)
Cartofi de toamnă 8 35 000 30 000 25 000 55 000 50 000 40 000

x) Suprafața stabilită prin plan unităților ce le deservesc.

Grîu X 4 300 4 000 3 000 5 500 5 000 4 500
Porumb X 6 000 5 000 4 500 9 000 8 000 6 000
Floarea-soarelui 8 3 000 2 600 2 100 3 800 3 500 3 100
Sfecla de zahăr 5 50 000 45 000 40 000 65 000 60 000 50 000
Cartofi de toamnă 8 30 000 25 000 20 000 50 000 45 000 40 000

Pentru institutele de cerce
tări și stațiunile experimenta
le, nivelul producțiilor medii 
se majorează cu 5 la sută față 
de producțiile medii stabilite 
pentru întreprinderile agricole 
de stat.

Decretul Consiliului de Stat 
prevede ca județele sau unită
țile agricole socialiste .distinse 
cu titlul de „Erou al Muncii So
cialiste“, care întrunesc Și în a- 
nii următori condițiile prevăzute 
in prezentul decret, vor fi dis
tinse prin conferirea, din nou. 
a medaliei de aur „Secera și 
Ciocanul".

Prin Decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia s-a hotărît, de asemenea, 
ca stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii, care aduc o contri
buție importantă în obținerea 
unor producții mari in coopera

Băjenaru Ion, corn. Măgurele, 
Prahova : Perfecționarea într-o 
specialitate artistică pentru per
soanele angajate în producție se 
poate face fie în cadrul școlilor 
populare de artă, fie prin cer
curile muzicale organizate pe 
lingă casele de cultură și cămi
nele culturale, tn ce privește ob
ținerea de atestate de artist liber 
profesionist, acestea se eliberează 
de către o comisie de specialitate 
instituită de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste care se în
trunește periodic, proxima exa
minare urmînd să se desfășoare 
în primul trimestru al acestui an.

Sofia Mihai, Oțelu Roșu, Caraș 
Severin: Desenul tehnic este 
prevăzut prin planurile de învă- 
mint să se predea în anii I și II 
cîte trei ore pe săptămînă, 
ceea ce reprezintă 204 ore de 
predate anual la această disci
plină. Predarea acestui obiect în 
primii am de studii are drept, 
scop să asigure elevilor cunoștin
țele necesare pentru desenarea 
mașinilor, utilajelor, aparatelor, 
schemelor cinematice sau a dese
nelor de instalații, care se pre
dau la alte obiecte de specialitate 
sau ia instruirea practică. In anii 
IV și V este prevăzut obiectul 
„proiectarea sculelor, dispoziti
velor și verificatoarelor“ care 
utilizează și noțiunile de desen 
tehnic studiate în anii I și II. Așa
dar propunerea do. de a se face 
noțiunile de desen tehnic pe 
toată durata școlarizării nu poate 
fi acceptată.

Paraschiv Florea, București. 
încadrarea și promovarea mun
citorilor este reglementată de 
Legea nr. 1211971. Muncitorii 
pregătiți prin școala profesională 
pot promova în categorii pe bază 
de probă practică și verificare a 
cunoștințelor la îndeplinirea ce
rințelor de vechime stabilite de 
anexa 1 — grupa II, și cu con
diția respectării articolului 22 
din menționata lege. Astfel, la 
proba practică și verificarea cu
noștințelor vor fi admiși munci
torii care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții: au efec
tuat în ultimele trei luni lucrări 
superioare categoriei lor de în- 
sadrare, și-au realizat sarcinile ce 
lp-au revenit cu respectarea cali

tivele agricole de producție de
servite, prin organizarea în con
diții tehnice superioare a mun
cii și aplicarea unor tehnologii 
avansate, să li se confere, po
trivit legii, „Ordinul Muncii“ 
clasa I.

Indicatorii minimi de produc
ție care trebuie realizați de sta
țiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii. pentru a primi a- 
ceastă înaltă distincție sint ur
mătorii :

—, realizarea planului la toate

— grîu
— porumb
— floarea-soarelui
— sfeclă de zahăr
— cartofi de toamnă

— realizarea planului propriu 
privind volumul de lucrări ex
primat valoric și încadrarea ac- 

tății prescrise, îndeplinesc condi
țiile de pregătire și vechime din 
anexa 1 și condițiile cuprinse in 
indicatoarele tarifare de califi
care. încadrarea în categorii su
perioare poate fi făcută numai 
dacă unitatea are un volum sufi
cient de lucrări corespunzătoare 
categoriilor respective. In cazul 
dv., pentru promovarea în cate
goria a 2-a aveți nevoie de o ve
chime minimă de un an. Înca
drarea în trepte se face potrivit 
aceleiași legi, pentru treapta I 
fiind stabilită o vechime minimă 
de un an, iar pentru trecerea la 
celelalte trevte de oițe 2 ani.

Didilă Viorica, Bacău : In ca
drul Întreprinderii „23 August“ 
din Capitală sînt organizate 
cursuri de calificare în diferite 
profiluri de meserii ca : strungari 
frezori, turnători-formatori, oțe- 
lari și macaragii. La meseria de 
macaragiu se pot înscrie și fete.

Dode Aurel, Tumu Măgurele: 
Ați sesizat redacției noastre că 
lucrînd pe un șantier al I.S.P.I.F.- 
București, nu vi s-au acordat 
drepturile bănești cuvenite. Am 
înaintat, scrisoarea dv. Institu
tului respectiv care ne-a răspun» 
că suma de 400 lei ce vi se cu
venea pentru perioada lucrată, a 
fost expediată pentru a doua oară 
prin mandat poștal pe adresa 
indicată de dvs. Să credem că 
n-ați indicat corect adresa ?

Oniga Gheorghe, Brăila : In 
urma unei analize făcută de Co
mitetul oamenilor muncii de la 
Uzina „Laminorul“ vi s-a reparti
zat un apartament cu două ca
mere.

Podeleanu Radu, Cluj : Potri
vit ordinului Ministerului Educa
ției și Invățămîntului nr. 340 din 
1969, înscrierea absolvenților ri
nei facultăți la altă facultate fără 
concurs de admitere se poate 
face numai la acele facultăți care 
au organizate cursuri fără frec
vență. lntrucît la Facultatea de 
medicină veterinară nu sînt or
ganizate asemenea cursuri dvs. 
«« puteți beneficia de prevede
rile acestui Ordin.

Redactorul rubricii : 
DOMNIȚA VĂDUVA 

unitățile deservite și depășirea 
producției cu cel puți., 10 la sută 
pe întreaga rază de activitate 
la una din principalele culturi : 
grîu, porumb. floarea-soarelui, 
Sfeclă de zahăr sau cartofi ;

— cultura care se Încadrează 
în prevederile aliniatului pre
cedent. trebuie să reprezinte ca 
suprafață cel puțin următorul 
procent din totalul suprafeței 
arabile a cooperativelor agricole 
deservite :

întreaga suprafață cultivată 
întreaga suprafață cultivată 

8 la sută
5 la sută
8 la sută 

tivității in limitele cheltuielilor 
stabilite prin indicatorii planu
lui de stat.

Fotografie de GHEORGHE CUCU,

Trăim o veritabilă explozie 
automobilistică generată de în
mulțirea tuturor vehiculelor cu 
motor, începînd de Ia motorete 
și scutere și terminînd cu uriașii 
șoselelor — autocamioanele de 
50 și 100 de tone. Marea majori
tate a celor care conduc aceste 
vehicule în calitate de profesio
niști sau amatori sînt tineri, 
după cum — tot ei — conform 
statisticilor, dețin întîietatea în 
rîndul celor care provoacă acci
dentele rutiere. L-am solicitat pe 
prof. dr. docent Petre Vancea, 
membru corespondent al Aca
demiei, vicepreședinte al Socie
tății Internaționale de Ergoof- 
talmologie care, în această cali
tate a participat la primul con
gres mondial de ergooftalmolo- 
gie desfășurat recent la Madrid, 
să ne vorbească despre tema 
principală a acestei prestigioase 
manifestări științifice: „Ochiul 
și traficul rutier“.

— Cei aproape 500 de specia
liști din peste 40 de țări și-au 
expus la Madrid rezultatele ex
periențelor și cercetărilor lor 
privind ochiul și circulația ru
tieră. în anii din urmă s-a ajuns 
la o creștere alarmantă a acci
dentelor oculare. Un raport re
cent al organelor de specialitate 
O.N.U. arată că în cursul anului 
1971 și-au pierdut viața în lumea 
întreagă în accidente pe căile 
publice peste 200 000 de persoane 
iar alte 4 milioane și jumătate 
au fost rănite. în acest an, 1973, 
s-au înregistrat numai în Franța 
în perioada 29 august — 2 sep
tembrie, adică în curs de 5 zile, 
aproape 4 000 de accidente de

Oră de practică în atelierul scolii

Foto : GH. CUCU

(Urmare din pag. I)

dar sint și unele de care 
nu mă pot ocupa. Eu nu pot. 
de exemplu. îndeplini și sarci
nile responsabilului sportiv.

— N-ai un comitet U.T.C. 
care să lucreze efectiv ?

— In comitet sînt șapte 
membri, dar activează, de 
regulă, numai secretarul.

— Nu-i o greșeală a ta ? 
Oare de ce secretarul U.T.C. 
rămîne adesea de unul singur 
în comitetul U.T.C., în sarci
na lui căzînd tot greul ?

— Pentru că cei din comi
tet, au fost aleși în funcții care 
nu. li se potrivesc. E greu, 
foarte greu, numai casierul 
activează, că el trebuie să 
siringă cotizațiile — deci de 
nevoie.

— Și atunci, cu școala cum 
te descurci, n-ai scăzut la în
vățătură ?

— Ba. chiar învăț mai 
bine, fiindcă am devenit mai 
matur și trebuie să dau 
exemplu...

— Te-ai gîndit ce greșeli 
ai săvîrșit de cînd ești secre
tar U.T.C. ?

— La o ședință de comi
tet mi-arn dat seama tirziu, 
spre sfîrșit. că trebuia să fa
cem proces-verbal și atunci 
l-am scris după ședință.

OCHIUL
si circulația rutieră

Discuție cu prof. dr. doc. PETRE VANCEA

despre concluziile unui congres internațional 
de ergooftalmologie

circulație rutieră soldate cu 204 
morti și 5 573 răniți. Dintre aceș
tia peste 1 000 sînt în stare gravă. 
Problema constituie un adevărat 
semnal de alarmă, dovadă că 
organele ce se ocupă cu statis
tica estimează că în acest an, în 
S.U.A., vor pieri prin accidente 
auto aproximativ 60 000 de ame
ricani.

— Desigur, starea vehiculelor 
constituie un aspect care trebuie 
luat în seamă in legătură cu 
aceste accidente. Totuși, în ex
plicarea cauzelor accidentelor în 
generai, omul se plasează în 
centrul atenției. Ce concluzii 
s-au desprins pentru conducă
torii auto și în special pentru 
tinerii carte aspiră să conducă 
un autovehicul, o motocicletă

— E chiar atît de impor
tant procesul-verbal ?

—- Sînt documente pe care 
trebuie să le facem, ni se cer. 
Dar eu nu știu să întocmesc 
un proces-verbal de ședință.

SECRETAR
U. T. C.

LA 15 ANI
Și mai este ceva: nu știu să 
lupt împotriva formalismului. 
Avem mulți uteciști care vo
tează formal, nu din inimă, 
un program de activitate, 
l-am întrebat, de exemplu, pe 
cîțiva uteciști de ce nu și-au 
făcut datoria la munca pa
triotică, și mi-au răspuns că 
asta este o activitate volun
tară. Așa și este, dar m-am 
simțit dator să le amintesc că 
au votat programul de acti

sau o motoretă, din lucrările 
prezentate la congres ?

— Problema reducerii acciden
telor aste o chestiune de edu
cație în accepția autentică și 
fundamentală a acestui termen. 
Ebluisarea (orbirea trecătoare 
la lumina puternică a farurilor 
unei mașini), spre exemplu, 
constituie unul dintre cele mai 
grave pericole în circulația ru
tieră. Timpul de recuperare al 
funcției vizuale in urma eblui- 
sării variază după persoane, 
după vîrstă. El este prelungit de 
alcool și de numeroase substan
țe medicamentoase și evident, 
agravat de anumite boli oculare, 
în special bolile retinei.

în una din comunicările refe
ritoare la influenta alcoolului

VOCI
Despre voci la televiziune. 

Despre cum se dovedește că 
în imperiul imaginii ea nu 
este, ci numai pare — une
ori — suverană absolută. Săp- 
tămîna aceasta mi s-a părut 
mai mult ca altădată stăpî- 
nită de glasul omenesc, el 
singur, uneori, capabil de e- 
moții aproape neliniștitoare, 
ca și cînd într-o intonație sau 
o inflexiune stă o istorie, o 
relevare și un adevăr secret, 
greu de numit, evident și 
singular ca oul în coaja sa. 
De citeva ori, imaginea s-a 
strecurat în surdină, de cîte- 
va ori imaginea nu făcea de- 
cît să acompanieze vocea. 
De cînd Sadoveanu a citit E- 
minescu, am fost mai atenți 
și mai receptivi la Voce. Un 
reportaj frumos filmat, des
pre maeștrii tipografi. Ima
ginea ducea cu gîndul și cu 
inima la literă. Numai Ia li
teră. Imaginea televizată 
transmitea un omagiu scri
sului migălos, mai aproape de 
voce, mai aproape de glas, 
mai aproape de sufletul care 
îl înnobilează. S-a făcut so
lemn în aer, imaginea trans
mitea Vocea lui Blaga. Și vo
cea lui Arghezi. Dintr-un gol 
de timp parcă, vocea lui Agîr- 
biceanu, incredibil de clară. 
Vocea nebună, fastuos ex

vitate care prevedea o ase
menea acțiune — de ce au 
votat dacă nu erau de 
acord ? Am votat ca să fiu 
și eu în rînd cu ceilalți — 
mi s-a răspuns. Or, asta nu

poate fi caracteristic unui 
utecist să spună că este de 
acord cu ceva cînd în reali
tate nu este sau nu-l intere
sează.

— Și nu te-ai întrebat de 
ce nu vin colegi de-ai tăi la 
acțiunile U.T.C. ?

— La serile distractive am 
văzut că vin. le place, vin si 
la adunările de primire in 
U.T.C. tot cu plăcere. Insă

asupra diverșilor parametri 
vizuali și a electroretinogramei 
(E.R.G.) s-au prezentat concluzii 
din cele mai interesante ; în 
cursul a două serii de experiențe 
practicate pe 60 de studenți, s-a 
stabilit pragul alcoolemiei după 
o singură priză de alcool, urmă
rind în același timp degradarea 
unor parametri funcționali ca : 
acuitatea vizuală de aproape și 
ds departe și frecvența critică 
de fuziune, electrjretinograma 
și potențialul evocat vizual. 
Autorii studiului au înregistrat 
de asemenea anumiți parametri 
fiziologici ca : presiunea san
guină și frecvența cardiacă. 
Două sînt rezultatele importante 
din punctul de vedere al secu
rității : pe de o parte, la concen
trații sub 0,8 Ia sută există al- 
terații semnificative ale anumi
tor parametri fără să împiedice 
conducerea și pe de altă parte, 
la valori ridicate de alcoolemie, 
degradările sînt mai puternice 
și persistente, ducînd la acci
dente. Modificările E.R.G. sînt 
importante și se pare că țin de 
schimbări ce se produc în cir
culația retinei.

— Vă rugăm tovarășe profe
sor să arătați care au fost con
tribuțiile oftalmologiei româ
nești ?

— în raportul pe care l-am 
prezentat la congres m-am ocu
pat de traumatismele oculo-or- 
bito-craniene în accidentele ru
tiere. Bazîndu-mă pe datele cu
lese din literatura de speciali-

tate din ultimii 5 ani și în lu
mina unei serii de observații 
personale, recente, am trasat ca
drul general al acestei probleme 
insistînd îndeosebi asupra con
duitei de adoptat față de un 
bolnav politraumatizat, cura 
este accidentatul de pe căile de 
circulație publice.

Accidentele oculare rutiere re
prezintă o patologie nouă și 
specifică a timpurilor moderne. 
Conduita terapeutică de urgență 
se impune în toate aceste ac
cidente. Trebuie folosite tehni
cile medicale și chirurgicale cele 
mai avansate pentru a reconsti
tui structura anatomică și pen
tru a păstra funcțiile ochiului. 
Și nu simte. Cea mai bună 
terapeutică rămîne totuși pro- 

presivă, elegantă și naivă, 
impetuos demonstrativă, li
ric incantatorie — vocea lui 
George Călinescu. Poemele 
au rămas în noi și-n liniștea 
profundă în care foșnesc zei. 
„Magazinul duminical“ a să
rit peste sine și a uitat, în 
acel reportaj despre tipografi 
cine este șt ce vrea. Rătăcit

CRONICA TV

în zonele rarefiate unde e 
frig și cristal, frig șt cristal 
străpuns de aurora boreală, ie
șit din aerul lui terestru și 
ambiguu lenevos, de siestă 
în care fiecare face ce-l taie 
capul .fi așteaptă să treacă 
duminica n-a mai găsit, fi
resc, drumul de întoarcere. De 
altfel, ca o încununare a aces
tei regaluri de glasuri ilustre, 
gazda acestei duminici, ac
trița aceea cu profil ciudat, 
de efigie egipteană, ne-a 
spus „la revedere“ cu un glas 
profund, patetic și catifelat, 
glas rar în teatrul românesc, 
timbru de violoncel.

Și rătăciți înșine între poe
me vii de două ori, am uitat, 
întreaga săptămînă, am uitat

la adunări nu iau cuvîntul, 
trebuie să fie rugați, parcă 
am ține adunări doar pentru 
noi, cei din biroul U.T.C. 
Așa ca șl cu programul: cînd 
îl propunem tac și votează, 
cînd trecem la treabă strimbă 
din nas și spun că nu le place.

— Poate că nu se ține 
seama de părerile lor, poate 
că ati propus cîndva ceva, nu 
li s-a dat dreptate și acum 
preferă să tacă. Te-ai gîndit 
la această probabilitate r

— Se întîmplă, cred, și 
asta. Dar ce vă povestesc e 
un secret. (Te rugăm să nu 
ie superi că încălcăm consem
nul și trădăm secretul; o fa
cem cu certitudinea că ni
meni din scoală nu-ți va pro
duce neplăceri). A fost un 
caz cînd tovarășa dirigintă 
s-a ridicat împotriva majori
tății noastre, infirmînd-ne o 
hotărire. un vot.. Era vorba 
de primirea în U.T.C. a unui 
coleg de-a.l nostru, și noi con
sideram că încă nu merită 
această onoare, că trebuie să 
se mai pregătească. Dar tova
rășa dirigintă nu și. nu, că 
să-l primim, fiindcă organiza
ția U.TC. este o organizație 
de masă. Am votat, de trei 
ort, și pînă la urmă, l-am 
primit. Nu ne-a plăcut că ni 
s-a impus.

tilaxia. Ocuiiștii sînt printre 
primii cărora le revine sarcina 
de a milita pentru respectarea 
regulilor de circulație. Este ne
cesar ca ei să-și aducă o mai 
accentuată contribuție prin ex
periențe. sugestii la ameliora
rea soluțiilor tehnice privind 
echipamentul protector contra 
accidentelor de circulație.

Creșterea accentuată a trafi
cului in timpul nopții, pe căile 
de comunicație, a dus în ultimii 
ani la dezvoltarea substanțială 
a luminatului artificial al aces
tor căi. Prin luminarea artifi
cială a căilor de comunicație ste 
urmărește crearea unor condiții 
de vizibilitate care să permită 
o ușoară desfășurare a traficului 
nocturn, în bune condiții de 
securitate și confortabilitate.

Adaptarea ochiului la întuneric 
și factorii care intervin în a- 
ceastă adaptare sînt în parte cu- 
noscuți. Ochiul dispune de două 
organe de percepție a razelor 
luminoase la nivelul retinei : 
cOrnurils și bastonașele, care 
funcționează eu ajutorul purpu- 
rului retinian sau rodopsina, un 
pigment fotosensibil ce se des
compune sub acțiunea luminii, 
într-o comunicare în colaborare 
cu dr. P. Rogenkamper de la 
Clinica oftahnologică a Institu
tului politehnic din München, 
am prezentat rezultatele cerce
tărilor noastre privind influența 
extractului total de ochi (E.T.G.) 
asupra adaptării ochiului la în
tuneric. Medicamentul — produs 
original românesc — a determi
nat o creștere a sensibilității 
luminoase absolute a retinei, 
fiind cu deosebire indicat la 
conducătorii auto și ai trenuri
lor de noapte. Experiențe re
cente au arătat că produsul este 
eficace și în utilizarea lui pe 
cale bucală, ceea ce II face ușor 
da folosit chiar în timpul con
ducerii.

— în calitatea dv. de condu
cător auto, psiholog și oftalmo
log spre ce direcție considerați 
că trebuie să ne îndreptăm 
acum, imediat, atenția pentru 
reducerea accidentelor datorate 
atît pietonilor cît și conducători
lor auto ?

—• Răspunsul meu la această 
întrebare l-am dat în parte în 
cursul convorbirii noastre. Insist 
asupra necesității unei educații 
permanente începind cu activi
tatea pionierilor la carting, acolo 
unde se formează primele re
flexe și ochiul și terminînd cu 
marea masă a cetățenilor care 
obosiți, preocupați de griji, 
mulți suferinzi, uită cele mai 
elementare măsuri de apărare 
față de pericolele pe care le 
reprezintă circulația rutieră. în 
fiecare zi asist la trecerile din 
intersecții de străzi, sau la sem
nalele de circulație la încălcarea 
regulilor atît de către condu
cătorii auto cît șl de pietonii — 
oameni grăbiți. Soluția : educa
ție permanentă.

H. LEREA 

supărarea de joi seara, a- 
dăugată supărării de joia tre
cută, adăugată supărării fun
damentale — și anume că ti
neretul rămîne văzînd cu 
ochii fără emisiune și „sea
ră". „Concursul embleme
lor" scutește redactorii de griji, 
Ca și meciurile de baschet, 
polo pe apă, schi nautic sau 
barate. Cum aplaudăm de 
fiecare dată și avem emoții 
pentru diferite echipe de con
curs și diferite echipe de 
meci, să nu se înțeleagă 
doamne ferește că avem vre
un parapon pe ele. Numai că 
ar trebui cu toatele reprogra- 
mate separat, și nu în cadrul 
..Serii pentru tineret", care 
din această pricină sau poate 
din altele ne anunță mereu 
„Cu regret, reportajul pe 
care l-am programat, din pri
cina depășirii timpului...“. 
Pentru că pentru alte multe 
fi degeaba, nu se depășește 
timpul niciodată. Iar pentru 
cele rare, se dă un timp a- 
nume. Timpul „aleșilor" care 
n-au somn. Sîmbătă seara, tîr- 
ziu, am ascultat-o pe cîntă- 
reața aceea fantastică care se 
tînguia ca un țipăt de pasăre, 
pentru că „nu poate zbura 
peste curcubee“. Dar ea sin
gură, cu o singură inflexiune, 
făcea sălcii, și nuferi și apă 
și mii de curcubee dureroase 
și primordiale ca amintirea 
strămoșilor. O chema Sarah.

SMARANDA JELESCU

Ministerului 
arhiplim T ;

VALORI
FICAREA 

POTENȚIA
LULUI 

TURISTIC 
LOCAL
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see a căror splendoare îneîntă 
ochiul sînt multe, foarte multe 
pe raza județului. Dar lipsesc 
marcajele — cu excepția acelo
ra realizate de pionieri și mem
brii unor cercuri turistice — ca
banele ți adăposturile pe tra
seele turistice, necesare, de ne
înlocuit pe vreme rea. Pe tra
seul Cabana Leaota — vîrful 
Românescu — vîrful Leaota — 
cabana Padina sînt 8—9 ore de 
mers : pe traseul Cabana Leaota 
— vîrful Românescu — vîrful 
Leaota — Ratei — Șutila — Va
lea Brăteiului — Zănoaga, tot 
8—9 ore ; pe traseul Moroenf —• 
Brîndușa — Dichiu — Zănoaga, 
6 ore de mers, fără să întîlnești 
un adăpost, o cabană. Totuși, 
vile, cabane și adăposturi sînt 
foarte multe în județul Dîmbo
vița. Nu discutăm aici despre 
cele mari ți cunoscute, dar foar
te rare, din rețeaua 
Turismului Și adesea
despre vilele și cabanele 
Vulcana Băi, Valea Largă, Vă- 
leni-Dîmbovița, Cheile Reteiului 
etc., despre cabana „Vînătorilm“ 
și cantonul forestier de la Peș
tera. despre cabana forestieră de 
la Bolboci și încă despre multe 
altele. Vile, cabane ți adăposturi 
nefolosite sau folosite numai par
țial, gata-gata să se năruie. Li
nele — proprietăți ale unor mi
nistere sau organizații, altele fă
ră să se țtie măcar cui aparțin 
sau au aparținut cîndva. Un 
fond deja existent, nerațional sau 
deloc folosit, pe cale de a se 
distruge. în alte locuri, evident, 
vor trebui ridicate cabane și a- 
dăposturi noi. Sînt firește nece
sare unele investiții, trebuie 
făcute reparații mai mari sau 
mai mici, Dar toate astea se pot 
face.

Am analizat toate aceste as
pecte Ia Uzina de strunguri din 
Tîrgoviște. Toți cei prezenți la 
dezbatere au fost de acord că 
inițiativa este excelentă. Dar nu 
numai atît. S-au angajat ca prin 
eforturi proprii, prin munca vo- 
luntar-patriotică, vor amenaja o 
cabană model, un loc în care 
toți muncitorii și inginerii uzinei 
să-și petreacă un sfîrșit de Săp
tămînă în modul cel mai plăcut.

Așadar, dacă apelăm la tineri, 
lucrurile se pot rezolva. Nu ră
mîne decît să se treacă la iden
tificarea tuturor construcțiilor, la 
stabilirea necesarului de . ma
teriale, repartizarea acestor con
strucții pe cercuri turistice Și în
tocmirea unor programe de acti
vități concrete, cuprinzătoare. 
Planul de acțiune a și fost stabi
lit pînă în cele mai mici amă
nunte, nu se așteaptă decît a- 
cordul și sprijinul Ministerului 
Turismului, al consiliului popular 
județean, al tuturor celorlalte or
gane și organizații — centrale și 
locale — care pot contribui la 
reușita acestei inițiative.
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, a trimis tovarășului AHMED HASSAN 
AL BAKR secretar general al Partidului Socialist Arab Baas 
iin Irak, următoarea telegramă :

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de se- 
eretar general al Partidului Socialist Arab Baas, doresc să vă 
adresez felicitări cordiale, iar poporului irakian prieten urări 
de progres și prosperitate.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și statele noas
tre vor cunoaște o dezvoltare multilaterală continuă, în intere
sul popoarelor român și irakian, al triumfului luptei generale 
împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, 
pentru pace și securitate internațională.

Micuții cetățeni ai sectorului 7 din Capitală și-au adus și ei con
tribuția la aniversarea „Unirii". In fotografie 0 imagine din spec

tacolul copiilor de la grădinița Nr. 57.

MANIFESTĂRI INCHINATE ZILEI DE
Aniversarea zilei de 24 ianua

rie — Ziua Unirii Principatelor 
—, sărbătoare scumpă a po
porului nostru, a prilejuit în în
treaga țară, numeroase manifes
tări. Cu această ocazie în Ca
pitală, la Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România în 
ultimele zile, s-au desfășurat o 
suită de manifestări consacrate 
acestui act de importanță fun
damentală în istoria noastră na
țională. La simpozionul ce a a- 
vut loc joi, particlpanții au sub
liniat semnificația majoră a 
Unirii Principatelor, importanța 
sa pentru edificarea României 
moderne. Sala închinată Unirii 
< n cadru] muzeului a avut în 
ultimul timp un mare număr de 
vizitatori. Elevi ai școlilor bucu- 
rcștene au evocat aici prin ver-

ZiMBETUL
(Urmare din pag. I)

i numai reflexul condiționat al 
meseriei ? Nu. chipul ei nu 
este același din fotografiile 
expuse în vitrina agențiilor 
ori multiplicate în almana
huri. Nu poți zimbi fals la 
7 000 de metri, mă gindesc. 
Și, mai ales, acest zîmbet nu 
poate da curaj. Este o emo
ție care desparte duplicatul 
de original, precum ecoul de 
cuvint. De aceea, clipele pe
trecute în aeronavă nu pot fi 
decit unice. Mi întreb a- 
lunci: cit de puternic tre
buie si fie omul care-și pe
trece o bună parte din viață 
între pămînt și cer ? Oricît 
de des am apela la avion, 
noi, pămîntenii, ne cumpărăm, 
de regulă, biletul de zbor 
doar atunci dnd sîntem gră
biri. Și sintem din ce în ce 
moi grăbiți... Ea, stewar
desa, are abonament ne
limitat pentru călătoriile la 
multe mii de metri deasupra 
nemișcării, călătorii cînd In 
noi se strecoară și ne fortifică 
zîmbetul acela, despre care 
unii spun..., dar care este, de 
fapt, reflexul necondiționat al 
curajului.

...Aterizăm. In aerogară, 
mit interesez și aflu că am 
zburat cu însoțitoarele de 
bord Viorica Mateescu — 
1000 000 km parcurși cu a- 
vionul, Emilia Boghină — 
3 000 000 km, în aeronava 
comandată de Aurel Drăgan 
— 5 000 000 km. Și-mi dau 
seama, uimit, că nici unul 
dintre noi, pasagerii, nu 
le-am spus bună ziua. 

suri și scenete acest moment is
toric.

Un simpozion a fost organizat 
joi și de Muzeul de istorie al 
municipiului București în cadrul 
căruia, în referatele susținute, 
au fost înfățișate permanența 
ideii de unitate națională de-a 
lungul istoriei poporului român, 
aportul maselor populare la în
făptuirea Unirii.

Manifestări închinate Unirii 
au mai avut Ioc în aceeași zi în 
Capitală și Ia numeroase case 
de cultură și cluburi.

★
La Iași, actul de la 24 ianua

rie a fost sărbătorit în jurul sta
tuii domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza din Piața Unirii, unde 
pe o estradă amenajată forma
ții artistice de amatori au pre
zentat un bogat program cultu
ral. Un colectiv al Naționalului 
ieșean a interpretat fragmente 
din piesa „Povestea Unirii“.

(Urmare din pag. I)

extrem de redusă, comparativ 
cu situația din multe țări dez
voltate. în țara noastră, locuin
țele ocupă 52 la sută din ' su
prafața orașelor, în Franța 56 
Ia sută, în Elveția 61 la sută și, 
comparînd datele, observăm că 
noi avem o suprafață prea mare 
afectată restului funcțiunilor, 
cum sînt obiectivele industriale, 
spațiile de circulație sau depo
zitare și așa mai departe. Mai 
observăm că avem și multe spa
ții libere, care, deocamdată, nu 
folosesc la nimic“.

Aminteam că densitatea me
die actuală a orașelor noastre 
este de 47 locuitori la hectar. în 
orașele cu sub 20.000 locuitori, 
densitatea este, însă. de-»bia 
31 loc./ha., în cele cu 20.000— 
50.000 locuitori, de 38 loc./ha., 
în orașele cu 50.000—100.000 lo
cuitori, de 43 loc./ha., iar în 
cele cu peste 100.000 locuitori, 
de 50 loc./ha. Bucureștiul are. 
o densitate de 98 locuitori la 
un hectar, dar, în perspectiva 
anului 2.000, se preconizează ca 
raportul să ajungă la 120 loc./ 
ha. „Există suficiente posibili
tăți de valorificare a ansamblu
lui de locuințe — adăuga prof. 
arh. Cezar Lăzărescu — dar, în 
primul rînd, trebuie să se facă 
apel la întregul teritoriu al 
orașelor, unde există încă re
zerve importante. Astăzi „mer
gem“ pe o suprafață de 10 metri 
pătrați locuibili de locuitor, dar 
tindem către 14 m.p. pentru 
1990—1995. Așadar, problema 
este să mărim densitatea, fără 
a omite însă condițiile de con
fort, normele igienico-sanitare, 
estetica actualelor și viitoarelor 
orașe. în următoarele 2—3 de
cenii, va trebui să dublăm den
sitatea urbană, dar pe aceeași 
suprafață, pentru a nu ne ex
tinde în zonele agricole din ju
rul orașelor, cu atît mai mult, 
cu cit în condițiile exploziei de
mografice, vor crește și sarci
nile agriculturii“.

Tovarășul Gheorghe Pană 
s-a înapoiat de la Moscova
Tovarășul Gheorghe Pană, 

membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a participat la consfătui
rea secretarilor comitetelor 
centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești din unele 
țări socialiste desfășurată la 
Moscova între 22 și 23 ianuarie 
1974, s-a înapoiat joi în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Ion Savu,

Cooperare româno-siriană în
domeniul îmbunătățirilor funciare

Cooperarea, pe baze reciproc 
avantajoase, cu alte țâri se dez
voltă și in domeniul îmbună
tățirilor funciare. întreprinderea 
specializată în acțiuni de coope
rare internațională în acest 
domeniu, „Romagrimex“ a în
cheiat cu parteneri din Repu-

24 IANUARIE
La Craiova, la statuia domni

torului Al. I. Cuza, din piața 
ce-i poartă numele, au fost de
puse joi coroane și jerbe de 
flori. După ceremonie, pionierii, 
elevii și cadrele didactice, nu
meroși locuitori ai municipiului 
au cîntat nemuritoarele versuri 
ale Horei Unirii, prinzîndu-se 
într-o impresionantă horă.

★
Trt cadrul manifestărilor con

sacrate acestui eveniment la 
muzeul județean din Alba Iu- 
lia a avut loc simpozionul „115 
ani de la înfăptuirea actului is
toric — Unirea Principatelor 
Române“. Casa de cultură din 
Hunedoara 8 găzduit o evocare 
istorică iar la clubul sindicatelor 
din centrul feroviar Simeria s-a 
desfășurat un interesant simpo
zion cu tema „Ideea Unirii oglin
dită în literatură“.

Pentru a ilustra creșterea 
demografică și ritmul de urba
nizare e suficient să amintim 
că în perioada 1948—1970. nu
mărul orașelor din România a 
crescut de la 152 Ia 236. iar 
populația urbană s-a dublat.

în prezent, în orașe există 
2.500.000 locuințe, din care peste 
860.000 apartamente au fost 
construite între 1951—1973, din 
fondurile de investiții ale sta
tului, cit și din fondurile popu
lației, cu sprijinul statului în 
credite și execuție. Crescînd în 
acest ritm numărul apartamen
telor, deci al ansamblurilor de 

CUM VOM
LOCUI

locuințe, nu există, oare, o ten
dință de ocupare a suprafețelor 
aflate dincolo de perimetrul ac
tual al orașelor ? Specialiștii 
consideră că nu. în primul rînd, 
se propune creșterea numărului 
de niveluri ale blocurilor, 
avîndu-se în vedere că, pînă în 
prezent, predomină blocurile cu 
sub 5 niveluri. Astfel, din to
talul apartamentelor construite 
între 1971—1973, abia 23 la sută 
îl constituie clădirile cu peste 
5 niveluri.

Conform unui studiu realizat 
de un colectiv de la Institutul 
de studii și proiectare pentru 
sistematizare, arhitectură și ti
pizare, creșterea numărului de 
niveluri ale clădirilor de locuit 
a fost determinată de : preocu
parea pentru folosirea mai in- 

membri ai C.C. al P.C.R., Ion 
Românu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

Au fost, de asemenea, de fa
ță N.V. Maslennikov, ministru- 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. 
la București, și membri ai 
ambasadei.

★
La plecarea din Moscova, 

tovarășul Gheorghe Pană, a 
fost condus de I.V. Kapitonov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Erau, de asemenea, prezenți 
Gheorghe Badrus, ambasador-ul 
României la Moscova, și mem
bri ai ambasadei.

blica Arabă Siria un contract 
pentru amenajarea și ameliora
rea, după proiecte și cu utilaje 
românești a 27 000 ha în bazi
nul Eufratului. Specialiștii ro
mâni au și început studiile de 
teren și elaborarea proiectelor 
pentru ca încă din toamna a- 
cestui an să deschidă primele 
șantiere.

Un alt acord încheiat cu Ira
kul prevede organizarea de spe
cialiștii noștri a unei stații pilot 
pentru irigații prin aspersiune, 
pe terenurile fermei Suweyra, 
metodă ce va fi folosită pen
tru prima dată în această țară.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala to
varășul Eugeniu Lovin, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C. 
care va participa la lucră
rile Congresului Tinerilor 
Socialiști ai Partidului So
cialist-Democrat din Republi
ca Federală a Germaniei. La 
plecare, pe aeroportul Bucu
rești Otopeni, au fost pre
zenți tovarășul Florea Dia- 
conescu, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., activiști ai 
C.C. al UT.C.

tensivă a terenului, necesitatea 
reducerii costului pe aparta
ment, a fundațiilor in zone cu 
terenuri dificile, a cheltuielilor 
pentru lucrări edilitare, expro
prieri și demolări, considerente 
de ordin urbanistic,- arhitectu
ral etc. De asemenea, perfecțio
narea unor tehnologii de exe
cuție (cofraje glisante sau co- 
fraje metalice plane) a condus 
la promovarea unor sisteme 
constructive cu productivitate 
sporită, în special Ia clădirile 
înalte.-De reținut că densitățile 
înregistrează o creștere conti
nuă în funcție de creșterea re

gimului de înălțime. De pildă, 
în cazul unui oraș cu 50.000 lo
cuitori, creșterea densității in 
perimetrul construibil cu 10 
la sută (datorită și reducerii 
distanței între clădiri, în snecial 
la cele cu parter și 4 etaje) ar 
permite economisirea unei su
prafețe de 50 ha, pe care s-ar 
putea realiza un ansamblu de 
locuințe pentru o populație de 
circa 20.000 locuitori.

Din anchete recente rezultă o 
preferință categorică pentru 
clădirile cu 11 niveluri, față de 
cele cu 5 niveluri, datorită con
fortului mai ridicat al clădirilor 
înalte. Vom locui, așadar. in 
cartiere de coloși, uniforme, 
monotone, sufocante ? Se pare 
că nu. în vederea îmbunătățirii 
aspectului estetic și pentru evi
tarea monotoniei, specialiștii

MOMENT EMOȚIONAL LA 
„VULCAN" 

„ÎNTILNIREA GENERAȚIILOR"
Prezent ieri după-amiază în 

sala de festivități a reputatei 
uzine bucureștene „Vulcan“ re
porterul a avut prilejul de a 
asista la un moment emoțio
nant. Sub genericul „întilnirea 
generațiilor“ aici s-au reunit, la 
capătul orelor de muncă, munci
torii vîrstnici, cu o vechime de 
peste 30 de ani în întreprindere, 
cu colegii lor abia ieșiți din 
adolescență, alături de care lu
crează în perimetrul acestui gi
gant al industriei termoener ge
tice românești. Cu alte cuvinte 
erau de față, după cum remarca 
în cuvîntul său de salut tova
rășul inginer Ion Constantin, di
rectorul uzinei, „veteranii" în
treprinderii — , de care se leagă 
trecutul și prezentul întreprin
derii și „tinerele mlădițe vulca- 
niste“ — adică viitorul acestei 
puternice unități constructoare 
de mașini. într-o atmosferă 
caldă, Petre Petcu, șeful atelie
rului țevărie 1, maistrul Dumi
tru Nițoi, inginerul Vasile Moca- 
nu — din „prima“ generație și 
Ilie Ciocîrlan, secretarul comite
tului U.T.C., Gheorghe Tăbîrcă, 
elev la grupul profesional — 
din generația „a doua“, au evo
cat pagini din istoria de muncă 
și luptă a uzinei care în acest 
an va împlini 7 decenii de exis
tență insistindu-se îndeosebi, cu 

,,Experimentul C8“ 
Astăzi la „Modern-Club“

Bd. Bucureștii Noi nr. 48
La orele 16,00 va avea loc un proces public 

din judecarea căruia vor rezulta concluzii deo
sebit de importante privind relațiile dintre bă
ieți și fete.

propun ca ansamblurile de lo
cuințe cu peste 500 apartamen
te să nu fie realizate într-un 
singur regim de înălțime. De 
asemenea, se mai propune ex
tinderea construcțiilor cu 2,3 și 
4 niveluri, realizate din mate
riale ușoare, adoptîndu-se so
luții urbanistice care duc la 
sporirea densității ; reducerea 
actualei distanțe normate între 
clădirile cu 5 niveluri, de la 25 
m la 15 sau la 20, in funcție 
de orientare, comasarea unor 
dotări social-culturale și înglo
barea unora in construcțiile de 
locuit ; normarea suprafețelor 
pentru parcaje și garaje, pe 
baza numărului preliminat de 
autovehicule pentru anul 1980. 
urmind ca după această dată 
să se recurgă la parcaje supli
mentare, subterane și etajate ; 
efectuarea unei anchete socio
logice pe tema locuințelor 
ș.a.rri.d. Firește, pe parcurs vor 
apare și alte soluții.

Deocamdată, cert este că vom 
locui în ansambluri în care 
monotonia arhitecturală va fi 
exclusă, ca și linsa de confort. 
Pentru exemDlificare, reprodu
cem datele dintr-un studiu de 
îmbunătățire a densităților de 
locuințe, efectuat, de nildă. 
pentru un comnlex pe 32 de 
hectare, eu clădiri „parter + 10 
etaje“ (50%), combinate cu clă
diri „parter + 4 etaje“ (50%) : 
4,56 ha spații social-culturale, 
1,85 ha. sunrafețe pentru circu
lație, 3,88 ha. suprafețe, parcaje, 
2,28 ha. grădina comnlexului. 
1,48 ha., snații joc și sport, 17,95 
ha. suprafață aferentă locuințe
lor. Număr de locuitori : 13 700. 
Densitate brută (nr. de locuitori 
pe un hectar, calculîndu-se și 
spațiile din afara locuințelor) : 
4.270. Densitate netă (raportată 
numai la spațiul locuibil) : 
7.640 loc./ha.

Deci, se pare că așa vom 
locui și nu se poate spune că 
propunerea arhitecților nu e 
atrăgătoare... 

justificată mindrie, asupra reali
zărilor din fiecare etapă a evo
luției întreprinderii in deceniile 
de după eliberare. întilnirea a 
fost încheiată de un frumos 
spectacol susținut de Artiști de 
frunte ai Operei Române și de 
către artiștii amatori ai între
prinderii.

GH. GHIDRIGAN
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Elevii Cîrdei Lăcrămioara și 
Irimescu Gheorghe, membri ai 
cercului tehnic de la casa pio
nierilor din Rădăuți, sînt auto
rii unei ingenioase creații. Pre- 
zentindu-se sub forma unui sti
lou, de unde și denumirea sa 
de „stilou electronic“, aparatul 
realizat de micii inventatori, în 
care au fost introduse dispo
zitive tranzistorizate, permife 
recepționarea unor semnale de 
joasă frecvență emise de o anu
mită sursă. Eliminirfd legătura 
prin fire, fiind ușor de purtat 
și mînuit, aparatul poate fi de 
un real folos pentru cei ce lu
crează sub apă, în mine, pe 
mijloace de transport etc.

A apărut revista 
PROBLEME 

ECONOMICE 
nr. 1/1974

CUPELE CONTINENTALE
Programul internațional 

volei, din acest trimestru, . _ 
dominat de jocurile oficiale din 
nunele continentale, la care par
ticipă cele mai valoroase echipe 
de club. Notăm, la băieți : 
T.S.K.A. Moscova, deținătoarea 
trofeului „Cupa campionilor eu
ropeni“, S.C. Leipzig (R.D.G.), 
T.S.K.A. Sofia, la fete : N.I.M. 
Budapesta, câștigătoarea ediției 
de anul trecut a „C.C.E.“, Dina- 
mo Moscova, fostă campioană 
europeană. Dinamo Berlin, Spar
tak Levschi-Sofia etc. Formați
ile Dinamo București (băieți) și 
Rapid (fete) ne vor reprezenta, 
ca și anul trecut, în noua edi
ție a „Cupei campionilor eu
ropeni“, iar voleibalistele clu
bului Dinamo, conduse de ma- 
estra emerită Doina Ivănescu, 
participă, pentru prima oară, la 
jocurile din „Cupa cupelor“

Dinamoviștii vor juca cu cam
pioana Spaniei, Hispano France- 
Barcelona, în turul 2 al „C.C.E.“. 
Acestea au căzut de acord să 
susțină ambele partide (tur și 
retur) Ia Barcelona, marți 29 și 
joi 31 ianuarie. Trecînd de a- 
cest prim „examen“, în care por
nește ca favorită. Dinamo va 
participa la jocurile semifinale, 
programate la München, în zi
lele de 8—10 februarie, avînd ca 
adversare pe campioanele Un
gariei. Poloniei și Olandei. Tur
neul final, cu patru echipe, se 
dispută la Paris. între 1—3 mar
tie. în vederea acestor confrun
tări, lotul dinamovist, din care 
fac parte maeștrii emeriți Ga
briel Udișteanu, W Schreiber, 
maeștri sportului Laurențiu Du- 
mănoiu, Cornel Oros, Mihai Tîr- 
lici, Petre Vraniță etc , a în-

de 
va fi.

După citeva zile cu soare, 
din nou iarna-și face simțită 
prezența. Meteorologul Gheor
ghe BăJuț ne-a comunicat că 
vremea se menține în general 
închisă. Vor cădea precipitații 
temporare sub formă de burniță, 
ploaie, lapoviță și ninsoare în 
jumătatea de nord-vest a țării. 
In celelalte regiuni precipitațiile 
vor fi locale îndeosebi sub formă

„TREI DECENII DE AFIRMARE
INTERNAȚIONALĂ A ROMÂNIEI“

CONCURS PE BAZĂ DE BULETINE 
ORGANIZAT DE COMITETUL NAȚIONAL 

PENTRU APĂRAREA PĂCII
Devenite tradiționale în 

activitatea Comitetului na
țional pentru apărarea pă
cii, concursul „Fondul Pă
cii“ pe bază de buletine s-a 
bucurat de un amplu ecou 
in opinia publică, trezind in
teresul celor mai variate ca
tegorii de cetățeni.

Tema concursului din acest 
an este „Trei decenii de afir
mare internațională a Româ
niei“. Ea a fost aleasă astfel 
incit să reprezinte o contri
buție la sărbătorirea de către 
poporul nostru a celei de a 
30-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist.

Concursul este dotat cu 
824 de premii, dintre care 
Premiul I este constituit de 
un libret C.E.C. în valoare 
de 44 000 lei, reprezentînd 
avansul pentru construirea 
unui apartament compus din 
4 camere, confort I, iar Pre
miul II este alcătuit din 3 
librete C.E.C. în valoare de

va a- 
femi- 
maes-

Budapesta, sîmbătă 
iar jocul retur se 
Capitală, după opt 
cîșiigătoare se cali- 
turneul final, pro- 

martie, în

ceput pregătirile din prima parte 
a lunii ianuarie, sub îndrumarea 
antrenorului Gh. Eremia.

O adversară puternică 
vea de înfruntat echipa 
nină Rapid, pregătită de 
trul emerit Davila Plocon. Fe
roviarele urmează să 
pe deținătoarea 
N. I. M. Budapesta, 
trecut-o pe Dinamo 
in sezonul trecut. Primul meci 
are loc la 
9 februarie, 
dispută in 
zile. Echipa 
fică pentru 
gramat între 8—10 
Turcia. Voleibalistele de la Di
namo susțin meciurile de debut 
în „Cupa cupelor“. în compania 
formației Fenerbahce Istanbul. 
Prima partidă are loc la Istan
bul, sîmbătă 9 februarie, urmind 
ca returul să se disnute în Ca
pitală, la 16 februarie.

M. L

intîlnească 
trofeului, 

care a în- 
Moscova,

TRANSMISJUNI DIRECTE 
DE LA CAMPIONATELE EUROPENE 

DE PATSNAJ ARTISTIC

PE MICUL ECRAN
MIERCURI, 30 IANUARIE 
ora 22.00 = Proba de pe

rechi.

JOI, 31 IANUARIE
Ora 22.15 = Proba indivi

duală masculină. 

de lapoviță și ninsoare. Vîntul vt 
sufla slab pină la potrivit 
Temperatura minimă va fi intri 
—8 și + 2 grade, temperaturi 
maximă între —4 și + 6 grade 
Ceață locală, izolat polei, ma 
ales în jumătatea de nord ; 
țării.

Bucureștenii vor avea, de ase
menea. vreme închisă, precipita
ții slabe, vîntul va sufla de 1? 
slab la potrivit. Temperaturi, 
maximă de +2 pină la —4 
grade, iar minima de —5 la —Si 
grade. Vom apela deci din nou 
la galoși și umbrele.

14 500 lei fiecare, reprczen- 
tind avansul pentru construi
rea unei garsoniere.

Premiile vor fi atribuite 
prin tragere la sorți concu- 
renților care vor da numărul 
de răspunsuri exacte cerut 
de regulament la întrebările 
cuprinse in buletinele de con
curs.

Lista completă a celor 824 
de premii și ample extrase 
din regulament sînt impri
mate în buletinele de con
curs. Acestea precum și alte 
amănunte cu privire la des
fășurarea concursului vor 
fi publicate in revista „Pen
tru Apărarea Păcii“.

Buletinele de concurs vor 
fi difuzate în perioada 15 
februarie-15 iunie 1974 prin 
comitetele județene, muni
cipale și orășenești de luptă 
pentru pace. în București, 
buletinele se găsesc la Co
mitetul municipal de luptă 
pentru pace, str. Polonă 
nr. 19.

au 
doctorul 
Medicul 
Madison 
găsit in-

• IN VEDEREA INTlL- 
NIRII pe care o vor susți
ne la 28 ianuarie, joi seara, 
la New York, boxerii ameri
cani de categorie „grea“, 
foștii campioni mondiali Ca»- 
sius Clay și Joe Frazier 
fost examinați de 
Erwin Campbell. 
reuniunii de la 
Square Garden i-a 
tr-o stare de sănătate perfec
tă.

• SALA „VICTORIA" din 
Ploiești a găzduit, ieri seară, 
meciul retur dintre echipele 
S.C. Leipzig și I.E.F.S. Bucu
rești, contind pentru primul 
tur al „Cupei campionilor 
europeni“ la handbal femi
nin. După o partidă echili
brată, jucătoarele din P D. 
Germană, au obținut victoria 
cu scorul de 10—9 (6—4).

învingătoare și în primul 
joc (scor 15—6). echipa S.C. 
Leipzig s-a calificat pentru 
turul următor al competiției.
• DIN CAUZA LIPSEI D : 

ZĂPADA și a condițiilor ne
favorabile. campionatele eu
ropene de bob pentru echipa
jele de două persoane, care 
urmau să aibă loc in stațiu
nea italiană de sporturi de 
iarnă Cortina d’Ampezzo, nu 
se vor mai desfășura.

VINERI, î FEBRUARIE
Ora 22,00 = Proba de dans. 
SÎMBĂTĂ, 2 FEBRUARiE 
Ora 22.20 ■-= Proba indivi

duală feminină.
DUMINICĂ, 3 FEBRUARIE
Ora 16.00 = Demonstra

țiile laureaților.

ÎNTREPRINDEREA 

FRIGOTEHNICA
București,

str. Ion Maiorescu nr. 43, sectorul 3, telefon 
35 00 90/7 ; 35 43 55, angajează în condițiile 
legii 12/1972: muncitori necalificați în vîrstă 
de 16-18 ani sau 20-21 ani, absolvenți ai 
școlii generale de 8 (7) ani sau 10 clase, care 
vor lucra la activitatea de montaj pentru a fi 
calificați în meseria de sudori, instalatori fri- 

goriști.
Se primesc candidați din toate județele țâ

rii. întreprinderea plătește indemnizație pentru 
masă și cazare, în conformitate cu HCM 
2105/1969.

De asemenea angajăm muncitori calificați 
în meseriile de : strungari și vopsitori. Pentru 
activitatea de investiții angajăm : tehnician 
principal prin concurs.

Informații zilnice între orele 7,30 și 16,00 
la Biroul Organizare — Personal, Tnvățămînt.

i OFICIUL DE PROIECTĂRI 5
| PENTRU CONSTRUCȚII IN AGRICULTURĂ 5
S SUCEAVA <

str. Ștefan cel Mare nr. 15 5
\ Angajează imediat inginer principal proiectant 
i* în specialitatea instalații și alimentări cu apă. 
s Salarizarea în acord global. <

Informații suplimentare pot fi solicitate la S 
telefon 12 934 <

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI
ANUNȚĂ

în r-urînrl ca vn - . ___________
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redeschide în par
cul HERĂSTRĂU 

rAefniirnnhil

complet renovat, cu încălzire centrală, pentru
sezonul rece

I. C.S. „COMALIMENT“
cu sediul în București Str. C. A. Rosetti nr. 5. Sectorul 1.

ANGAJEAZĂ
muncitori necalificați cu buletin de București 
sau din comunele subordonate, de asemenea 
conducători auto care îndeplinesc condițiile 
cerute de Legea nr. 22, respectiv școala gene

rală și fără antecedente penale.
Doritorii se vor adresa la compartimentul per

sonal de la adresa sus indicată.

Școala de șoferi profesioniști
BUCUREȘTI*

IPOtECĂTEȘTE 
Ș©FEI^II 

IPH^©IFESII©NIISTII
pentru categoriile B, C și E în perioada de 6 

luni cu începere de la 15 martie 1974.

Pe perioada școlarizării se acordă bursă, 
echipament și materiale școlare.

înscrierile au început la sediul școlii, din str. 
Ajustorului Nr. 2 sectorul 7 (cartierul Militari) 
Se primesc candidați din municipiul București 
și județele Ilfov, Dîmbovița, Prahova. Vîrsta 
1772 — 21 ani \

Relații suplimentare la secretariatul școlii . 
Telefon 31 65 91 și 31 21 82.



Astăzi începe
dezangajarea forțelor eliberate

israeliene
israeliene, David Elazar. El preocupat consecvent 

instaurarea unei pici

egiptene și
khmeri

Noi regiuni

de patrioții

Ziua internațională
de solidaritate cu popoarele arabe
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R. D. VIETNAM : lucrări la rețeaua de transformatori a hidro, 
centratei Thac Ba

CAIRO 24 (Agerpres). — Șefii 
statelor majore ale forțelor ar
mate egiptene și israeliene au 
semnat, joi. in cursul intilnirii 
lor de la kilometrul 101 de pe 
șoseaua Cairo-Suez, un plan mi
litar detaliat privind dezangaja
rea forțelor celor două țări de-a 
lungul Canalului Suez — trans
mit agențiile Reuter și Unitcd 
Press Internațional. Planul, care 
va fi aplicat începînd de vineri, 
prevede, pentru început, o re
tragere israeliană din partea de 
sud a malului vestic al Canalu
lui. concomitent cu reducerea e- 
fectivelor trupelor celor două 
părți In zonă.

Semnarea planului a fost 
anunțată de către generalul En- 
sio Siilasvuo, reprezentant al 
Națiunilor Unite, după patru ore 
și jumătate de convorbiri între 
șeful statului major al armatei 
egiptene, Mohamed Gamassy, și 
șeful statului major al armatei

a 
subliniat că documentul semnat 
este reprezentat de o hartă, cu- 
prinzînd modalitățile concrete 
de dezangajare, și a relevat că, 
în felul acesta, „s-au încheiat cu 
succes convorbirile de la kilo
metrul 101“.

AMMAN. — Guvernul iorda
nian, acceptind să ia parte la 
lucrările Conferinței de la Ge
neva pentru pace în Orientul 
Apropiat, a fost de acord și cu 
participarea Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) — 
se arată într-un comunicat difu
zat de postul de radio Amman 
și reluat de agenția UNITED 
PRESS INTERNAȚIONAL. Un 
purtător de cuvînt al guvernului 
hașemit a precizat că „regele 
Hussein a declarat că Iordania 
nu se opune participării O.E.P. 
la Conferința de la Geneva în- 
tr-o viitoare fază

Agenția khmeră de infor
mații (A.K.I.) a transmis un 
bilanț al succeselor repurtate, 
în anul 1973, pe plan militar 
și economic de forțele ar
mate patriotice și de poporul 
cambodgian.

Relevînd dejucarea mane
vrelor regimului lonnolist de 
a obține un așa-zis „compro
mis“ care să asigure perpe
tuarea dominației sale șu
brede în regiunile pe care Ie 
mai controlează, bilanțul a- 
rată că, lovind puternic ina
micul, forțele de eliberare 
khmere au eliberat ample 
spații din zona cursului in
ferior al Mekongului, din re
giunea orașului Kompong 
Cham, precum și din regi
unea rîului Tonle Sap.

ntr-o noapte de fe
bruarie pasagerilor 
unui avion al 
companiei austra
liene „Qantas“ ce 
ne purta spre con

tinentul de la antipozi le-a fost 
rezervată o surpriză. Căpitanul 
ne-a inmînat solemn fiecăruia 
o diplomă ce reprezenta „Ordi
nul Ecuatorial", conferit nouă 
de către... zeul Neptun, conti
nuare modernă a vechii tradiții 
mărinărești, conform căreia cei 
ce treceau Ecuatorul primeau 
botezul apei... chiar dacă se 
aflau in aer. La citeva ore după 
aceasta soseam in Australia, la 
Ferth, continuîndu-mi apoi, zbo
rul, după o scurtă escală, spre 
sudul continentului, către Ade
laide. Acest cochet oraș, gazda 
primului mare turneu interna
țional de șah din Australia, 
m-a găzduit timp de peste două 
săptămini, astfel că am putut 
să-1 cunosc destul de bine.

Adelaide impresionează în 
primul rind prin liniștea vieții 
cotidiene, foarte asemănătoare 
orașelor de provincie engleze. 
Pubs-urile ce se închid odată 
cu căderea nopții arată clar pre
ferința localnicilor pentru viața 
tihnită de familie, care se des
fășoară in cercuri destul de 
incluse... Orașul are. insă, un pi
toresc deosebit, datorită în pri
mul rind amestecului de vechi 
și nou. prezent Ia tot pasul, 
atît in arhitectura caselor, cit și 
in modul de a gindi al localni
cilor. Alături de Parlament 
House, Victoria Square sau 
Montefiore Hill, remarcabile 
mărturii ale unui trecut nu prea 
îndepărtat. orașul și-a construit 
zone noi întregi ce se remarcă 
prin cele mai moderne soluții 
arhitectonice. Adelaide este un 
oraș cu foarte mulți studenți. 
cu foarte mulți tineri. Am în- 
tilnit astfel, numeroși student« 
pregătindu-și examenele in li
niștea lui Elder Park sau pe 
malurile Iui Torrens Lake, lo
curi preferate de odihnă ale lo
calnicilor.

După încheierea turneului a 
trebuit să rezolv dilema cu care 
este confruntat invariabil orice 
turist ce vizitează Australia : 
Melbourne sau Sydney ? Care 
din aceste două mari orașe este 
mai frumos, mai interesant, mai 
captivant? E greu de dat un 
răspuns, mai ales că în cazul 
meu s-ar putea să fiu subiec
tiv, cunoscind 
ney-ul...

Situat pe rîul

am ajuns la Sydney. Rar am 
intîlnit oameni care să vor
bească cu atîta mîndrie despre 
orașul lor, să-ți spună răspicat 
că e cel mai frumos din lume ! 
Desigur, afirmația lor e poate 
exagerată, dar Sydney-ul are 
intr-adevăr toate atributele 
unei foarte frumoase metropole. 
De pe Square Tower, cea mai 
înaltă clădire din Sydney, am 
dobîndit o imagine panoramică 
a orașului. De acolo am zărit 
pentru prima oară renumitele 
Belmore Park și Hyde Park 
(fratele mai mic al celui lon
donez) ce rețin vizitatorii prin 
farmecul lor. De Ia o mică așe
zare stabilită in 1788, Sydney a

oră, opera are patru săli prin
cipale, un restaurant, 19 camere 
de recreeze etc. Cu acoperișul 
ei extravagant de culoare albă, 
în puternic contrast cu apele 
albastre ale portului, Opera din 
Sydney este una din cele mai 
remarcabile realizări 
tonice din ultimul timp 
mondial.

Cu aproximativ 34 plăji de 
surf (sport național în Austra
lia) cu nisip variind la culoare 
intre alb. și cel mai pur auriu, 
Sydney prezintă un rar exemplu 
de metropolă-stațiune. în tim
pul verii mii de oameni umplu 
renumitele plăji Bondi, Manly, 
Maroubra, Curl Curl, Bilgola,

note de drum

Tablouri
australiene

mai bine Syd-

___ Yara orașul 
Melbourne te atrage din primul 
moment. Bulevardele largi, cu 
clădiri ultramoderne arată clar 
preferința orașului spre formu
lele arhitectonice cele mai re
cente. Și, totuși. în plin centru 
se află casa căpitanului Cook. 
sau Shrine of Remembrance — 
splendid monument al eroilor... 
Amatorii de suveniruri austra
liene. între care... renumit» 
ursuleți Kaola (sub formă de 
poșete, curele, jucării etc !) pot 
fi siguri că pe Swanston Street, 
cea mai renumită arteră co
mercială a orașului. cele mai 
fanteziste preferințe ale lor iși 
găsesc realizarea, tn cele citeva 
zile petrecute la Melbourne am 
ajuns să cunosc destul de bine 
grădina botanică, una dintre 
cele mai bogate si frumoase din 
lume, lucru explicabil de altfel 
datorită climei prielnice din 
sudul Australiei.

în sfirșit, după un scurt zbor

arhitec- 
pe plan
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Construcții noi în cartierul Mladost din Sofia.

ajuns cel mai mare oraș al 
Australiei, avînd circa 3 mili
oane de locuitori. Sydney este, 
însă, și cel mai vechi oraș al 
continentului și aceasta explică 
existența unor 
nice în cel mai 
și victorian.

Un spectacol 
feră turistului intr-un week-end 
la Sydney Harbour. Portul este 
unul dintre cele mai mari, mai 
adinei și mai frumoase din lume, 
oferind ochilor o mare varietate 
de imagini. Aici și la Watsons 
Bay, probabil singurul loc in 
care natura a rămas total săl
batecă, se obțin — spun local
nicii — renumitele stridii, tot 
după părerea lor, „cele mai 
bune“ din lume ! Nu poți vorbi, 
însă, de Sydney Harbour fără a 
pomeni nimic despre Opera 
House. Văzută cel mai bine din 
Miller’s Point, opera a fost rea
lizată într-o concepție arhitec
turală unică, îndrăzneață, fru
moasă. Terminată la această

opere arhitecto- 
pur stil georgian

deosebit se o-

Cronulla și altele. La numai 4 
mile de oraș, pe 70 de acri Ia 
nord de Sydney Harbour, se află 
Taronga Zoo, una dintre cele 
mai interesante grădini zoolo
gice ale lumii. Desigur, orice 
vizitator are preferințele sale. 
Mie mi-a plăcut în mod deoser 
bit rezervația leilor africani de 
lingă Warragamba... Una dintre 
atracțiile deosebite ale Sydney- 
ului o constituie și renumita 
Katoomba. în Blue Mountains, 
la 70 mile vest de oraș, unde 
călătorului sătul de mare i se 
oferă o neașteptată și sălba
tecă imagine a munților austra
lieni !

Am părăsit marele oraș, lă- 
sind în Australia mulți prieteni 
animați de sentimente sincere 
de eunoaștere și apropiere. Din 
păcate, însă în zborul 
Europa, zeul Neptun, în 
așteptărilor noastre, 
mai decorat !...

spre 
ciuda
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25 ianuarie este sărbătorită de 
către forțele progresiste de pe 
toate continentele ca Zi inter
națională de solidaritate cu po
poarele arabe. Este încă un pri
lej de a exprima sentimentele de 
prietenie și simpatie pe care 
le nutrim față de aceste popoare, 
moștenitoare ale unei strălucite 
civilizații multimilenare, popoa
re care. în condiții specifice, au 
pornit pe un drum al progresu
lui, al împlinirii năzuințelor de 
independență și prosperitate.

Imaginea uzinelor care au ră
sărit în vecinătatea unor locuri 
celebre ce aparțin definitiv is
toriei este, deseori, evocată pen
tru că ceea ce caracterizează in 
prezent statele arabe este toc
mai efortul constructiv, dorința 
fierbinte de a parcurge cit mai 
rapid drumul dezvoltării. Anii 
postbelici au marcat prăbușirea 
vechilor imperii coloniale. înche
ierea perioadei negre a domina
ției străine. Pentru popoarele 
arabe independența cucerită a 
deschis perspectiva unor profun
de înnoiri. In o serie de țări ara
be s-au realizat importante pre
faceri, s-au înlăturat energic 
urmele trecutului colonial. Ac
centul principal a fost pus pe 
valorificarea resurselor naturale 
in propriul interes, pe dezvol
tarea pe o bază sănătoasă, de 
sine stătătoare, a economiei.

Succesele popoarelor arabe în 
direcția consolidării independen
ței naționale, a făuririi unei vieți 
noi, pe măsura aspirațiilor lol, 
se bucură de sprijinul deplin al 
României socialiste. După cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „un loc important in 
politica noastră internațională ii 
ocupă relațiile de colaborare eco
nomică, politică, culturală cu 
țările arabe, față de care po
porul român nutrește sentimeu-

ie de prietenie și solidaritate“. 
Legăturile României cu statele 
arabe au cunoscut un curs con
tinuu ascendent, aprofundîndu-se 
și diversificindu-se pe toate pla
nurile. O expresie a evoluției 
pozitive a acestor legături o re
prezintă vizitele efectuate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în o 
serie de țări arabe, convorbirile 
avute cu șefi de state și condu
cători ai acestor țări, desfășura
te sub auspiciile prieteniei și 
colaborării. Relațiile romàno
arabe s-au extins, de asemenea, 
în domeniul economic, tehnieo- 
științific, cultural, artistic etc. 
După cum se remarca intr-un 
articol al Agenției arabe de in
formații din Beirut, volumul 
schimburilor comerciale ale 
României cu țările arabe a fost 
aproape dublu in 1973, compa
rativ cu 1971, atingind nivelul 
de peste 260 milioane dolari. 
Aceeași agenție arată că in con
formitate cu estimările cercuri
lor economice, exporturile ro
mânești destinate țărilor arabe 
vor atinge in 1974 o cifră preli
minată la circa 350 milioane do
lari. In cadrul acordurilor înche
iate cu diferite țări arabe, un 
mare număr de specialiști ro
mâni lucrează în aceste țări la 
prospecțiuni și exploatări de ză
căminte petroliere și miniere, la 
dezvoltarea construcțiilor meca
nice, a industriei chimice și pe
trochimice, a zootehniei etc. E- 
fortul României de a sprijini 
dezvoltarea țărilor arabe — du
pă cum remarca ziarul libanez 
„L’Orient — Le Jour“ — „se în
scrie în cadrul relațiilor priete
nești româno-arabe. în spiritul 
solidarității active a României 
pentru cauza arabă atit pe plan 
economic, eît și politic“.

Partidul și statul nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu perso-

COOPERAREA ROMANO ■ MAROCANA

UZINA DE IA OU ANSIMI

Cooperarea economica dintre
România și R. D. Germană

Președintele Consiliului 
Miniștri al R.D.G. Horst Sinder- 
man. l-a primit, joi, pe Mihai 
Marinescu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc ai Activității 
Economice și Sociale, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de cola
borare economică între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană. în 
centrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, au stat probleme 
dezvoltării în continuare a 
țiilor economice dintre 
două țări.
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avutîntre 21 și 24 ianuarie, a 
loc în R.D.G. întîlnirea de lucru 
a președinților celor două părți 
ale Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare econo
mică între Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană. în cadrul lucră
rilor s-a examinat activitatea 
desfășurată în perioada de după 
sesiunea a 6-a a comisiei, rele- 
vindu-se faptul că au fost înche
iate unele înțelegeri de coope
rare economică și specializare 
în producție.

în scopul dezvoltării în con
tinuare a relațiilor economice 
și tehnico-științifice dintre cele 
două țări s-au stabilit măsuri 
corespunzătoare pentru -finali
zarea de noi acțiuni, îndeosebi în 
domeniile construcției de ma
șini, electrotehnicii și electroni
cii. metalurgiei, industriei ușoa
re și construcțiilor.

O atenție sporită a fost acor
dată lărgirii în continuare a 
schimburilor de mărfuri dintre 
cele două țări.

întîlnirea de lucru s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească și de înțelegere re
ciprocă. Protocolul intilnirii

fost semnat, joi la amiază, la 
Berlin de către Mihai Marinescu 
și Kurt Fichtner.

în după-amiaza aceleiași zile, 
delegația română a plecat spre 
patrie.

în cunoscutul port marocan la 
Atlantic, Casablanca, au sosit 
principalele utilaje românești ne
cesare construcției uzinei de 
prelucrare a minereurilor de cu
pru <le la Ouansimi, din zona 
sudică a Marocului, realizată în 
cooperare de specialiști români 
și marocani, în cadrul asociației 
in participare „Somima“. Utila
jele poartă emblema unor pre
stigioase uzine constructoare de 
mașini din țara noastră, ca 
„Timpuri Noi“ — București, „In
dependența“ — Sibiu. „Unio“ — 
Satu Mare, „U.R.U.M.“ din orașiq 
dr. Petru Groza.

Uzina — care va fi construită 
după un proiect românesc întoc
mit de „IPROMIN“
lizată, in prezent, in 
de 80 la sută. Ea va 
funcțiune in al doilea trimestru 
al acestui an, concomitent cu 
mina din apropiere, al cărui ză- 
cămint de cupru, prospectat de 
specialiști români și marocani, 
este evaluat Ia circa 1,6 milioa
ne tone. Mina este proiectată și 
ea in țara noastră, urmind să 
fie dotată, de asemenea, cu uti
laje românești. Specialiștii ro
mâni și marocani se străduiesc 
să scurteze termenul de dare în 
folosință atît al uzinei de pre
lucrare a minereurilor, cit și al 
exploatării miniere. Lucrările 
mecanice de pe șantier sînt con
duse de ing. Tibcriu Belea, de

la Centrala cărbunelui din Plo
iești, iar cele de construcții de 
ing. Constantin Vasiiiu, de la 
„IPROMIN“.

nal, s-au 
pentru 
drepte și juste în Orientul A- 
propiat, au acționat neobosit In 
această direcție, militind dina
mic, in spiritul unei înalte prin
cipialități, pentru soluționarea 
problemelor din această parte a 
lumii, prin aplicarea rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate, în ve
derea retragerii trupelor israe
liene din teritoriile arabe ocu
pate, asigurării dreptului la 
existență liberă și independentă 
a tuturor statelor din regiune, 
a reglementării problemei po
porului palestinian potrivit cil 
interesele și aspirațiile sale le
gitime. In cuvîntările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în docu
mentele partidului și statului 
nostru, în intervențiile repre
zentanților noștri in forurile in
ternaționale s-a vădit poziția 
dară, statornică, constructivă a 
României. Țara noastră a desfă
șurat o intensă activitate politi- 
co-diplomatică în vederea solu
ționării complexelor probleme 
ale Orientului Apropiat, o ex
presie concludentă in acest sens 
fiind mesajele adresate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu statelor 
implicate in conflict și altor sta
te in vederea inițierii de acțiuni 
pentru o soluționare pașnică ți 
durabilă a diferendului. Repre
zentanți ai președintelui Consi
liului de Stat al României au 
vizitat numeroase țări arabe. 
Atitudinea realistă a României, 
pornind de la imperativele păcii 
și securității internaționale, re
flectă dorința sinceră a opiniei 
publice din țara noastră ca în 
Orientul Apropiat să se instau
reze o pace justă, corespunzător 
intereselor legitime ale tuturor 
popoarelor din zonă. Pașii tăcuți 
în această direcție, concretizați 
în acordul egipteano-israelian 
asupra dezangajării și separării 
forțelor militare, sînt, fără În2 
doială. pozitivi.

Sărbătorirea Zilei internațio
nale de solidaritate cu popoare
le arabe ne oferă prilejul de a 
reafirma sentimentele de prie
tenie și simpatie față de popoa
rele arabe, adresîndu-le urarea 
de a obține noi biruințe în efor
turile pe care le consacră îm
plinirii aspirațiilor lor nobile.

M. RAMURA

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR
ECONOMICE ROMANO-ARABE

TINERETUL LUMII

Lucrările Comitetului 
Executiv al M.P.J.

Sub deviza „Anul 1974 — 
Pentru eliberarea totală a 
Africii“, la Alger s-au desfă
șurat lucrările Comitetului 
Executiv al Mișcării Pana- 
fricane a Tineretului (M.P.J.) 
Făcind un bilanț al activită
ților politice și economice 
inițiate pînă acum de orga
nizațiile membre ale acestei 
mișcări, atît pe plan african, 
cit și internațional, comitetul 
a adoptat documentele ce vor 
fi supuse aprobării celei de-a 
patra Conferințe panafricane 
a tineretului, ce se va ține 
in luna februarie, la Tripoli. 
Aceste documente sînt me
nite să sprijine, pe plan na
țional și continental, luota de 
eliberare a întregii Africi de 
sub dominația colonialismu
lui, neocolonialismului și ra
sismului și pentru consolida
rea independenței și suvera
nității țărilor africane. Docu
mentele politice mai au ca 
temă „Mediterana — mare a 
păcii“. ..Țările riverane Me- 
diteranei, ca și cele din Eu
ropa, sînt direct interesate 
in securitatea și cooperarea 
europeană“.FLORIN GHEORGHIU

— este rea- 
proporție 
intra în

Sub titlul „Pe baza principiilor respectării independenței șl 
suveranității naționale se dezvoltă relațiile economice romàno
arabe“, revista egipteană „ROSE EL-YOUSSEF" publică un arti
col in care face o prezentare de ansamblu a colaborării econo
mice dintre România și statele arabe. In cursul ultimilor ani 
— arată revista — relațiile de colaborare romàno-arabe au cu
noscut o continuă dezvoltare, concretizată prin creșterea substan
țială a schimburilor comerciale, prin dezvoltarea cooperării eco
nomice și tehnice. Volumul schimburilor comerciale intre Ro- 
minia și țările arabe — subliniază revista — a crescut de la 150 
milioane dolari în 1971. la 233 milioane în 1972 și la 275 milioane 
dolari în 1973. Pentru anul 1974 se prevede creșterea 
cantității de mărfuri românești destinate piețelor arabe, în așa 
fel, incit volumul schimburilor comerciale dintre România și 
statele respective să depășească cifra de 350 milioane dolari.

In același timp, importurile românești din țările arabe au 
crescut de la 46 milioane dolari, in 1971, la aproximativ 100 
milioane dolari in 1973.

Revista subliniază, totodată, faptul că România contribuie, de 
o manieră eficace, Ia dezvoltarea economiilor naționale ale 
statelor arabe. Se menționează, în acest sens, că Egiptul a primit 
din partea țării noastre credite avantajoase in valoare de 100 
milioane dolari și că, în același timp, România participă la rea
lizarea unor obiective industriale egiptene de mare importanță, 
cum ar fi Fabrica de produse sodice de Ia Alexandria, Fabrica 
de acid sulfuric de la Abu Zaabal, Combinatul de exploatare 
a fosfaților de la Hamrawein.

Revista subliniază, de asemenea, cooperarea fructuoasă ro- 
mâno-egipteană realizată in domeniul construcțiilor de mașini 
prin asamblarea de tractoare, autoturisme de teren.

Geneva: dialogul european
în organele de lucru se trece, treptat, la faza 

elaborării documentelor finale

CIDUL : Patria (orele 9; 12,45;
16.30 ; 20,15).

LUNA FURIOASĂ : Scala (orele
3.30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

ZAPADA FIERBINTE : Lumina 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.30 ;

' 20,45).
CAPCANA : <

11.30 ; 14 ; 16,15 
celsior (orele “ 
18.15; 20.30).
11.15 ; 13.30 ; i» , 
Gloria (orele 9 ; 11.15 ;
18.15 . 20.15).

INSULA MISTERIOASA : 
Palatului (orele 17.15; 20,15). 
ceatârul (orele 9 ; 11.15 ; 1
16 ; 18.30 ; 21), București (
8.30 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 : 
Favorit (orele 9: 11.15; 13,30; 
18,15: 20,45).

FELIX Șl OTILIA : Doina (ore
le 8.45 . 13 : 19)

JUDO ; Festival (orele 9 ; 11,15 ; 
13.30; 16; 18 30 : 20,45). Modern 
(orele 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 : 18.15 ; 
20.30).

MARELE VALS t Central (orele 
------- Buzeștl

Capitol (orele 9.15 ; 
> ; 18,30 ; 20,45), Ex- 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 
Melodia (orele 9 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45),

----- : 13,30 ; 16 ;

Sala
Lu- 

13.30 ; 
(orele

21), 
15,45;

GINĂ : Ciulești (orele 15.30: 
20.15), Flacăra (orele 9.15 : 11.30 ; 
13 45 : 16 ; 18.15 : 20.30).

..VELA" NOASTRĂ DE VACAN
TĂ : Cosmos (orele 18 ; 20,15).

BALADA LUI CABLE HOGUE1 
Cosmos (orele 15.30).

DOI PE UN BALANSOAR : Flo- 
reasca (orele 15.30 ; 18 : 20.15).

POVESTE DE DRAGOSTE : Fe
rentari (orele 18: 20).

ALBĂ CA ZAPADA $1 
ȘAPTE PITICI : Ferentari 
10: 14: 16)

NUNTA DE PIATRA !
(ora 20.15).

ANONIMUL VENETIĂN î Viito
rul (orele 15.30: 18).

BUNA SEARA. DOAMNĂ 
CAMPBELL : Pacea (orele 15.30 : 
17.45 : 20).

ANATOMIA DRAGOSTEI- î Mo
șilor (orele 9 ; 11,15 : 13.30 
18 : 20.15).

JOCUL DE-A MOARTEA î 
gași (orele 16 : 18.15)

ULTIMUL TREN ------
HILL : Munca 
18 • 20 15)

O FLOARE 
NARI : Vitan 
19).

FATA DIN TSTANBUL : Progre
sul (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

CEI 
(orele

Viitorul

9.15 ; 12,30 : 16 ; 19.30),
(orele 9 : 12.30 : 16 : 19.15),

FATA CARE VINDE
Dacia (orele 9.30; 12 ;
17.45 ; 20 151

FAPT DIVERS IN PRIMA PA-

FLORI :
15.15 ;

DIN
(orele 10 :

16 :

Crîn-

GUN
15.30 :

ȘI DOI GRADI- 
(orele 10 ; 15,30 ;

VAGABONDUL : Rahova (orele 
10 . 15 30 : 19).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII i Lira (orele 15.30 ; 18 : 
20.15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Drumul Sării
(orele 15.30 : 18 : 20.15)

JURNALUL UNEI FEMEI PIER
DUTE (orele 14.30; 16,30) : MARE- 

(ora 18,45) ; PARIS 
NOU PARISUL (ora 

la Cinemateca

LE DRUM 
1900 : DIN 
20.45). rulează 
,,Union“

VINERI, 25 IANUARIE 1974
PROGRAMUL III

9.00 Știri 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Știu un nume 
minunat“ de Aurel Giroveanu. 
10.00 Clubul curioșilor. 11,00 Profil 
pe portativ — Ana Pacatiuș. 11.30 
Antract muzical — variațiunl pe 
teme de Mozart. 12,00 Știri 12.10 
Invitație în fonotecă. 12.55 Melodia

zilei. 13.00 închiderea emisiun;! de 
dimineață. 17.00 Știri. 17.05 Alo. 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor. 18.(10 Șapte 
zile, șapte arte Arhitectură. 18.10 
Opera .Conchita" de Zandonal. 
18,55 Melodia zilei. 19,00 Tn direct... 
de la Petroșani. Seară pentru ti
neret dedicată cîștigătorilor Olim
piadei minerilor 19.30 știri. 19.35 
Casa de discuri Electrecord. 20.00 
Educație, răspunderi. Arta pentru 
amatori. 20,30 Concertul pentru 
orchestră de coarde. 21.00 Radio- 
super-top. Topul revistei „Șăptâ- 
mina“. 22.00 Radiojurnal 
meteorologie. Sport. 22.30 
zilei. 22,35 Vedete ale 
ușoare. 23.15 Poetica.
Lendvay 23,20 Jazz variété. 23.55— 
24,00 Ultimele știri.

te sociale. 17.30 Emisiune m limba 
germană. 19.10 Tragerea loto. 19.20 
1001 de seri : Băiatul de pe afiș. 
19.30 Telejurnal. La cotele analul 
XXX. 20.00 Interpretul preferat : 
Nicolae Sabău și cìntecele Mara
mureșului. 20.10 Orele uzinei — 
documentar TV. 20,40 Avanpre
mieră. 20.45 Film artistic : ..Tatăl 
meu. zugravul“. Producție a stu
diourilor din R P. Bulgaria. Pre
mieră pe tară. 22,20 24 de ore.

PROGRAMUL II
Buletin 

Melodia 
muzicii 

Eva

VINERI, 25 IANUARIE 1974
PROGRAMUL I

16,00—17.00 Teleșcoală : 16.00 Ma
tematică. 16,15 Biologie. 16.35 Știin-

17.30 Telex. 17,35 Film pentru ti
neret : ..Doar un telefon“. Produc
ție a studiourilor din R. P. Unga
ră. Premieră TV. 18.50 Desene ani
mate. 19,05 Muzică distractivă 19.20 
1001 de seri : Băiatul de pe afiș. 
19.30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX. 20.00 O viață pentru o idee : 
Th. A. Edison (II). 20,30 Pagini din 
muzica de cameră. Interpretează 
Magdalena Cononovicl. 21,00 Bueu- 
reștiul _  azi 21.15 Portativ ’74.
21.45 Din filmoteca de aur a Tele
viziunii : Eminescu. Scenariul și 
comentariu — Tudor Vianu. Citeș
te Mihail Sadoveanu.

Activitățile Confe
rinței pentru securita
te și cooperare în Eu
ropa intră, treptat, in 
faza elaborării docu
mentelor finale în toa
te organele sale de lu
cru.Astfel, în subcomisia care examinează principiile destinate să guverneze relațiile dintre statele participante s-au încheiat dezbaterile generale și s-a hotărît începerea procesului de redactare a documentului asupra principiilor. Discuțiile care au avut loc îr.' ultimele ședințe asupra clauzelor generale privind interpretarea și aplicarea principiilor au relevat dorința tuturor delegațiilor de a se da o expresie clară și precisă ho- tărîrii statelor participante de a pune în practică aceste principii în ansamblul relațiilor dintre ele, în toate domeniile cooperării reciproce, indiferent de regimul lor social-politic, de mărimea sau de nivelul lor de dezvoltare. Ir? cursul dezbaterilor au fost relevate interesele comune ale țărilor participante de a depune, în continuare, eforturi în vederea eliminării neîncrederii și neînțelegerilor, în vederea dezvoltării cooperării reciproce, în interesul popoarelor lor, al întregii manități.Documentul cu privire prineipii — au subliniat

meroase delegații — trebuie plasat in contextul eforturilor, depuse în întreaga lume, pentru menținerea păcii și securității, pentru destindere și cooperare. în acest sens, s-a subliniat că edificarea securității în Europa nu atinge securitatea altor state și continente și este strîns legată, de menținerea păcii și securității în zonele învecinate, îndeosebi în Mediterana. Numeroși par- ticipanți au evidențiat importanța respectării principiilor în ansamblul lor, avîr.d în vedere indivizibilitatea principiilor și necesitatea de a le interpreta și aplica în contextul lor.Delegațiile au subliniat, de asemenea, ideea contribuției țărilor participante la creșterea rolului O.N.U. în ce privește salvgardarea indepen-

denței și suveranității tuturor țărilor împotriva oricărei a- gresiuni sau imixtiuni din afară.Tn cadrul dezbaterilor, delegatul român Ion Diaconu a subliniat necesitatea ca do
cumentul ce va fi adoptat cu 
privire la principii să enunțe 
în primul rînd obiectivul fun
damental — aceia de a con
tribui la îmbunătățirea rela
țiilor dintre statele participan
te și de a asigura condițiile 
care popoarele să trăiască 
pace, la adăpost de orice 
menințare sau de atingere 
securității lor. Vorbitorulrelevat răspunderea ce revir.e fiecărui stat, mare sau mic, în instaurarea unui climat de securitate și cooperare, pentru dezvoltarea relațiilor amicale între țări.
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ANGLIA Greva totală“ a minerilor?
• PRINCIPALII LIDERI

SINDICALI ai minerilor din 
Marea Britanie au hotărit, 
miercuri, să recomande Comite
tului director al sindicatului de 
ramură organizarea unui vot. la 
nivelul membrilor, asupra prin
cipiului declanșării unei „greve 
totale“. Această hotărîre a fost 
anunțată de Lawrence Daly, se
cretar general al sindicatului 
minerilor, la încheierea reuniu
nii consacrate examinării con
secințelor asupra economiei na-

ționale a refuzului minerilor de 
a presta ore suplimentare, in
trat în vigoare la 12 noiembrie 
anul trecut. Se precizează că. 
pentru adoptarea unei decizii 
asupra transformării grevei per
late a minerilor în grevă totală, 
este nevoie ca propunerea amin
tită să fie sprijinită de 55 la 
sută dintre membrii de rînd ai 
sindicatului. Operațiunea de 
consultare a celor 260 000 de mi
neri va necesita încă aproxi
mativ două săptămini.
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