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COMUNICAT
cu privire la indeplinirea planului 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România, 

in anul 1973
Puternic angajați în marea 

întrecere pentru înfăptuirea 
'cincinalului înainte de termen, 
pentru transpunerea în viață a 
hotăririlor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român, 
oamenii muncii, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, au obținut in anul 1973 
noi și importante realizări in 
dezvoltarea economico-socială a 
țării pe drumul făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Sarcinile fundamentale 
ale planului pe 1973, ca și pe 
primii trei ani ai cincinalului, 
au fost îndeplinite în bune con
diții, creîndu-se premise pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen. Pe fondul unor rit
muri înalte de dezvoltare a 
producției materiale, au fost 
mai bine valorificate resursele 
materiale și de muncă ale țării, 
a sporit continuu eficiența eco
nomică, a crescut venitul na
țional, asigurindu-se astfel o 
bază trainică pentru ridicarea 
nivelului de trai material și 
cultural, al populației. Totodată, 
a sporit participarea României 
la schimburile economice inter
naționale, s-au intensificat co- 
labbrarea și cooperarea econo
mică și tehnico-științiflcă cu 
alte state. Dinamica economiei 
a asigurat stabilitatea prețurilor 
de producție și cu amănuntul, 
ceea ce a contribuit la realiza

rea unei circulații bănești sănă
toase și a întărit moneda na
țională.

Progresele importante obți
nute in anul 1973 în dezvoltarea 
și modernizarea industriei și

agriculturii, a celorlalte ramuri, 
în creșterea economică și ridi
carea nivelului de trai al popu
lației sînt oglindite, pe ansam
blul economiei, de următoarele 
rezultate :

Nivelul anului
1973 în % față de :

Produsul social 110,4
Venitul național 110,8
Volumul investițiilor din fondurile cen

tralizate ale statului 109,1
Producția globală industrială 114,7
Producția de construcții-montaj 107,3
Producția globală agricolă 100,2
Volumul total al traficului de mărfuri 107,0
Volumul comerțului exterior 124,8
Numărul salariaților 103,6
Productivitatea muncii în industria re

publicană 109,1
Veniturile din salarii 108,1
Veniturile bănești ale țărănimii de la 

unitățile socialiste 111.2
Veniturile reale totale ale populației 105,2
Vinzările de mărfuri cu amănuntul prin 

comerțul socialist 107,5
Serviciile prestate populației 111,2
Cheltuielile pentru acțiuni social-culturale

de la bugetul de stat 110,4

I. INDUSTRIE

Industria a continuat să se 
dezvolte în ritm susținut. S-a 
extins baza tehnico-materială

135.1
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prin punerea în funcțiune de 
noi capacități de producție ; a 
sporit gradul de utilizare a ma
șinilor, utilajelor și instalații
lor, s-a modernizat structura 
producției și s-a îmbunătățit

nivelul tehnic al produselor, a 
crescut eficiența economică în 
toate ramurile industriei. A 
sporit competitivitatea produse
lor pe piața externă.

Producția globală industrială 
realizată în anul 1973 a fost de 
429,6 miliarde lei ; planul a fost 
îndeplinit în proporție de 
100,2%, producția suplimentară 
obținută peste plan fiind de 954 
milioane lei.

Principalele ministere și uni
tățile industriale ale consiliilor 
populare și-au Îndeplinit și de? 
pășit planul producției globale 
industriale, cu excepția Minis
terului Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte și Electroteh
nicii (99,5%), Ministerului Eco-

In
cut astfel ;

nomiei Forestiere și Materiale
lor de Construcții (99,1%) și 
Ministerului Industriei Chimice 
(97,0%).

Unitățile cooperației meșteșu
gărești au îndeplinit planul 
producției marfă și al prestări
lor de servicii in proporție de 
101,2%, iar cele ale cooperației 
de consum în proporție de 
102,2%.

Producția totală industrială 
din anul 1973 a fost cu 14, 7 la 
sută mai mare decît cea din 1972, 
sporul absolut fiind de 57 mili
arde lei ; ritmul mediu anual de 
creștere în 1971—1973 a fost de 
12,7 la sută, superior celui pre
văzut în cincinal pentru această 
perioadă.

principalele ramuri ale industriei, producția globală a cres-

1973 in •/. față de:

1972 1970

Energie electrică și termică 108,2
Combustibil 106,6
Metalurgia feroasă 112,6
Metalurgia neferoasă 109,6
Construcții de mașini și prelucrarea metalelor 120,7
Chimie.. . L. 118,3
Materiale de construcții 106,7
Exploatarea și prelucrarea lemnului 108,1
Industria ușoară 116,1
Industria alimentară 109,7

(Continuare în pag. a lll-a)

CALIFICAREA — o problemă 
mult prea importantă 

pentru a o lăsa la bunăvoința 
tinerilor ucenici

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI UNELTE, DIN BACĂU a 
intrat parțial in funcțiune la 1 septembrie 1973. In prezent, colec
tivul fabricii (mai bine zis, nucleul viitorului colectiv) se con
fruntă cu problema, de loc ușoară, a calificării unui număr de 
aproape 900 de tineri.

Vizităm întreprinderea, înso
țiți de persoane cu răspunderi 
în secțiile respective (ingineri, 
sau maiștri). Impresia de bază 
rămine cea a unei forfote a ti
nerilor fără un scop anume, 
printre mașini, sau din secție în 
secție. Adevărați ciorchini de 
tineri stăteau „agățați“ in jurul 
unei mașini, povestindu-și de- 
ale lor, privindu-și cu seninăta
te maiștrii, care-i priveau la 
rîndul lor fără vreun gînd de 
intervenție. „Sînt tinerii veniți 
la calificare — ni se spune — 
stau așa fiindcă sînt prea mulți 
la o mașină, n-au sosit toate 
utilajele“. (Explicația este exac
tă ; dar nu mai puțin exact este 
faptul că la ora vizitei noastre 
multe utilaje erau în... repaos. 
Nu ne referim la mașinile spe
ciale, sau la cele aflate în re
vizie, ci la strunguri sau freze, 
pur și simplu părăsite de mun
citorii care lucrează la ele). 
Continuăm vizita în atelierul- 
școală — „special amenajat pen
tru calificarea în bune condiții 
a tinerilor“. De fapt, atelierul 
este in cel mai bun caz, un 
viitor atelier : un colț de hală 
gol, în mijlocul căruia zac încă 
ambalate cîteva mașini. „Res
tul — ni se explică cu un fel 
de fatalitate — n-au sosit încă". 
31 de băieți stau grămadă în 
jurul unor bancuri, pe care nu 
se află nimic. Stau de vorbă.

Instructorul lor, Mihai Bibi- 
ruș, ne explică (a cita explica
ție ?) că este răspunzător de 300 
de tineri, aflați în diverse col
țuri ale fabricii. Că mai are un 
singur coleg, într-o situație si
milară. Vrind, nevrind, suprave
gherea instructorilor se reduce 
la „prezență“ și la cîteva „ron
duri“ pe zi, pe la toți cei de 
care trebuie să răspundă. Maiș
trii, insuficienți la număr, au 
treburile lor și de altfel le-ar 
reveni un număr mult prea 
mare de tineri de care să se 
ocupe. în această situație poa
te. fi considerat chiar „normal“ 
comportamentul tinerilor, aflați, 
de fapt, la calificare ! Culegem

cîteva impresii asupra pregăti
rii lor, de la cei care le cunosc 
gradul de îndemînare. Remus 
Adochiței, controlor C.T.C., sec
ția sculărie : „Depinde cum 
și-a folosit fiecare timpul. Mulți 
se țin de joacă, care vrea să 
învețe, învață, că nu se îndea
să mulți să lucreze la mașini !“

Dumitru Florea, șeful secției 
mecanică ușoară : „Le trebuie 
neapărat instructori. Altfel, cînd 
or începe să lucreze, o să strice 
mașinile, pînă să învețe ceva“.

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a 11-a)

UN AUTENTIC C.T.C. 
PENTRU PRODUCȚIA 
INSTITUTULUI 
POLITEHNIC IAȘI:

Este de pe acum acreditată 
ideea că pentru momentul ac
tual in evoluția învățămintului 
nostru superior nu imaginea 
amfiteatrelor este cea mai sem
nificativă, ci a laboratoarelor și 
atelierelor școală. Dar aceasta 
nu este o Imagine statică pentru 
că se subordonează unui proces 
care înseamnă integrarea învă- 
țămîntului cu producția și cer
cetarea, dotare la un nivel teh
nic înalt, adică o creștere con
tinuă a șanselor învățămintului 
de a produce efectiv. Fiind 
deci un proces, rezultă că so
luțiile sint în curs, dar vom 
pune în evidență acea parte, 
cea mai bună, a experienței și 
realizărilor existente. Tovarășul

CARNET DE MUNCĂ
Astăzi, fapte de muncă ale 

tinerilor dintr-o singură în
treprindere — Uzina chi
mică din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.
• In cadrul acțiunilor ce 

se desfășoară aici pentru 
punerea în funcțiune la timp 
a obiectivelor de investiții, 
echipa tineretului de la ate
lierul mecanic, condusă jde 
Cichindel Gheorghe, secre
tarul organizației U.T.C. și 
Munteanu Ioan au dat în fo
losință cu 7 zile mai devreme 
un buncăr — utilaj de mare 
importanță în secția „Gama- 
cid“.

• Tot în cadrul lucrărilor 
de investiții, echipa condusă

de tinerii Răileanu Nicolae 
și Mavrichi Aurel au con
fecționat două coloane me
talice, pentru aceeași secție, 
cu zece zile mai devreme, 
contribuind esențial la pune
rea in funcțiune inainie de 
termen a noii capacități de 
producție.

• Deci tinerii de la secția 
„Gamacid“ sînt performerii 
primei luni a anului. „O in- 
tîmpi-re.spun colegii lor din 
alte secții. Noi — adică ti
nerii din celelalte secții (n. n) 
— vom fi primii în următoare
le luni“. Dorință legitimă a- 
vind în vedere eforturile de 
pină acum.
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acad. prof. ing. Cristofor Si- 
mionescu, rectorul Institutului 
politehnic Iași sublinia extin
derea spațiilor pentru atelierele 
școală din institut și din uzine 
unde studenții ieșeni își însu
șesc deprinderi practice și pro
duc pentru autodotare sau pen

tru producția unităților respec
tive. „Sigur că, în ce privește 
pe tînărul din anii IV, V, ară
ta d-sa, dorim ca el să devină 
coparticipant Ia realizarea unor 
prototipuri. Există chiar o sea
mă de mașini cu seria 0 la a 
căror concepere și construcție

au contribuit și studenții. Ideal 
ar fi ca pentru toți studenții a- 
flați în pragul ingineriei să 
avem in institut stații .pilot, in
cit aici să poată lucra și expe
rimenta — și nu mă îndoiesc 
că intr-un viitor nu prea înde
părtat le vom avea — dar pînă 
atunci trebuie utilizate cu chib
zuință condițiile de acum".

★
Deci, ce preocupări concen

trează laboratorul de „Scule aș- 
chietoare“ de la Facultatea de 
mecanică? Sub îndrumarea prof. 
dr. ing. Vitali Belousov, studen-

GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a ll-a)

In ziua de 5 februarie 1974, a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist Ro
mân, prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

In cadrul ședinței, Comitetul Executiv 
a luat în discuție rezultatele obținute in 
activitatea economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1973. Comite
tul Executiv a constatat că oamenii mun
cii din țara noastră, muncind cu abnega
ție și elan patriotic, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, au do- 
bindit în anul care a trecut noi și impor
tante succese în înfăptuirea programului 
partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, in anul 1973 au 
fost îndeplinite sarcinile fundamentale ale 
planului de dezvoltare economico-socială 
a țării, s-au valorificat mai bine resursele 
materiale și de muncă, s-a obținut o creș
tere a eficienței economice ; a crescut ve
nitul național și, pe această bază, s-a 
asigurat ridicarea în continuare a nivelu
lui de trai material și cultural al popu
lației. Realizarea planului pe 1973 s-a fă
cut în condițiile asigurării stabilității pre
țurilor de producție și cu amănuntul, ale 
unei circulații bănești sănătoase, ceea ce 
a condus la întărirea monedei naționale. 
A sporit participarea României la schim
burile economice internaționale, s-a in
tensificat colaborarea și cooperarea eco
nomică și tehnico-științifică cu țările so
cialiste, cu statele care au pășit pe calca 
dezvoltării independente, cu toate țările 
lumii fără deosebire de regim social.

Dînd o înaltă apreciere acestor realizări, 
Comitetul Executiv felicită călduros clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
pe toți oamenii muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, și își ex
primă convingerea că ei vor face totul 
pentru a dezvolta în continuare succesele 
obținute, și a realiza în cele mai bune 
condițiuni prevederile planului pe anul 
1974, asigurînd îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor pe întregul cincinal, 
și ridicarea pe ace,astă'bază a gradului de 
bunăstare și civilizație a întregului popor.

Comitetul Executiv a hotărît să dea pu
blicității un comunicat cu privire la rezul-

tatele obținute in îndeplinirea planului de 
dezvoltare economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1973.

Comitetul Executiv a discutat apoi unele 
măsuri menite să conducă la înfăptuirea 
consecventă a politicii partidului și sta
tului de dezvoltare și modernizare conti
nuă a agriculturii, de sporire a aportului 
acesteia la progresul economiei naționale, 
de consolidare economico-organizatorică a 
cooperativelor agricole de producție, de 
creștere generală a eficienței economice 
în agricultură, de ridicare neîncetată a 
nivelului de trai al țărănimii, al tuturor 
lucrătorilor din agricultură. în acest sens, 
au fost discutate Statutul Consiliului in- 
tercooperatist, Statutul Asociației inter- 
cooperatiste și Statutul privind coopera
rea și asocierea dintre unitățile de stat și 
cooperativele agricole de producție. Co
mitetul Executiv a hotărît ca aceste pro
iecte de statut să fie supune consfătuirii 
pe țară a lucrătorilor din agricultură, care 
urmează să aibă loc în curînd, și să fie 
aprobate apoi prin decrete ale Consiliului 
de Stat.

★
Comitetul Executiv a examinat, de ase

menea, o serie de măsuri privind realiza
rea, exploatarea, întreținerea și finanțarea 
lucrărilor de irigații și a altor îmbunătă
țiri funciare, care urmăresc îmbunătăți
rea substanțială a activității în acest do
meniu, folosirea mai judicioasă a mijloa
celor materiale și financiare destinate în 
acest scop, ridicarea capacității de pro
ducție a pămintului.

în executarea prevederilor legii consi
liilor populare, Comitetul Executiv a exa
minat și a stabilit noi măsuri pentru în
tărirea răspunderii consiliilor populare în 
domeniul agriculturii, îndeosebi în ce pri
vește folosirea rațională a fondului fun
ciar, stabilirea și respectarea structurii 
culturilor în conformitate cu prevederile 
planului de stat, planificarea în profil te
ritorial, realizarea planului de însămînțări, 
executarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor și depozitarea produselor, asi
gurarea condițiilor necesare pentru creș
terea șeptelului și altele.

Comitetul Executiv a rezolvat, totodată, 
unele probleme ale activității curente.

Gavrilescu Romi — lăcătuș mecanic la U.M.M.U.M.—BAIA
MARE este unul dintre muncitorii evidențiați în întrecerea 

socialistă.
Foto: ȘT. WEISS.

De la 1 leu la 

2 200 000 lei
Tinerii care lucrează pe 

șantierele de construcții 1, 2 
și 3 din orașul Bacău și-au 
luat, cu citeva luni in urmă, 
angajamentul să realizeze 1 
leu pe zi economii la mate
riale de construcții. Un leu 
s-ar putea crede că nu în
seamnă mare lucru. Iată, in
să, că numai in trimestrul IV 
al anului trecut ei au reali
zat economii în valoare de 
peste 1 800 000 lei. Dacă a- 
vem în vedere și cit au mai 
economisit in prima lună a 
anului, suma se ridică la 
circa 2 048 000 lei.

ELENA TILIC1 
activistă a Comitetului 

județean Bacău al V.T.C.

LA MUNCĂ!
Cu aproape doi ani în urmă, intrînd în 

biroul unui tovarăș cu funcție’de răspun
dere la un anumit nivel al organizației 
U.T.C., l-am găsit exultînd de o radioasă 
satisfacție. Ținea în mină o carte din co
lecția „Albatros", „Dicționarul de sinonime". 
„Tovarășe, mi-a spus el, am făcut o mare 
descoperire ! Cu cartea asta am scăpat de 
necazuri. Cel mai mare chin al meu era 
cînd într-un referat îmi apărea în cinci fraze 
la rînd același cuvînt. Acum, gata...". A 
deschis volumul la verbul „a îndeplini" și 
mi-a demonstrat. Avea, în dicționar, soluția : 
a îndeplini (o sarcină, un plan etc.) se mai 
poate zice, după caz, a înfăp
tui, a săvîrși, a efectua, a exe
cuta, a realiza, a face. Mi-a 
spus și metoda-minune: scria re
feratele („rapid, tovarășe, rapid, 
că ce dracu, am și eu expe
riență, nu ?"). Nu se uita la vorbe. Apoi, 
la recitire, sublinia cuvintele care se repe
tau, deschidea dicționarul de sinonime și-n 
jumătate de ceas treaba era gata. Èra 
fericit.

...Mărturisesc că ingeniozitatea lui m-a 
întristat. El era un activist U.T.C. (sau tre
buia să fie) și nu un hîrțogar tipicar. Or, 
alcătuirea de referate devenise o plasă în 
care căzuse și din care nu mai ieșea de ani 
și ani. Cînd nu făcea un „referat", făcea 
un „studiu" ; cînd nu „studia" (în fraze !), 
făcea o „notă", sau un „plan". Și așa mai 
departe. TI vedeam murind în hîrtii. Noroc 
că a fost schimbat, i s-a dat o altă muncă 
și-n locul lui, în același birou, a venit un 
băiat mai tînăr. Mă uitam la el cu o speran
ță nebună. Mi-I închipuiam luînd țara-n 
piept, bătînd mereu orașele, poposind în 
sate, lăsînd secretarei un singur răspuns - 
„plecat pe teren I". Mi-I închipuiam, mai 
ales, stînd de vorbă cu tinerii, rezolvînd 
problemele lor, apoi revenind la sediu 
doar pentru a sintetiza, ridicînd în plan 
teoretic concluziile experienței practice, 
luînd măsuri generalizatoare.

Vai, ce naiv am fost și în cazul de-al 
doilea... Căci noului tovarăș, care și-a pus 
în piept o insignă foarte delicată a orga-

EUGEN FLORESCU

nizației, i-a căzut cu atîta plăcere-n suflet 
scaunul pe care s-a așezat, și-i dă atîta sa
tisfacție persanul pe care calcă pantofii săi 
bine lustruiți îneît noroiul firesc al șantie
relor iarna, ori ducerea finului la grajdu
rile vacilor i se par ceva incompatibil cu în
săși „creșterea", adică promovarea sa. Adio 
dicționar de sinonime (băiatul e mai in
struit), dar întîlnirile lui cu tinerii sînt, ast
fel, și mai puține, informațiile și - mai ales 
- acțiunile lui și mai reduse...

Sigur, m-am gîndit la cauze. Schimbarea 
era absolut necesară - în organizația de 
tineret e firească și chiar obligatorie pri

menirea continuă. Greșeala, în 
cazul citat, o văd însă nu în 
înlocuire, ci în graba cu care 
cel nou a fost adus în activ. 
Fiindcă un om inactiv într-un.. 
activ e chiar un paradox ! 

Prezența lui (și a altora cu aceleași 
metehne ale orgoliului promovării ador
mitoare) e reflexul unei foarte super
ficiale studieri a potențialului de cadre, a 
alegerii pripite, fapt și mai grav la U.T.C., 
fără o trecere prealabilă prin filtrele mun
cii autentice a unei munci de apostolat în 
numele organizației și nu doar ae frumoa
să poză în prezidii festive.

Dar greșelile de acest fel pot și trebuie 
să fie reparate. Avem în țară cîteva mi
lioane de băieți și de fete dintre care foarte 
mulți de o admirabilă capacitate de dăruire, 
tineri care au simțit în mînă și realismul 
uneltei de muncă, și frumusețea paginii de 
carte și cărora mintea nu le umblă a lene, 
iar ideile lor pulsează continuu între amă
nunt și general, între teoria bună și practi
ca vie. Oameni tineri, dar pentru care ver
bul a îndeplini îndatoririle își găsește va
riantele nu în dicționarul de sinonime, ci 
în zbaterea personală, zi de zi, în perse
verența de a lichida neajunsurile, de a face 
să progreseze înfăptuirea proiectelor, de a 
spori binele.

...Celor ce nu procedează astfel ar trebui 
să li se ia cheile de la birouri. Și să li se 
dea o singură indicație : la muncă I
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Cazul pe care vi-l pre
zint este o poveste lungă, 
pe care totuși am s-o redau 
cit mai pe scurt. Locuiam 
în B-dul Republicii 
nr. 238, aveam soția în
sărcinată și trebuia să 
nască. Datorită faptului 
că aveam o cameră neco
respunzătoare pentru a 
crește un copil am fost 
nevoit să caut o altă ca
meră, mai bună. Am găsit 
în str. Țepeș Vodă nr. 127 
sectorul 3, la proprietă
reasa Janeta Ionescu, care 
mi-a cerut însă pentru o 
singură cameră mobilată 
400 lei chirie.

Auzind de la vecinii 
proprietăresei despre fe
lul cum se poartă cu chi
riașii — pe care-i schim
ba foarte des — am fost 
dezamăgit și am încercat 
să caut și în altă parte, 
însă nu am găsit. De a- 
ceea m-am mutat în cele

Draga noastrăOAMENI FARA OMENIE
la Janetadin unnă 

Ionescu.
Am stat un an 

în camera mobilată, plă- 
tindu-i chiria de 400 lei 
lunar, în care intrau apa 
și lumina, cum ne înțe
lesesem de la început, însă 
6a a început să-mi ceară 
și banii pentru apă, lu
mină. Asta mai tîrziu, 
după ce m-am mutat. Nu 
am fost de acord deoa
rece chiria era și așa des
tul de mare pentru came
ra oferită. De aici a în
ceput cearta. Proprietă- 
reasa îmi spunea că dorm 
în mobila ei — care era 
destul de uzată și în spe
cial patul, pe care nu-1 
foloseam deloc — și îmi 
cerea să-mi caut cameră 
în altă parte. Eu unul m-a? 
fi mutat bucuros însă ce 
să fac, dacă nu aveam 
unde ?

între timp am avut mai 
multe necazuri pe care re-

de zile,

lațiile cu proprietăreasa mi 
le-au agravat. Copilul pe 
care l-a născut soția mea 
a decedat după < 
zile. Eu am avut un 
dent de muncă — o 
tură dublă la degetul 
de la piciorul sting 
care mi-a căzut o 
metalică. Am fost la 
clinică însă acolo nu mi 
s-a putut da concediu me
dical din cauză că nu 
aveam viză de flotant pe 
buletin. Am fost nevoit să 
merg la serviciu timp de 
două săptămîni de zile 
într-un papuc și un pan
tof, pentru a nu mi se des
face contractul de muncă. 
După o altă perioadă so
ția mea a rămas din nou 
însărcinată și avea și ea 
nevoie de viză pentru a-și 
face controalele medicale 
necesare. însă la toate in
sistențele noastre proprie
tăreasa avea un singur 
răspuns: să ne mutăm.

cîteva 
I acci- 
> frac- 
I mare 
; pe 

bară 
i poli-

Profita de situația noas
tră și nu voia să ne dea 
buletinul ca să ne facem 
formele.

Am căutat, bineînțeles, 
în altă parte să-mi găsesc 
cameră, dar nu am reușit 
și am fost nevoit să rămîn 
la ea în continuare. 
Acum se apropie conce
diul prenatal de care so
ția trebuie să beneficieze 
dar îi lipsește viza de flo
tant, așa cum spuneam mai 
sus. Menționez că am fost 
și la miliție și la spațiul 
locativ dar nu am rezolvat 
problema în nici un fel. 
Oare chiar să nu existe în 
cazuri ca cel al familiei 
mele nici o soluție ? Cui 
să ne adresăm ? Fiindcă 
nici chiar așa nu se poate 
să fim lăsați la cheremul 
unor speculanți și al oa
menilor fără omenie.

GHEORGHE CÎRSTEA
București

RĂSPUNDEM

LA ÎNTREBĂRILE

PARTICIPANȚILOR

LA ÎNVĂȚĂMÎNTUL

DE CE ESTE
IMPORTANTĂ

profesoară
de română...ii

POLITIC U.T.C

ETAPEI
DEFINIREA

ACTUALE?
articvlu- 
cultură“
Jelescu 

scriu ci-

In urma citirii 
lui „Patriotism și 
de ' Smaranda 
m-am decis să vă 
teva rînduri. Poate că cele
scrise de mine nu vă vor 
spune nimic nou, dar do
resc mult să vă aduc la 
cunoștință ce cred eu des
pre problema discutată în 
articol.

Știți, eu nu m-am gîn- 
dit niciodată dacă manua
lul de literatură română a- 
nul II liceu este sau nu 
suma’'. Vă spun și de ce :

Profesoara noastră de li
teratură română. Mănescu 
Elena, este excelentă. Are 
o foarte bună pregătire. 
Așteptăm orele de litera
tură cu nerăbdare căci de

In anul 19*0, in calitate de 
nou locatar in blocul Maghe- 
ru 9. inginer silvic și custode 
onorific din anul 1973 la co
misia pentru ocrotirea mo
numentelor naturii de pe 
lingă Academia R. S. Româ
nia, am elaborat planul pen
tru amenajarea spațiilor 
verzi din jurul blocurilor 
Magheru 7 și 9. precum și a 
terenului dc tenis din spa
tele blocului Magheru 7, pre
văzut in zona improprie spa
țiilor verzi, pentru ca copiii 
să nu se mai joace pe stradă, 
pe trotuare, pc alei, pc iar
bă sau să strice gardul viu, 
ci să asigure prin echipe or
ganizate buna conservare și 
întreținere a acestor spatii, 
foarte necesare în inima Ca
pitalei țării.

După patru ani de stăruin
ță. cu toate avizele necesare, 
s-a ajuns totuși ca zona ver
de formată din peluză și 
gard viu din spatele blocu
lui Magheru 7 să fie trans

SPATII•> VERZI
IN CENTRUL CAPITALEI

formată într-un maidan, cu 
o suprafață de trei ori mai 
mare decit a terenului de te
nis propus, deoarece 34,5 la 
sută dintre locatarii celor 
două blocuri au fost împo
triva terenului de tenis.

Deoarece spațiile verzi 
aferente celor două blocuri 
formează un bun public co
mun, indivizibil din punct 
de vedere funcțional pe 
blocuri. Consiliul popular al 
sectorului I trebuie să le 
amenajeze conform interese

lor generale și in spiritul 
legii pentru protecția mediu
lui înconjurător, amenajare 
cu care credem că trebuie să 
fie dc acord și cei 34,5 la 
sută dintre locatarii mențio
nați.

In calitate de custode in 
comisia pentru ocrotirea 
monumentelor naturii am 
ințeles că trebuie atrasă 
atenția asupra degradărilor 
produse in perimetrul spați
ilor verzi, degradări ce nu 
onorează pe nimeni și in a-

cest scop am înaintat un 
memoriu tovarășului minis
tru al turismului, cerînd in
tervențiile necesare rezolvă
rii corespunzătoare a proble
mei spațiilor verzi din turul 
sediului Ministerului Turis
mului, astfel incit să fie 
realizate in mod necondițio
nat lucrările restante in spa
țiile verzi împreună cu te
renul de 
I 1974.

Tin să 
rezolvată, 
sus va fi 
țioasă la 
nei de centru a 
unde afluența turiștilor este 
mare, precum și în lupta 
contra poluării atmosferei 
prin praf, zgomot și fum 
care, în această zonă, ating 
parametrii inadmisibili, dău 
nători sănătății omului.

tenis în trimestrul
precizez că. astfel 
acțiunea de mai 
o contribuție pre- 

infrumusețarea zo- 
Capitalei,

Ing. VASILE FILIP
București

fiecare dată ne aduc ceva 
nou. Ceea ce este scris in 
manual pentru noi nu re
prezintă o noutate. Ne 
place și metoda de preda
re. In însușirea operei e- 
minesciene ne-am folosit 
de niște fișe pe care ne-am 
notat versuri ilustrative ale 
unor idei. Fișele întocmi
te în urma studiului in
dividual constituie pregă
tirea pent'ti lecția respec
tivă. deci o selectare a 
ideilor. Pentru răspunsul 
oral ne folosim de aceste 
fișe da' versurile semnifi
cative le învățăm pe de 
rost. Lecfia nouă este fă
cută de noi, tovarășa pro
fesoară face doar com
pletări. Astfel, în clasă ne 
însușim cea mai mare, par
te a lecției. De pe băncile 
noastre nu lipsesc nici vo
lumele autorilor studiați, 
dar nici aprecierile cri
tice.

Acea apropiere de ma
teria predată, acea dra
goste 
scrieri 
torăm astfel profesoarei 
noastre 
bită dragoste pentru ma
teria predată și ne orien
tează în chipul arătat stu
dierea marilor noștri scri
itori.

Astfel, cit timp draga 
noastră profesoară va fi 
în mijlocul nostru noi vom 
trece cu vederea

seci pe care 
manualul le face 
creații literare.

Vă cer scuze pentru de
ranj. Cu stimă.

MADĂU ILEANA, 
elevă

anul 11 Liceul de cultură 
generală nr. 1. Săcueni, 

județul Bihor

pe

dra-
pentru frumoasele 
românești le da-

care are o deose-

prezentări
unele ,

unor

BUN PENTRU
PRODUCȚIE

(Urmare din pag. I)

ții au contribuit la conceperea și 
construirea unei mașini de ascu
țit burghie care a fost asimila
tă in producția de serie la în
treprinderea mecanică Suceava, 
rezultatul unei activități foarte 
îndelungate, avind la bază im- 
bunătățirea succesivă, de-a 
lungul anilor, a unor prototi
puri care sint ele insele bre
vete românești. Ia vremea lor 
prezentate și distinse la tirguri 
și expoziții internaționale : 
București, Karlmarxstadt, Brno, 
Unul dintre prototipuri a
primit in 1970 medalia de 
aur. Mașina, aflată azi la Sucea- - 
va. aduce economii anuale de 
350 mii lei, după ce ea jnsăși 
s-a amortizat într-o singură 
lună.

De altfel, arăta prof. dr. ing. 
V. Belousov, la activitatea de 
prototipuri studenții sint antre
nați cu bune rezultate. în mo
mentul de față în cadrul labo
ratorului și atelierului nostru 
îmbinăm activitățile instructive, 

pregătire a proiectelor de 
de 

din

proprie 
import) 
situații 
ce) din 
mărind 
detaliu

sau înlocuind altele din 
simulează și modelează 
(sol, condiții atmosferi- 
realitatea Moldovei, ur- 
parametrii naturali 
și măsurindu-i cu

• NICOLETA ARBORE — 
muncitoare clin Iași: „Doresc să 
știu de ce în documentele de 
partid se acordă o atît de mare 
importanță definirii etapei 
care o parcurgem ?“

Definirea etapei actuale este 
importantă mai' ales pentru că 
privește o epocă, o perioadă ne
cesară în drumul dezvoltării so
cietății socialiste, în drumul pre
gătirii acestei societăți în vede
rea trecerii ei treptate spre co
munism. Definirea etapei ne a- 
jută să-i înțelegem mai bine con
ținutul, toate elementele, toate 
laturile care parcurg procesul 
maturizării. înțelegerea tuturor 
detaliilor procesului făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate contribuie în mod e- 
sențial la asigurarea unei creșteri 
echilibrate a întregii orînduiri 
sociale. Totodată, ne ajută să cu
noaștem și perioada în care sa 
va încheia această construcție; 
așadar, asigură o viziune în pers
pectivă.

Referitor la finalizarea actua
lei etape și trecerea la o nouă 
etapă trebuie să avem în vedere 
că premisele perioadei următoare 
se conturează în etapa actuală; 
nu putem pregăti trecerea trep
tată la comunism fără să reali
zăm acele cerințe și acele exi
gențe impuse de actuala etapă 
pe toate planurile și în toate do
meniile.

Perioada istorică pe care o

parcurgem în prezent — făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate — este o etapă de 
transformări cu adevărat revolu
ționare, cum o definește secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Trăim 
o revoluție în dezvoltarea forțe
lor de producție, în perfecționa
rea 
adîncirea democrației socialiste ; 
a revoluției pe tărîmul gîndirii, 
al conștiinței. într-un asemenea 
climat înnoitor se impune clari
ficarea tuturor problemelor fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și este relevant 
că partidul face eforturi pentru 
ca dezbaterile menite să contri
buie la astfel de clarificări să se 
desfășoare într-un spirit de gîn- 
dire originală și cutezătoare, de 
realism, de permanentă confron
tare a, teoriei cu viața. Rostul 
clarificărilor privind definirea ac
tualei etape istorice este în pri
mul rînd acela de a-i ajuta pe 
toți cetățenii patriei să înțeleagă 
temeinic sensul și semnificațiile 
proceselor economice și social- 
politice pe care le presupune 
dezvoltarea societății noastre, să 
cunoască exact caracteristicile și 
obiectivele făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate — 
fapt care 
parea lor 
activă la 
biective.

Fiecare

de producție, în pi 
relațiilor de producție și în

condiționează partici- 
conștientă, tot mai 

înfăptuirea acestor o-

cetățean al patriei

trebuie să știe exact care estd 
programul pentru prezent și pen« 
tru viitor al dezvoltării sociale» 
Iată de ce formularea caracteris» 
ticilor definitorii ale etapei ac
tuale este esențială pentru ridi
carea eficienței muncii, pentru 
conștientizarea activității fiecă
ruia dintre noi. Bineînțeles, fie* 
care dintre noi știe că are un 
plan de îndeplinit, că programul 
său zilnic de lucru durează un 
anumit număr de ore, că în ca
drul acestui program are de re
zolvat sarcini precise. Dar aceas
tă activitate cotidiană trebuie 
înțeleasă în contextul larg al 
procesului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.' 
Cu toții trebuie să știm ce con
ține acest proces și cum anume 
putem contribui la progresul so
cietății.

Dacă avem în vedere faptul 
.că tinerii de astăzi vor trăi și 
vor munci în societatea socialis
tă multilateral dezvoltată și în 
cea următoare, pe care tot ei o 
vor construi, atunci este și mai 
clar ce importanță deosebită are 
definirea etapei actuale, cunoaș-, 
terea temeinică a multiplelor și 
complexelor sarcini pe care le 
presupune edificarea noii orîn- 
duiri — pentru că în raport de 
aceste 
ză și 
mează

considerente se conturea- 
țelurile tinerilor, se for- 
idealul lor de viață.

ADRIAN VASILESCU

de . „
an și de diplomă, cu cele 
cercetare : 30 de studenți 
anii IV și mai ales din V au 
fost recent antrenați la o parte 
(in valoare de 30 mii lei) din- 
tr-un contract încheiat cu 
I.D.M.S.A. Focșani pentru „Pro- ’ 
iectarea a 24 tipodimensiuni de 
freze frontale cu ascuțire con
tinuă". Deci, studenții produc o 
parte din prototipuri. Frezele 
frontale cu ascuțire continuă de
pășesc performanțele de pină 
acum la frezare. De aceea, „Ni- 
colina" folosește numai freze 
brevetate în colaborare cu I.P.I. 
și fabrică aceste freze și pen
tru alți beneficiari“. Vizităm a- 
telierele unde se materializează 
aceste proiecte, unde studenții 
fac lucrări practice și iși pre
gătesc diplomele și ni se atrage 
atenția că utilajul de aici, de 
înaltă tehnicitate este realizat 
în mare parte prin autodotare.

în zona noului local al Insti
tutului politehnic, unde cu doi 
ani în urmă era doar o baltă 
din lunca Bahluiului. se află 
acum hala laboratorului de iri
gații și drenaje aparținînd Fa
tuității de hidrotehnică. Praf, 
dr. Valeriu Blidaru ne vor
bește despre activitatea com
plexă la care s-a angajat 
catedra de hidraulică și hidro
ameliorații. Se acordă asistență 
tehnică pentru o serie de 
amenajări din țară. La trei din
tre contractele și convențiile 
încheiate cu Filiala Iași a 
I.S.P.I.F. și U.J.C.A.P. contri
buie și cercurile științifice stu
dențești, care și-au montat în 
laborator aceste lucrări : Stu
dierea măsurilor de Impermea- 
bilizare a canalelor de irigații ; 
Studiul hidraulico-funcțional al 
conductelor flexibile, folosite 
în irigația prin scurgere la su
prafață ; Studierea pe un mo
del hidraulic a prizei de apă 
pentru Irigații pe rîul Moldo
va la sistemul lntercooperatist 
Moțca Cristeștl.

Acest laborator cu o dotare 
complexă 
parte, ni 
fiind ele

(„autodotare“ în bună 
se spune, aparatele 
Însele de concepție

de 
o 

mare precizie. Aparatura exis
tentă aici este o aparatură de 
concepție; ea se creează și va ră- 
mîne pentru lucrări didactice ca 
„prototipuri“, dar treptat, in 
funcție de noua tematică de cer
cetare. de noile contracte, de lu
crările de diplomă, alte exem
plare o vor înlocui. Acest carac
ter mobil va face ca in perma
nență laboratorul să-și asigure o 
poziție de avanpost științific, să 
reflecte dialectica muncii crea
toare pe care o găzduiește.

Am mai vizitat pentru rolul 
special intr-un alt domeniu al 
instrucției și cercetării științi
fice — laboratorul de fizica 
construcțiilor și Stația de cer
cetări higratermice in construc
ții de pe lingă Facultatea de 
construcții, I.P.I. și filiala Iași 
a I.N.C.E.R.C. Preocupările de fi
zica construcțiilor in învățămint 
și in practică sint de dată rela
tiv recentă, de cînd s-a pus 
problema particularităților de 
comportare, a caracteristicilor 
termice și electrice a noilor 
materiale de construcții, a pa
nourilor mari — difuzarea pla
nă a căldurii, cimp termic ne
uniform, o mai mare transmi
tere a umidității decit în zidă
ria tradițională de cărămidă. 
„Paralel cu cercetările privind 
micșorarea riscurilor de con
dens pe suprafețele interioare 
ale elementelor de construcție 
(aspect de mare stringență 
practică), se urmărește îmbună
tățirea structurilor (pereți, tera
se. pardoseli) sub aspectul pier
derilor de căldură, al economiei 
de combustibil, de energie ter
mică și electrică, de metal la 
instalațiile de încălzire, al re
ducerii costurilor de investiție 
și exploatare ale clădirilor — 
arăta prof. dr. ing. Virgil Focșa. 
Studenții sint instruiți intr-o 
problematică — după cum obser
văm — de acută actualitate. La 
Stație, unde studenții sint pre
zenți la momentele esențiale ale 
evoluției temelor cercetate in 
procesul de integrare învăță
mint — cercetare — producție, 
s-a ajuns la formularea unor 
concluzii care conduc esențial 
la îmbunătățirea comportării în 
exploatare a unor structuri 
pereți (înlocuirea 
greu cu beton ușor) 
nomii de combustibil

★
Asemenea exemple 

probeze că activitățile practice 
ale studenților găsesc în unele 
laboratoare și ateliere condițiile 
de tehnicitate necesare pentru 
preocupări de tip ingineresc. 
Deci, nu numai însușirea unor 
mecanisme cuprinse în progra
mul didactic, nu numai produc
ția de piese și subansamble de 
serie sau deprinderea unor ope
rațiuni tehnice devin posibile 
ci și cultivarea 
studenților de a 
perfecționa mașini ____
logii după principii de compe
titivitate. In ritm cu producția, 
și chiar cu un pas înaintea ei 
— este o 
țămîntul 
onoreze 
adevărat 
nevoie miine.

de 
betonului 

și la eco- 
și energie.

vin să

capacității 
concepe yi 
și tehno-

exigență pe care invă- 
superior trebuie s-o 
pentru a asigura eu 
cadrele de care avem

La întreprinderea

Noua politehnică din Tg. Mureș

NOUL- atribut 
al creației tehnice
Pentru o economie modernă, angajată pe drumul ascendent 

al unei continuie perfeclionări, atributul nou constituie o per
manentă, un numitor comun al mașinilor, utilajelor și tehnolo
giilor. Ne-am obișnuit ca în acest context să aflăm tot mai 
des că inginerii, muncitorii și tehnicienii noștri sînț prezenți 
în circuitul valorilor tehnice mondiale, reahzînd aparate și 
agregate de mare complexitate tehnică. Participanți activi la 
promovarea tehnologiilor noi, la ridicarea valențelor calitative 
ale produselor, tinerii își mobilizează energiile și capacitatea 
de creație oferind soluții din cele mai eficiente, căutînd să 
sporească gradul de competitivitate al produselor românești.

Cea de-a Vll-a sesiune a- 
nuală de comunicări tehnico- 
științifice, desfășurată de cu- 
rind la întreprinderea „Au
tobuzul“, a avut ca tematică: 
„îmbunătățiri constructiv- 
telinologice ale produselor 
I.A.B. in vederea satisfacerii 
cerințelor beneficiarilor in
terni și externi". Față de pre
cedentele ediții, ultima se
siune reprezintă un incontes
tabil salt atit din punctul de 
vedere al tematicii abordate, 
cit și al soluțiilor oferite.

Studiul și modelul funcțio
nal al autoutilitarelor TV 
de perspectivă, prezentat de 
inginerii Ion Rădulescu și 
Constantin Hașeganu. oferă 
soluțiile realizării unei game 
variate de autovehicule ple- 
eind de la un singur vehi
cul standard. Aceasta presu-

PENTRU ROADELE ACESTUI AN
FIECARE
în întrecerea patriotică .pen

tru gospodărirea și înfrumuse
țarea localităților desfășurată 
anul trecut în județul Botoșani, 
primul loc a fost ocupat de co- 

. muna care poartă numele celui 
mài mare poet al nostru. Lucru 
care prilejuiește desigur, numai 
bucurie, atît făptuitorilor aces
tui succes, cit și tuturor iubito
rilor poeziei eminesciene. Cu 
acest sentiment l-am solicitat 
pe primarul comunei, tovarășul 
Vasije Iacob, să ne vorbească 
despre contribuția tinerilor la 
realizările care au determinat 
comisia județeană să situeze lo
calitatea lor în 
titorilor.

— Mai întii 
ce constă cifra
reprezentind valoarea obiective
lor realizate de noi în cele opt 
sate componente ale comunei. 
Complexul social-cultural de la 
Cervicești este mîndria noastră 
pentru că am reușit cu cheltu
ieli reduse să realizăm un 
Obiectiv multifuncțional: o gră
diniță, un atelier școlar, o bi
bliotecă, un punct sanitar, o sală 
de spectacole cu cabirtă de pro
iecție cinematografică. Urmea
ză, ca importanță și valoare, 
magazinul sătesc de la Cătămă- 
rești Vale, realizat din inițiati
va unui deputat, cu contribuția 
bănească și prin munca cetățe
nilor. Prin regularizarea cursu-

fruntea compe-

să vă spun in 
de 1 509 000 lei,

in

ZI POATE FI HOTĂRÎTOARE
lui pîriului Ipotești am scos de 
sub pericolul inundației o su- • 
prafață de peste 70 de hectare. 
S-au efectuat, de asemenea, lu
crări pentru combaterea eroziu
nii solului pe însemnate supra
fețe. S-au creat noi spații verzi 
la Cucorăni și Cătămărăști. Deși 
s-au îngrijit și înfrumusețat 
cele deja existente. La cgsa me- 
morială „Mihai Eminescu“ am

trează și în privința aportului 
lor și in ce constă anume aceas
tă mină de ajutor pe care o con
siderați hotăritoare in ciști- 
garca Întrecerii ?

— Partea lor de contribuție e 
mai mare decit procentul nume
ric. Au doar de partea lor ener
gia, puterea, siguranța că pen
tru ei construiesc, nu pentru 
altcineva. Constituiți în brigăzi

Vă ajută tinerii, 
tovarășe primar ?

V

Fără sprijinul lor nu am fi 
cîștigat întrecerea

PRIMARUL COMUNEI „MIHAI EMINESCU" DIN JUDEȚUL BO
TOȘANI, SUSȚINE ACEASTĂ AFIRMAȚIE CU ARGUMENTE 

CONVINGĂTOARE

aranjat rîndurile de flori și alei
le. In satul Cătămărăști-Vale 
s-a realizat o bază sportivă 
complet?

— Ne-ați spus că din cei peste 
4 000 de participanți Ia acțiunile 
de muncă patriotică un sfert îl 
reprezintă tinerii : cei 485 de 
uteciști din comună, navetiștii, 
cei peste 300 elevi care au con
tribuit, în timpul liber, la ase
menea acțiuni. Raportul se păs-

ei au efectuat o bună parte din 
lucrările necalificate de la 
obiectivele sus-amintite, săpă
turi la regularizarea pîriului. In 
privința combaterii eroziunii, ei 
au plantat toți cei 40 000 de pu- 
ieți de salcîm și sălcioară, pre
cum și peste 5 000 puieți de 
pomi fructiferi. La Cătămărești- 
Deal, rondurile de flori de la 
intrarea în sat, ca și în fața gos
podăriilor, sint realizate tot de

$

tineri. Tot aici au ajutat la con
struirea gardului de la școală și 
grădiniță. Baza sportivă este 
rodul exclusiv al muncii lor. 
De casa memorială tot ei au 
grijă.

— La ce vă vor da ajutor ti
nerii in acest an ?

— Am stabilit deja, conform 
procedeului obișnuit de a ne 
consulta cu comitetul comunal 
U.T.C., la ce am avea nevoie de 
sprijinul tinerilor. In 1974 va
loarea lucrărilor va atinge a- 
proape două milioane lei. Va 
trebui să terminăm complexul 
de la Cervicești, să construim un 
dispensar uman la Ipotești, două 
stații de autobuz, patru poduri 
mari, să revizuim bazinul 
alimentare cu apă de 
Cucorăni și multe altele,
toate, tineretul ne va sprijini. 
Organizația U.T.C. și-a luat„însă 
și niște angajamente speciale 
să ajute la reconstruirea casei 
memoriale in noua concepție, la 
aranjarea spațiilor verzi, să or
ganizeze pe lingă muzeu un 
curs pentru pregătirea a 10 
ghizi, să facă marcarea drumu
lui din Ipotești la lac și la pă
durea Baisa, să amenajeze un 
club al navetiștilor în cadrul 
căminului cultural de la Stăm 
cești, 
și în 
mult

pune obținerea unor însem
nate economii atit din faza 
de proiectare cit mai ales 
din procesul de fabricație.

Ca răspuns la dezideratul 
transportului modern — au
tovehicule rapide, economice, 
rezistente, inginerii Dan Văi- 
teanu și Alexandru Darabant 
au elaborat o nouă metodă 
de calcul a oscilațiilor forța
te ale autovehiculelor. Se 
pune astfel la dispoziția con
structorilor datele necesare 
realizării unor autovehicule 
Rezistente la denivelările căi
lor dc circulație. Confortul 
turismelor ARO și autobuze
lor, microbuzelor și autoutili
tarelor TV va cunoaște, da
torită noii metode, un sensi
bil salt.

Pentru fabricația de serie 
a noilor autoutilitare TA-12, 
s-a introdus sudarea prin re
zistență. Este vorba de un 
procedeu modern cu avanta
je deosebite atit din punct de 
vedere economic cit și tehno
logic : nu se produc defor
mași și tensiuni interne mari, 
nu se poluează mediul în
conjurător. Lucrarea ingine
rului Nicolae Anghelea pre
zintă studiile făcute pentru 
acest obiectiv ca și liniile 
tehnologice care folosesc pro
cedeul sudurii prin rezisten
ță. Ceea ce merită subliniat 
în legătură cu lucrarea amin
tită este faptul că chiar în 
întreprindere s-au conceput 
și realizat agregate semiau
tomate destinate executării 
operației de sudură.

La întreprinderea 
de ventilatoare
A scrie despre întreprinde

rea de ventilatoare Bucu
rești, înseamnă înainte de 
toate a nu omite două date 
semnificative. Prima — a- 
proape 70 la sulă din sala- 
riații întreprinderii sint ti
neri. A doua — produsele 
purtind marca acestei uni-

tăți economice călătoresc 
multe țări ale lumii.

Munca de concepție, 
creație proprie, a devenit 
ultimul timp, un generic 
fundalul căruia se desfășoa
ră intreaga activitate. Re
ducerea consumurilor speci
fice -A de exemplu — a stat 
in permanență in atenția co
lectivului. Prin înlocuirea pa
letelor curbate de Ia rotoare
le ventilatoarelor cu palete 
drepte nu numai că se re
duce consumul de metal dar 
se îmbunătățesc și parametrii 
funcționali ai ventilatoarelor. 
La fel și prin înlocuirea pro- 
filelor IT laminate, cu profile 
din tablă indoită la șasiurile 
ventilatoarelor. Cele două 
idei transpuse în practică, în
semnează pentru un anumit 
număr de produse o economie 
de peste 100 000 Iei. Exemple
le ar putea continua. Dar in 
locul denumirii temelor pri
vind reducerea consumurilor 
specifice credem că este mult 
mai indicat să transcriem nu
mele a doi tineri ingineri pe 
care locțiitorul secretarului 
U.T.C. pe întreprindere îi nu
mea „fruntea plutonului de 
inventivi" : Silviu Grigore și 
Fcrenc Silagyi.

Dacă ar fi să scrieți des
pre înnoirea și îmbunătățirea 
produselor la ce aspect v-ațl 
opri ? Am adresat întrebarea 
de mai sus unui tînăr ingi
ner, Dan Petrescu. șeful 
cabinetului tehnic. „Aș insis
ta — mi-a răspuns acesta — 
asupra preocupării de utili
zare a maselor plastice în 
construcția de ventilatoare 
Nu numai pentru faptul că 
este vorba de o noutate ci 
și pentru implicațiile pe care 
le are din punct de vedere 
economic“.

Prin proiectarea a două 
tipuri de ventilatoare din 
mase plastice, calculele eco
nomice indică o reducere a 
prețului dc cost pc bucată cu 
219. respectiv 5 380 lei. La a- 
cest capitol, al modernizării 
produselor, ne-au fost reco
mandați pentru perseverența 
lor tinerii ingineri Adrian 
Ionită și Ion Copăceanu. Vom 
alătura acestor nume și pe 
acelea ale muncitorilor Nico
lae Ștefan și Petre Tauc — 
doi tineri care in secția de 
producție se străduiesc să 
realizeze lucrări de calitate, 
să transpună cu maximă efi
ciență in practică ideile ela
borate la planșete.

de 
în 
pe

IOAN VOICU

CALIFICAREA
(Urmare din pag. I)

de 
la 

La

Ca de obicei, credem că 
acest an, ei vor face mai 
decit s-au angajat inițial.

OCTAVIAN MILEA

Din partea, serviciului perso- 
nal-învățămint, primim din 
nou... explicații :

— Anul trecut n-am avut fon
duri să angajăm instructori, 
anul acesta avem ; ne-ar trebui 
vreo 6, deocamdată. Dar... nu 
găsim.

Cunoaștem greutățile inerente 
începutului pe care le-a avut de 
întîmpinat I.M.U. Bacău. Cu
noaștem munca imensă pe care 
a depus-o conducerea și toti 
șalariații acestei întreprinderi 
pentru a pune in funcțiune ca
pacitatea existentă. Insă, situa
ția prezentată mai sus. privind 
modul în care sint pregătiți vii
torii muncitori ai fabricii este 
reală.

încercăm în zadar, să „scoa
tem“ de la ing. Ionel Ghițescu, 
locțiitorul secretarului U.T.C. pe 
întreprindere vreo acțiune a or
ganizației de tineret menită să 
contribuie la integrarea noilor 
veniți, la formarea lor profesio-

nală și socială. Acțiunile se află 
doar la stadiul de intenții și 
nici acestea precis conturate !

Scopul acestui articol este să 
constituie un posibil semnal 
pentru conducerea fabricii și 
pentru toți membrii colectivu
lui actual. Poate, situația văzu
tă de noi și descrisă aici, ii va 
ajuta să privească cu ochi critic 
situația existentă în fabrică, cu 
care, poate, privirea s-a fami
liarizat. Sint necesare măsuri 
operative din partea serviciului 
personal-invățămînt pentru a-și 
asigura numărul de instructori 
prevăzut de lege. Iar din par
tea organizației U.T.C., aștep
tăm acțiuni concrete, in spriji
nul celor aflați la calificare. 
Formarea celor 900 de tineri nu 
este o problemă oarecare, 
pentru a fi lăsată la bunăvoin
ța fiecăruia, „dacă vrea învață, 
dacă nu, nu“. Este prima pro
blemă cu care se va confrunta 
întreprinderea, la intrarea in 
funcțiune a întregii capacități.
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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare economico

socială a Republicii Socialiste România, în anul 1973
(Urmare din pag. I)

Producția industrială a cu
noscut în anul 1973, comparativ 
cu 1972, o creștere de 41,2 la 
sută în județul Olt, 31,3 la sută 
în Buzău, 27,4 la sută în Vaslui, 
23,1 la sută în Botoșani, 20,4 la 
sută în Dîmbovița, 19,1 la sută

în Sălaj, 17,9 la sută în Ialo
mița, 17,5 la sută în Covasna, 
16,3 la sută în Vrancea, ceea ce 
reflectă grija partidului și sta
tului pentru dezvoltarea armo
nioasă a tuturor județelor țării.

La principalele produse industriale realizările din anul 1973 
comparativ cu 1970 și 1972 se prezintă după cum urmează :

Realizări 1973 în %
U. M. 1973 față de :

1972 1970

Energie electrică
Cărbune net
Țiței extras
Gaze naturale
Oțel
Aluminiu primar și aliaje de 

aluminiu
Produse ale industriei electro

tehnice și electronice
Mașini-unelte pentru așchierea 

metalelor
Tractoare
Locomotive Diesel și electrice 

pentru linii magistrale
Autocamioane, autobasculante și 

autotractoare
Autoturisme de oraș
Combine autopropulsate pentru 

recoltat păioase și porumb
T menți 
îngrășăminte chimice (100 la 

sută substanță activă)
Cauciuc sintetic
Anvelope auto, tractor, avion 
Fibre și fire chimice 
Medicamente
Ciment
Plăci din așchii de lemn și fi- 

bro-lemnoase
Mobilă
Țesături
Tricotaje
Confecții 
încălțăminte
Aparate de radio 
Televizoare 
Frigidere 
Carne
Conserve de carne
Brînzeturi
Ulei comestibil
Zahăr

mil. kWh 
mii tone 
mii tone 
mii. mc 
mii tone
mii tone
mii. lei
mii. lei 
buc.
buc.
buc. 
buc.
buc. 
mii. buc.
mii tone 
mii tone 
mii buc. 
mii tone 
mii. lei 
mii tone
mii tone 
mii. lei 
mii. mp 
mii. buc. 
mild, lei 
mil. per. 
mii buc. 
mii buc. 
mii buc. 
mii tone 
mii tone 
mii tone 
mii tone 
mii tone

46720
24851
14287
29238

8161
141

21252
1554

38800
311

34903
47200
2903
31,1
1242

83
3249

116
2675
9848

673
8054

796
208
21
85

623
397
222
583

53
94

328
628

107.6
107.3
101,1
105.5
110.3
116,1
126,8
130,0
111,2
108.7
96,7

168.5
140.9
109.5
103.5
113.3
110.3
116,2
119.7
106.9
115,0
115.7
108.4
109.9
118,0
108,1
118.4
122.6
113,0
119.2
128.2
117.8
104,1
120,6

133.2
121.0
106,8
116,8
125.2
139.4
173,6
197,0
132.5
117.4
99,7

290.5
246,2
126,9
138,7
135,6
132.2
151.3
159.2
121.2
157,1
143.6
130,9
148.5
161.6
129,7
137,0
142,0
164.3
137.3
133.3
138.3
119.6
166.6

bine autopropulsate, 870 cultiva
toare mecanice și alte mașini și 
utilaje agricole. S-au livrat uni
tăților agricole 854 mii tone în
grășăminte chimice — substan
ță activă — cu 97 mii tone mai 
mult decît în 1972.

In cursul anului a fost ame
najată pentru irigat o suprafață 
de 111 mii hectare, ajungindu-se 
la sfîrșitul anului la 1254 mii hec
tare. Au fost puse în funcțiune 
noi sere legumicole, suprafața 
ocupată cu sere fiind la sfîrșitul 
anului de circa 1 200 hectare. 
S-au plantat 5 053 hectare cu 
viță de vie și 4 370 hectare cu 
pomi fructiferi.

întreprinderile agricole de 
stat au dat în folosință com
plexe de tip industrial de creș
tere și îngrășare a animalelor. 
Cooperativele agricole de pro
ducție au dat în exploatare un 
număr însemnat de adăposturi 
pentru animale, maternități și 
îngrășătorii pentru porcine.

Datorită efortului depus de 
oamenii muncii din agricultură

— deși condițiile climatice din 
toamna anului 1972 și primă
vara anului 1973 au fost mai 
puțin prielnice — producție ob
ținută asigură satisfacerea în 
condiții corespunzătoare a ce
rințelor aprovizionării popu
lației, precum și alte nevoi ale 
economiei naționale.

Producția globală agricolă 
realizată în anul 1973 a fost de 
circa 90 miliarde lei, fiind la 
nivelul anului precedent și cu 
peste 25 la sută mai mare decît 
media anuală a perioadei 1966— 
1970; prevederile planului nu 
au fost însă integral realizate.

In sectorul producției vege
tale s-au obținut producții mai 
mari decît în anul 1972 la legu
me de cîmp cu circa 200 mii 
tone și la struguri cu peste 500 
mii tone. Producția de cereale 
a fost de 13,6 milioane tone, cu 
peste 900 mii tone mai mare 
decit media anuală din perioa
da 1966—1970.

La principalele culturi, pro
ducția totală obținută se pre
zintă astfel :

la sută ; față de anul 1972 in
vestițiile au fost mai mari cu 
9,1 la sută. în primii trei ani ai 
cincinalului au fost investite 
din fondurile centralizate ale 
statului 251 miliarde lei.

în structura investițiilor au 
intervenit modificări, concreti
zate în creșterea ponderii utila

jelor montate de la 19,8 la sută 
în anul 1972, la 23,5 la sută în 
anul 1973 și reducerea ponderii 
lucrărilor de construcții-montaj 
de la 45,6 la sută la 44,8 la sută.

Pe principalele ramuri, volu
mul investițiilor realizate în 
anul 1973 a fost :

Realizări 1973 în % 
Realizări față de :

1973 ------------------------ ‘------
— mii. lei — Realizări Realizări 

1972 1970

TOTAL 91 244 109,1 133,4
din care ;

Industrie 54 580 113,9 147,5
Agricultură 10 126 99,4 114,9
Transporturi

și telecomunicații 9 827 104,2 117,9
învățămînt, știință, cultură,

ocrotirea sănătății 2 930 115,6 113,2

— mii tone —

Realizări Diferențe (±) față jde
1973 realizări medii anuale

1966—1970

în anul 1973 s-au obținut 
creșteri însemnate la majorita
tea produselor; prevederile pla
nului în unele întreprinderi și 
chiar subramuri de producție 
industrială, precum și la unele 
produse, nu au fost însă reali
zate integral, datorită neajunsu
rilor în organizarea producției 
și a muncii, în asigurarea rit
mică a aprovizionării tehnico- 
materiale, în punerea în func
țiune a unor capacități, în utili
zarea mașinilor, utilajelor, in
stalațiilor, în respectarea norme
lor tehnice de exploatare și în
treținere a acestora și în pregă
tirea forței de muncă calificată.

în anul 1973 a continuat ac
țiunea de identificare și de atra
gere în circuitul economic a noi 
surse de materii prime, de pu
nere în valoare a noi rezerve 
de purtători de energie, de mi
nereuri feroase și neferoase și 
de minereuri nemetalifere.

în întreaga țară s-a manifes
tat o intensă preocupare pentru 
transpunerea în viață a măsuri
lor stabilite de conducerea par
tidului și statului, cu privire la 
dezvoltarea bazei energetice a 
țării și folosirea judicioasă a 
resurselor de combustibil și 
energie.

Concomitent cu lărgirea bazei 
de materii prime, s-a urmărit 
ridicarea gradului de prelucrare 
a acestora, accentul fiind pus 
pe obținerea unor cantități mai 
mari de produse de calitate su
perioară și cu valoare economi
că ridicată. Comparativ cu anul
1972, valoarea producției rezul
tată dintr-o tonă de metal a 
crescut cu circa 8%, cea obți
nută dintr-un metru cub de 
masă lemnoasă cu 10,5%, iar tea 
de policlorură de vinii realizată 
dintr-o tonă de etilenă cu 6,3%.

în condițiile creșterii substan
țiale a producției de oțel, pon
derea oțelurilor aliate a ajuns 
la 8% față de 6,4% în 1970, iar 
greutatea specifică a laminate
lor plate în totalul producției de 
laminate a reprezentat în anul
1973, 47,3% față de 33,5% în 
1970 și 45,6% in 1972.

S-a accentuat procesul de în
noire și modernizare a produc
ției. în anul 1973 au fost asimi
late 980 tipodimensiuni de ma
șini, utilaje și instalații, 250 sor
timente de materiale, precum 
și o gamă largă de produse și 
sortimente de bunuri de consum.

Au fost introduse în fabricație 
mașini, utilaje și instalații cu 
performanțe tehnice superioare, 
cum sint : cazanul de abur de 
1035 tone/oră — pe lignit, linia 
tehnologică pentru ciment de 
3000 tone/24 ore, autocamioanele 
basculante de 25—28 tone, tipuri 
noi de aparate electronice de 
măsură și control, mașina elec
tronică de birou cu gabarit re
dus.

în cursul anului 1973 au fost 
asimilate în fabricație sortimen
te noi de materiale și 
produse, printre care : oțe
luri de calitate superioară, 
aliaje și folii de aluminiu, fe
rite magnetice moi și dure, sub
stanțe pentru industria chimico- 
farmaceutică și pentru chimia 
de bază, materiale plastice pen
tru automobile, fibre poliesteri- 
ce , îngrășăminte complexe, adi
tivi pentru uleiuri industriale, 
catalizatori pentru oxidarea 
metanolului, analină, tipuri noi 
de placaje din lemn, semicelu- 
loză din lemn de fag, piese 
presate din sticlă cu goluri, în
locuitori de piele tip texon.

A fost diversificată producția 
de bunuri de consum, concomi
tent cu creșterea calității pro
duselor, fiind puse la dispozi
ția populației, noi produse ale 
industriei alimentare, sortimen
te noi de țesături textile, de 
confecții, tricotaje și încălță
minte, noi tipuri de aparate de 
radio și televizoare, aparate 
electrocasnice, articole de me
naj din sticlă, faianță și porțe
lan.

Cu toate aceste realizări po
zitive, activitatea de înnoire a 
producției nu s-a desfășurat în 
anul 1973 la nivelul cerințelor, 
unele ministere și întreprinderi 
au prelungit nejustificat asimi
larea în fabricație a o serie de 
mașini, materiale și produse.

In anul 1973 a continuat intro
ducerea și extinderea unor pro
cedee tehnologice moderne, care 
au contribuit la sporirea randa
mentelor și îmbunătățirea cali
tății produselor.

Prin dotarea ramurilor indus
triale cu mașini-unelte și uti
laje de înalt nivel tehnic, pre
cum și pe baza unei mai bune 
folosiri a celor existente, în a- 
nul 1973 s-au înregistrat creșteri 
ale nivelului de mecanizare și 
automatizare, a unor procese 
de muncă grele. Producția ob
ținută pe instalații automatiza
te față de întreaga producție 
realizată, a fost de 95% la fon
tă, 84% la laminate finite, 45% 
la aglomerat feros, 73% ia celu
loză, 93% la tuburi de azboci
ment, 53% la cărămizi și țigle 
ceramice, 66% la prepararea be- 
toanelor pentru prefabricate, 
75% la ulei vegetal brut. In in
dustria chimică întreaga pro
ducție de amoniac, acid sulfuric, 
azotat de amoniu și alte pro
duse este realizată în instala
ții automatizate.

La principalele mașini, utilaje 
și instalații tehnologice au cres
cut indicii de utilizare în com
parație cu anii trecuți. Astfel, 
pe ansamblul industriei gradul 
de utilizare a fondului de timp 
disponibil al mașinilor-unelle 
de prelucrare a metalelor a fost 
de 73,9% față de 68,9% în 1972.

Creșterea eficienței economice 
s-a materializat în sporirea pro
ductivității muncii, reducerea 
cheltuielilor de producție și a 
consumului de materii prime, 
materiale, combustibil și ener
gie. In industria republicană, 
productivitatea muncii a sporit 
cu 9,1% față de anul 1972 și cu 
23,7% față de anul 1970. Nivelul 
cheltuielilor de producție la 
1 000 lei producție marfă a scă
zut cu 15,7 lei față de anul 
1972, obținîndu-se pe ansamblul 
industriei republicane un volum 
de economii de 5,3 miliarde lei. 
Rezultatele obținute nu sint însă 
pe măsura posibilităților — pla
nul productivității muncii în in
dustria republicană a fost în
deplinit în proporție de 99,4%, 
nivelul prevăzut al cheltuielilor 
de producție și îndeosebi al 
cheltuielilor materiale a fost 
depășit, iar la o serie de pro
duse consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai 
mari decit normele stabilite.

Avînd în vedere că în 1973 
planul nu a fost îndeplinit la 
unii indicatori fizici, valorici și 
calitativi, colectivelor din între
prinderi și centrale, ministere
lor, organelor și organizațiilor 
de partid le revine sarcina de a 
acționa^ cu fermitate, pentru 
recuperarea rămînerilor în ur
mă, de a elabora și aplica ope
rativ măsurile necesare pentru 
realizarea ritmică a planului la 
toate sortimentele, pentru pro
movarea mai accelerată a pro
gresului tehnic, înnoirea și ri
dicarea calității produselor, creș
terea mai susținută a producti
vității muncii, pentru reducerea 
cheltuielilor de producție și mai 
ales a celor materiale, pentru 
perfecționarea continuă a orga
nizării producției și a muncii, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor trasate de partid.

II. AGRICULTURĂ 
Șl SILVICULTURĂ

In anul 1973 a continuat dez
voltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii.

Agricultura a fost dotată cti 
circa 7 500 tractoare, 2 600 com

Cereale boabe 
din care :
— grîu-secară
— porumb 

Floarea-soarelui 
Sfeclă de zahăr 
Cartofi 
Legume de cîmp 
Fructe 
Struguri

Recoltele de fructe, cartofi și 
porumb, au fost afectate de 
condițiile climatice nefavora
bile.

Producțiile medii la hectar 
obținute în anul 1973 au fost, 
în general, superioare mediei 
anuale realizate în perioada 
1966—1970 ; pe ansamblul agri
culturii s-au obținut producții 
medii la hectar de 2 308 kg 
grîu-secară, 2 437 kg porumb 
boabe, 1 475 kg floarea-soarelui, 
18 571 kg sfeclă de zahăr.

Unele județe au obținut pro
ducții medii la hectar mai mari 
decît în anul 1972, realizind la 
grîu-secară : Ialomița 3 747 kg, 
Brăila 3 613 kg, Constanța 
3 416 kg, Tulcea 2 788 kg, Ti
miș 2 712 kg, Arad 2 561 kg ; la 
porumb : Brăila 4 689 kg, Con-

13 639 +912
5 531 +782
7 223 — 16

758 + 30
4 365 +852
2 656 —221
2 631 +578

970 —352
1571 +575

stanța 4 576 kg, Ialomița 4 248 
kg, Dolj 3 002 kg ; la floarea- 
soarelui : Constanța 2 044 kg, 
Ialomița 1 943 kg, Brăila 
1 805 kg.

Rezultate mai bune au fost 
obținute în zootehnie ca ur
mare a măsurilor adoptate de 
Comitetul Central al P.C.R. și 
Consiliul de Miniștri pentru co
interesarea producătorilor prin 
sporirea prețurilor de achiziție 
și contractare, creșterea venitu
lui minim garantat al țăranilor 
cooperatori, precum și în legă
tură cu dezvoltarea bazei fu
rajere ; a sporit producția ani
malieră și au crescut efectivele 
de animale.

Efectivele de animale exis
tente la 31. XII. 1973 se prezin
tă astfel :

— mii capete —

Efectivul 
existent Ia 
31. XII. 1973

Creșteri (+) sau scăderi (—) 
față de efectivul de Ia 

3. I. 1973

Bovine — total 5 895 + 128din care :
— vaci și juninci 2 941 + 103Porcine — total 8 985 + 200Ovine — total 14 324 — 131Păsări — total 66 565 +2 069
Sarcinile de plan privind 

creșterea efectivelor de animale 
in anul 1973 nu au fost integral 
realizate, datorită, în principal, 
menținerii la un nivel încă 
necorespunzător a indicilor de 
natalitate și mortalitate, pre
cum și a deficiențelor în fu
rajarea și îngrijirea animalelor.

Producția animalieră obținută 
în anul 1973, la principalele 
produse a depășit realizările 
din anul precedent ; pe această 
bază au sporit cantitățile de 
carne, lapte, lină și ouă intrate 
în fondul de stat, ceea ce a 
contribuit la o mai bună apro
vizionare a populației, la satis
facerea necesităților industriei 
cu materii prime.

Rezultatele obținute în agri
cultură in anul 1973 nu sint la 
nivelul potențialului întreprin
derilor agricole de stat și coo
perativelor agricole de produc
ție, ca urmare a unor neajun
suri care s-au manifestat în ac
tivitatea acestor unități. Este 
necesar ca Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și 
Apelor, Uniunea Națională a

Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și organele agricole ju
dețene să acționeze hotărit 
pentru folosirea mai eficientă 
a pămîntului, însămințarea in
tegrală a terenurilor arabile, 
utilizarea mai deplină a bazei 
materiale, aplicarea măsurilor 
agrotehnice, asigurarea bazei 
furajere, îmbunătățirea selecției 
și reproducției animalelor și 
asistenței sanitar-veterinare.

In SILVICULTURA planul 
producției unitățilot silvice a 
fost îndeplinit în proporție de 
103,9 la sută, obținîndu-se peste 
prevederi o producție de 44,3 
milioane lei. S-a continuat ac
țiunea de împădurire a fondu
lui forestier, realizindu-se o 
suprafață de 85,1 mii hectare.

III. TRANSPORTURI 
Șl TELECOMUNICAȚII

îndeplinirea planului de trans
port de mărfuri și călători se 
prezintă astfel :

In repartizarea teritorială a 
investițiilor s-a avut în vedere 
alocarea unui volum sporit de 
fonduri în județele mai 
dezvoltate industrial.

Valoarea fondurilor fixe 
în funcțiune din fondurile 
tralizate ale statului, în 
1973, a însumat 73,7 miliarde lei, 
fiind date integral în exploatare 
404 noi capacități de producție 
industriale și agrozootehnice și 
115 cu o parte din capacitatea 
prevăzută.

Printre cele mai importante 
capacități de producție indus
triale date în exploatare în 
cursul anului 1973 sint: in in
dustria energiei electrice și ter
mice primul grup de 210 MW la 
Centrala termoelectrică Brăila; 
210 MW la Centrala electrică de 
termoficare Brazi; 170 MW la 
Hidrocentrala Lotru; 120 tone 
abur/oră la Centrala electrică 
de termoficare Pitești-Sud; în 
industria metalurgică — între
prinderea de oțeluri aliate Tîr- 
goviște, Uzina cocsochimică de 
la Combinatul siderurgic Galați, 
noi capacități de producție, la : 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra, întreprinderea de aluminiu 
Slatina, întreprinderea metalur
gică de metale neferoase Baia 
Mare, întreprinderea de sîrmă 
și produse din sîrmă Buzău, 
întreprinderea de țevi Roman, 
întreprinderea de țevi „Repu
blica“ București; în industria 
construcțiilor de mașini — în
treprinderea de utilaj Buzău, în
treprinderea de dispozitive, 
ștanțe, matrițe și scule Focșani, 
au fost dezvoltate, prin darea 
in funcțiune de noi capacități, o 
serie de întreprinderi, printre 
care: „Tractorul“ și „Rulmentul“ 
Brașov, „Autobuzul“ și între
prinderea de mașini grele Bucu
rești, întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă Rimnicu Vîlcea, 
întreprinderea „Electromureș“ 
Tîrgu Mureș, întreprinderea de 
conductori electrici emailați Za
lău; în industria chimică — in
stalațiile de tripolifosfat de so
diu și de săruri fosfatice la 
Combinatul de ingrășăminte chi- 
mice Valea Călugăreăscă, insta
lația de fibre polinitrilacrilice- 
melană la Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești, instalația 
pentru producerea plastifian- 
ților la întreprinderea chi
mică „Solventul“ Timișoara, in
stalația de fire poliesterlce la 
Combinatul de fibre sintetice 
Iași, instalația de formaldehidă 
la Combinatul chimic „Victoria“; 
în industria materialelor de 
construcții — întreprinderea de 
produse din ceramică fină pen
tru construcții Cluj, Fabrica de 

beton celular 
—Călărași, între
prinderea de prefabricate din 

autoclavizat 
noi de 
tone/an 

lianți

produse din 
autoclavizat

puțin
puse 
cen- 
anul

Realizări
1973

Realizări 1973 în % 
față de :

Plan Realizări
1973 1972

beton celular 
Constanța, trei linii 
ciment a 320 
la Combinatul _____ ___
Cîmpulung, două linii de plăci 
din azbociment la Combinatul 
pentru lianți și azbociment 
Aleșd, precum și una la Combi
natul pentru lianți și azboci
ment Medgidia; în industria 
lemnului — Fabrica de mobilă 
Toplița, Fabrica de casete pen
tru televizoare Pipera, 
J‘ aglomerate

Combinatul 
lemnului 
industria 

întreprinderea

mii 
pentru

Transporturile de mărfuri
— miliarde tone-km 

Transporturile de călători
— miliarde călători-km

Transporturile pe calea fera
tă au fost dotate cu : 190 loco
motive electrice și Diesel de di
ferite tipuri, 7 746 vagoane de 
marfă (in echivalent 2 osii), 325 
vagoane pentru trenurile de că
lători. S-au efectuat lucrări de 
echipare a liniilor de cale cu 
blocuri automate și de centra
lizări electrodinamice în stații. 
Au fost electrificate liniile 
Tîrgu Jiu — Petroșani, Sime- 
ria — Mintia, Adj ud — Ghimeș 
și Strehaia — însurăței. Din vo
lumul total al transporturilor 
de mărfuri și călători 90,1 la 
sută s-a efectuat cu tracțiune 
Diesel și electrică. S-a extins 
mecanizarea lucrărilor de în- 
cărcare-descărcare a vagoane
lor.

Transporturile auto au fost 
înzestrate cu noi tipuri de auto
vehicule de mărfuri și autobu
ze'; transporturile auto de de
servire generală au fost dotate 
cu 6 394 autovehicule de marfă 
și 1841 autobuze. S-au moder
nizat 320 km drumuri cu trafic 
intens ; pe mai mult de 1 500 km 
drumuri cu trafic mai redus 
s-au aplicat îmbrăcăminți asfal- 
tice ușoare.

In transporturile maritime a 
sporit capacitatea flotei cu 
40 300 tdw, prin dotarea cu 8 
nave pentru mărfuri generale ; 
a fost dezvoltată capacitatea de 
trafic a portului Constanța și 
continuă lucrările pentru crea-

107,4 99,8 107,0
34,6 100,6 108,8

rea de noi fronturi de acostare 
a navelor.

Transporturile fluviale au fost 
înzestrate cu 5 remorchere și 29 
șlepuri ; s-a dat în Exploatare 
portul industrial Tulcea și au 
continuat lucrările de amena
jări în alte porturi.

Prin porturile țării, în anul 
1973, s-au derulat 20,4 milioane 
tone mărfuri, din care prin 
portul Constanța s-a realizat 
un trafic de 10,6 milioane tone 
marfă, cu 19,2 la sută mai mult 
decît în anul 1972.

A crescut și s-a modernizat 
capacitatea de transport a flo
tei aeriene.

Poșta și telecomunicațiile 
și-au dezvoltat și perfecționat 
în continuare baza tehnico-ma- 
terială. A fost extinsă telefonia 
automată urbană și interurbană; 
au fost date în funcțiune stații 
de radiodifuziune la Timișoara 
și Satu-Mare și stația de tele
viziune Sibiu.

Planul activității de poștă și 
telecomunicații în anul 1973 a 
fost depășit cu 2,6 la sută.

IV. INVESTIȚII - 
CONSTRUCȚII

Volumul investițiilor din fon
durile centralizate ale statului, 
realizat în anul 1973, însumea
ză 91,2 miliarde lei, planul fiind 
îndeplinit în proporție de 97,3

Fabrica 
din 

pentru 
Comă- 
ușoară 

___ de tri
cotaje și perdele Pașcani, în
treprinderea „Textila“ Slatina, 
întreprinderea „Filatura de 
bumbac Cîmpulung Moldove
nesc“, Filatura de bumbac la 
întreprinderea „Textila Teleor
man“ Roșiori de Vede, Fabrica 
de sticlărie de menaj Dorohoi.

Durata de execuție a investi
țiilor pe unele șantiere s-a pre
lungit, la sfîrșitul anului rămî- 
nînd nepuse în funcțiune unele 
capacități de producție indus
triale și agrozootehnice, precum 
și unele obiective cu caracter 
social-cultural cu termene pla
nificate în anul 1973.

Din activitatea desfășurată în 
anul 1973 în domeniul investi
țiilor se desprinde cerința ca, 
ministerele să acționeze mai 
hotărit pentru asigurarea și li
vrarea la timp a utilajelor teh
nologice, precum și montarea 
acestora, organizarea mai bună 
a activității pe șantiere. Deose
bit de importantă este concen
trarea tuturor forțelor pentru 
punerea neîntîrziată în funcțiu
ne a capacităților restante din 
1973, precum și a celor cu ter
mene scadente în 1974.

de plăci 
lemn la 
prelucrarea 
nești ; în

V. CERCETAREA 
ȘTIINȚIFICĂ 

Șl DEZVOLTAREA 
TEHNOLOGICĂ

în anul 1973, activitatea de 
cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică a contribuit la în-

deplinirea planului de dezvolta
re economico-socială a țării. 
Prin constituirea institutelor 
centrale de cercetare în prin
cipalele ramuri ale economiei 
naționale, ca unități complexe 
de coordonare și integrare. a 
activităților de cercetare știin
țifică, proiectare tehnologică șl 
introducerea progresului tehno
logic, s-au putut concentra for
țele și mijloacele spre rezolva
rea unor teme de importanță 
majoră pentru dezvoltarea țării.

Realizarea prevederilor pla
nului de cercetare a permis a- 
plicarea unor importante cerce
tări în diferite ramuri ale eco
nomiei naționale.

în domeniul industriei miniere 
au fost elaborate tehnologii noi 
în vederea valorificării resurse
lor minerale cu concentrații re
duse și cu condiții mai grele de 
exploatare.

în producția de metale feroa
se, cercetările au contribuit la 
intensificarea proceselor meta
lurgice în furnale, obținîndu-se 
creșterea producției de fontă și 
reducerea consumului specific 
de cocs ; pe baza tehnologiei 
și rețetelor stabilite se vor pro
duce importante cantități de 
cocs, folosind cărbuni indigeni 
inferiori.

în domeniul construcției de 
mașini au fost încheiate cerce
tările pentru realizarea de noi 
tipuri de mașini, utilaje, insta
lații și aparate, sau îmbunătă
țirea parametrilor acestora, în
deosebi la instalațiile de foraj, 
motoare Diesel și agregate de 
supra-alimentare înaltă pentru 
aceste tipuri de motoare, ma
șini-unelte cu comandă pro
gram, aparate și instr^ații elec
tronice și de automatizare, ma
șini agricole pentru tractoarele 
de 120—180 C.P., arzătoare de 
mare capacitate pentru cazanele 
de 500 tone/oră șj 100 tone/oră.

în industria chimică au fost 
elaborate noi tehnologii privind 
obținerea îngrășămintelor com
plexe cu microelemente, a, buti- 
latului cicloat și ' molinat, a 
ierbicidelor necesare culturilor 
de porumb, floarea-soarelui și 
a altor plante, a glicerinei și 
epiclorhidrinei necesare fabri
cării rășinilor sintetice și lacu
rilor, a sărurilor de potasiu din 
minereuri indigene pentru in
dustria de îngrășăminte, a bi
oxidului de zirconiu pentru in
dustria. de materiale . refractare, 
precum și pentru valorificarea 
deșeurilor din industria chimică, 
în cursul anului 1973 au fost 
industrializate un număr în
semnat de tehnologii proprii, 
printre care fabricarea anilinei 
necesare dezvoltării producției 
de coloranti și a altor produse 
chimice.

în domeniul fizicii și al apli
cațiilor energiei nucleare, cer
cetările încheiate au permis 
lărgirea sortimentelor de radio- 
izotopi, elaborarea de noi tipuri 
de aparatură nucleară cu utili
zări în industrie și cercetare.

în domeniul construcțiilor și 
al materialelor de construcții au 
fost elaborate noi tipuri de e- 
lemente prefabricate din beton 
armat și precomprimat, elemen
te metalice din profile cu pereți 
subțiri cu utilizare în construc
ții, cimenturi de marcă superi
oară cu întărire rapidă și altele.

în industria ușoară au fost 
elaborate tehnologii de fabricare 
a produselor textile din noi ti
puri de materii prime, tehnolo
gii de finisare a pieilor sinte
tice poromerice și de fabricare 
a înlocuitorilor de piele de ca
litate superioară pe bază de po
liclorură de vinii.

Pentru dezvoltarea producției 
agricole și a silviculturii au fost 
obținute noi soiuri de griu, po
rumb, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr, cartofi și au fost conti
nuate cercetările pentru amelio
rarea raselor de taurine și de 
îmbunătățire a metodelor de 
creștere a porcinelor ; au fost 
elaborate noi tehnologii de pro
ducere a semințelor din specii 
forestiere valoroase, autohtone.

VI. RELAȚII 
ECONOMICE ÉXTERNE

Schimburile economice ale 
României cu celelalte țări s-au 
extins în continuare ; a sporit 
participarea la diviziunea inter
națională a muncii. în anul 1973 
s-au dezvoltat relațiile economi
ce cu țările membre ale CAER 
în cadrul „Programului com
plex“, cu toate statele socialis
te ; concomitent s-a lărgit sfera 
relațiilor economice cu țările în 
curs de dezvoltare și cu cele
lalte țări ale lumii.

Evoluția comerțului exterior 
în anul 1973 se caracterizează

prin accentuarea ritmurilor de 
creștere, volumul total al co
merțului exterior fiind cu 24,8% 
mai mare decît în anul 1972.

Volumul exportului în anul 
1973 a fost de 18,6 miliarde lei 
valută, cu 29,2 °/o mai mare de
cit în anul 1972. Cu toate rezul
tatele bune obținute, planul de 
export pe anul 1973 nu a fost 
realizat în întregime de unele 
unități ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
Grele, Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte 
și Electrotehnicii, Ministerului 
Industriei Ușoare, Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor și ale consiliilor 
populare județene.

Volumul importului a sporit 
cu 20,4 % față de 1972, corespun
zător necesităților îndeplinirii 
programului de dezvoltare a e- 
conomiei naționale.

în anul 1973 s-au încheiat noi 
acorduri, convenții și aranja
mente pentru dezvoltarea rela
țiilor economice, s-a lărgit acti
vitatea de cooperare economică 
și tehnică, încheindu-se 49 ac
țiuni de cooperare și speciali
zare în producție. Totodată, au 
luat ființă întreprinderi mixte 
de producție cu sediul în țară 
sau în străinătate. în anul 1973 
țara noastră a participat la un 
număr de 212 tîrguri și alte ma
nifestări expozițîonale interna
ționale.

Turismul internațional a con
tinuat să se dezvolte, în anul 
1973 numărul turiștilor străini 
care ne-au vizitat a fost de 3,3 
milioane, cu 13,9 % mai mare 
decît în anul 1972.

VII. POPULAȚIA 
Șl NIVELUL DE TRAI

cu 
cu

Progresul economic al țării se 
reflectă nemijlocit în ridicarea 
bunăstării materiale și spiritua
le a întregului popor — țelul 
suprem al întregii politici a par
tidului.

Dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale, valorifica
rea mai bună a resurselor ma
teriale și umane, sporirea efici
enței economice, au contribuit 
la obținerea în anul 1973 a unui 
venit național mai mare 
10,8% față de anul 1972 și 
37,7 % față de 1970.

La 1 ianuarie 1974, populația 
țării a fost de 20,9 milioane lo
cuitori; în cursul anului 1973 s-a 
înregistrat un spor al popu
lației de 165 mii locuitori. Peste 
42 % din populație locuiește in 
mediul urban.

Populația ocupată in economia 
națională a aj uns la sfîrșitul a- 
nului 1973 la circa 10 milioane, 
reprezentînd 48 % din populația 
totală. Ponderea populației ocu
pate în ramurile neagricole a 
crescut de la 50,9 % în 1970 la 
58 % în 1973.

Numărul mediu al salariaților 
din economia națională a ajuns 
la 5,8 milioane persoane ; în 
cursul anului 1973 numărul 
locurilor de muncă a crescut cu 
circa 200 mii. Ponderea munci
torilor în totalul salariaților din 
economia națională este de 
77,9%. în această perioadă nu
mărul femeilor salariate a cres
cut într-un ritm mai accentuat, 
proporția acestora in totalul sa
lariaților ajungînd la 33% in 
1973 față de 30% în anul 1970.

în perioada 1971—1973 numă
rul cadrelor cu pregătire supe
rioară a crescut cu 96 mii, a 
cadrelor cu pregătire medie de 
specialitate și profesională cu 
444 mii, din care a celor cu 
pregătire medie de specialitate 
cu 124 mii.

Veniturile bănești ale popu
lației obținute de la unitățile 
socialiste au fost în anul 1973 
mai mari cu 9,3% față de a- 
nul precedent și cu 27,6% față 
de anul 1970. Dintre acestea, 
veniturile din salarii au cres
cut față de anul 1972 cu 8,1%.

în anul 1973, între 1 august 
și 1 noiembrie, s-au aplicat 
măsurile de majorare a salari
ilor tuturor categoriilor de sa- 
lariați. Ca urmare a majorării 
salariilor din prima etapă sala
riul mediu din anul 1973 a cres
cut cu 4,3% față de cel reali- 
zat în anul 1972 și cu 9 /o fată 
de cel din anul 1970. A conti
nuat să se îmbunătățească struc
tura repartizării salariaților pe 
grupe de salarii realizate, pon
derea salariilor de peste 1 300 
lei a crescut de la circa 50% 
în 197Q la 66% în 1973. Salariul 
real înregistrează o creștere de 
3,3% față de anul 1972.

Veniturile bănești ale țărăni
mii provenite din retribuirea 
muncii în unitățile agricole co
operatiste și din vînzarea pro
duselor agricole către unitățile 
socialiste au fost în anul 1973 cu 
11,2% mai mari față de 1972.

Creșterea veniturilor bănești 
ale populației a determinat 
sporirea depunerilor la C.E.C., 
soldul general fiind la sfîrșitul 
anului 1973 față de 1972 mai 
mare cu 18,9%.

în anul 1973 fondurile de Ia 
bugetul de stat pentru acțiuni 
social-culturale au însumat 44,3 
miliarde lei, cu 10,4% mai 
mari decît în 1972 și cu 30,3% 
față de 1970.

în anul 1973, veniturile reale 
pe un locuitor au crescut cu 
4,40/n față de anul precedent. 
Sporul veniturilor reale obținu
te de populație în primii trei 
ani ai cincinalului se ridică la 
circa 44 miliarde lei.

Aprovizionarea populației a 
continuat să se îmbunătățească, 
prin diversificarea fondului de 
marfă, îmbunătățirea calității 
producției, precum și prin creș
terea volumului de servicii 
prestate populației.

Volumul total al mărfurilor 
desfăcute prin comerțul socialist 
în anul 1973 a fost de 121,3 
miliarde lei, cu 7,5% mai mare 
ca în anul precedent și cu 24,7% 
față de 1970.

Desfacerile la principalele 
mărfuri în anul 1973, compara
tiv cu anul 1972, au sporit cu 11 
mii tone la carne, 477 mii hl 
lapte, 24 mii tone zahăr, 107 mii. 
buc. ouă, 1 204 tone unt, 6,4 mii 
tone brînzeturi, 10,6 mii tone 
conserve de legume, 280 mii. lei 
încălțăminte, 386 mii. lei țesă
turi, 616 mii. lei tricotaje, 851 
mii. lei confecții. Au fost puse 
la dispoziția populației cantități 
sporite de bunuri de folosință în
delungată, astfel că la finele 
anului 1973 la 1 000 locuitori re
veneau 118 televizoare, 198 apa
rate de radio, 76 frigidere, 58 
mașini de spălat rufe etc.

Volumul prestărilor de servicii 
pentru populație a fost cu 
11,2% mai mare decît în anul
1972. în perioada 1971—1973 vo
lumul prestărilor de servicii 
depășește prevederile cincinalu
lui pentru acești ani cu 2,2 mi
liarde lei.

Pentru îmbunătățirea condiți
ilor de locuit ale populației in 
anul 1973 s-au investit în con
strucțiile de locuințe din fondu
rile centralizate ale statului cu 
28,7% mai mult decit în anul 
precedent. Au fost date în fo
losință 97,0 mii apartamente, din 
care 55,0 mii apartamente din 
fondurile centralizate ale statu
lui șl 42,0 mii apartamente din 
fondurile populației cu sprijinul 
statului în credite și execuție. 
Din fonduri proprii, populația a 
construit 48,6 mii locuințe. Au 
fost date in folosință din fondu
rile centralizate ale statului pes
te 25 mii locuri în noi cămine 
pentru nefamiliști.

în anul 1973 s-a extins rețeaua 
de distribuție a apei potabile cu 
peste 380 km, de gaze cu 180 km, 
de canalizare cu 240 km, iar 
parcul de mijloace de transport 
urban în comun de persoane a 
sporit cu 1 200 vehicule.

în anul 1973 s-a dezvoltat baza 
materială a invățămintului prin 
darea in folosință a 3,6 mii săli 
de clasă în învățămîntul de cul
tură generală, mediu, profesio
nal și tehnic. 77,8 mii mp spații 
pentru învățămintul superior, 
precum și un număr însemnat de 
laboratoare și ateliere. S-a con
tinuat dotarea invățămintului de 
toate gradele cu materiale di
dactice și aparatură tehnică.

Au fost date în folosință 18,6 
mii locuri in internate școlare, 
2,5 mii locuri în cămine studen
țești, 15 mii locuri în grădinițe 
de copii și 11 mii locuri în creșe.

în anul școlar 1973/1974 numă
rul elevilor și studenților a ajuns 
la 3 788 mii.

în domeniul culturii au fost 
luate măsuri pentru dezvol
tarea bazei materiale. Ă 
fost dat în folosință Teatrul 

„ Național din București ; s-au 
dat în folosință noi cămine cul
turale. în studiourile românești 
s-au produs un număr de 16 fil
me artistice de lung metraj, 30 
filme artistice de scurt metraj, 
238 filme documentare și jur
nale cinematografice și 8 filme 
artistice pentru televiziune. Au 
fost editate 4,2 mii, titluri de 
cărți și broșuri cu un tiraj de 
72,2 milioane exemplare. A cres
cut tirajul ziarelor, revistelor, și 
altor publicații periodice.

Pentru îmbunătățirea ocrotirii 
sănătății populației s-au dat in 
folosință 5 spitale cu peste 3000 
paturi. Numărul paturilor de a- 
sistență medicală a sporit cu 
3.8% față de 1972. Din fondurile 
statului și ale sindicatelor a 
fost mărită cu 8 000 de locuri ca
pacitatea stațiunilor balneocli
materice.

în anul 1973 și-au petrecut 
concediul în casele de odihnă și 
au urmat tratamente în sanato
rii 1231 mii persoane cu 
10,4% mai mult decit în 1972.

★
înfăptuirile dobîndite în anul

1973, ca și în primii trei ani ai 
cincinalului, atestă realismul 
sarcinilor de plan, sînt rodul 
muncii pline de abnegație ale

' clasei muncitoare, țărănimii și 
intelectualității, ale întregului 
popor. care urmează neabătut 
politica partidului, își consacră 
întreaga energie și capacitate 
cauzei făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României. Realizările 
din primii trei ani ai cincina
lului au creat premisele înde
plinirii planului cincinal 1971— 
1975 înainte de . termen, sarcină 
stabilită de Conferința Națională 
a Partidului, pentru înfăptuirea 
căreia sint necesare, în conti
nuare, noi eforturi și o temeini
că organizare a întregii activi
tăți economico-sociale. Cu hotă- 
rîrea de a îndeplini în cele mai 
bune condiții planul pe 1974, cu 
convingerea fermă că realizarea 
sarcinilor de dezvoltare econo
mico-socială a țării este în inte
resul prosperității patriei, oa
menii muncii, în frunte cu co
muniștii își vor consacra toate 
forțele și priceperea pentru în
făptuirea programului stabilit 
de partid, întimpinînd cu suc
cese remarcabile a XXX-a ani
versare a eliberării și , Congre
sul al Xl-lea al P.C.R.,* asigu- 
rind ascensiunea neîntreruptă a 
României pe calea progresului 
și civilizației socialiste.

CONSILIUL CENTRAL
DE CONTROL MUNCITORESC 

AL ACTIVITĂȚII
ECONOMICE Șl SOCIALE

DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ

COMITETUL DE STAT 
AL PLANIFICĂRII



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 4 MIERCURI 6 FEBRUARIE 1974

: •
Ij

Concursul nostru pentru cea mai bună clasă

„Nu pricepem cum poate 
rămine secretarul 
de unul singur ?“
SECRETAR U.T.C. LA NICI 15 ANI

— Începutul a fost o supă
rare — povestea Dorina Du
mitrescu, secretar U.T.C. al 
Școlii generale nr. 3 din 
Brașov. După o săptă
mînă de la alegere, se 
primește o sarcină telefonică 
de la comitetul municipal 
U.T.C. : Dorina Dumitrescu 
să se prezinte la camera 15, 
la consiliul elevilor. Mă duc 
eu acolo și sînt întrebată: 
organizația U.T.C. de la 
Șooala nr. 3 ce a făcut? M-am 
uitat lung, nu cunoșteam pe 
nimeni, și am început sä mă 
justific: „știți, eu abia am 
fost aleasă secretară“. Ceilalți 
spuneau că au realizat cutare, 
cutare lucru; unul învățd- 
mînt politic, altul o seară 
distractivă, un concurs. Eu 
am plecat rușinată.

— Si de ce gînd însoțită ?
— Să-mi cunosc colegii.

DEZBATERE „EU Șl CEILALȚI"
sau cum nu trebuie înțeleasă 

relația comitetului U. T. C- cu elevii
Mihai Moțățeanu, locțiitor al 

secretarului U.T.C., Liceul „Ion 
Maiorescu“, Giurgiu : Cei care 
formează categoria liderilor pun 
adesea, pe primul plan, alcătu
irea programelor de activitate, 
organizarea unor acțiuni, ca abia 
în ultimul rînd, să-și pună pro
blema : „asta doresc colegii noș
tri ?“. Uteciștii află despre o ac
tivitate ori alta cu prilejul adu
nărilor generale ; poate că și 
după adunare se mai vorbește o 
dată despre acțiune. Ar trebui 
să se facă o mai mare popu
larizare activității : la gazeta de 
perete, spre exemplu, ori prin 
afișe. Dar, în primul rînd prin 
noi înșine : ar fi curioasă, ciu
dată comunicarea, schimbul de 
informații într-o clasă sau chiar 
școală prin intermediul afișe
lor. Dar responsabilul gazetei 
uită de regulă lucrul acesta, bi
rourile U.T.C. uită și ele, încît 
destule acțiuni se consumă ne
știute de nimeni. Cîți din cei a- 
leși de colegi n-au trăit amără

Comitetul V.T.C. îl cunoș
team foarte bine. Ne-am mo
bilizat repede și am început 
într-o săptămînă să recuperăm 
ce nu făcusem; am organi
zat și noi învățămîntul poli
tic, adunările generale și alte 
activități. M-am dus la con
silia, apoi, cu toate procese- 
le-verbale, ca nu cumva să 
nu mă creadă. Mă făcusem 
odată de rîs.

Nu pot pricepe, însă, cum 
este cu secretarul acela care 
rămine singur, ca un alergă
tor de cursă lungă. Eu mă în-

UN CU VÎNT 

DIN BANCA ÎNTîl

țeleg bine cu întreg comite
tul: sîntem cinci, fiecare are 
sarcinile sale. Acum îmi cu
nosc și uteciștii, că sîntem 
doar 70 în organizație, cam 
știu ce vrea, ce-i place fiecă
ruia. Am organizat prima te
mă la învățămîntul politic. 
Sinceră să fiu, n-a prea mers, 
uteciștii n-au luat cuvîntul, 
deși se pregătiseră. Bineînțe
les, nu știau cum să se expri
me; era prima oară cînd par
ticipau la învățămîntul politic, 
și i-am înțeles, că și eu am fost 
dezorientată atunci cînd am 
fost prima oară chemată la 
ședință la consiliu, de n-am 
știut ce să spun. Dacă tragi 
concluzii pripite și ■ începi 
să-ți cerți colegii de la bun 
început, cînd încă nici tu nu 
știi bine ce trebuie, ce să 
ceri, i-ai pierdut de parte

ciunea de a-și fi bătut capul cu 
organizarea unei acțiuni la care 
au participat tot ei și poate încă 
vreo cîțiva I

Mai este și indulgența de care 
dau dovadă uneori birourile 
U.T.C. din clase față de cei că
rora le-au încredințat sarcini de 
a organiza acțiuni pentru co
lectiv. Situația o cunosc din li
ceul nostru : sub pretextul ,unei 
prietenii cu întreaga clasă, spi
ritul combativ al biroului se to
cește. Se creează un cerc vicios: 
a nu realiza programele propuse 
devine o obișnuință, a nu parti
cipa la acțiuni, pentru că s-ar 
putea să nu aibă loc, ori să nu 
fie interesante — altă obișnu
ință.

Problema se mai pune și în 
felul următor. Explozia informa
ției, progresul rapid al domeni
ilor de activitate accelerează e- 
manciparea noastră, a tinerilor. 
Avem ocazia să vedem specta
cole, fie film, fie teatru, avem 
la îndemînă televizorul, radioul, 

neri. Noi nu i-am certat — 
i-am ajutat.

— Dar ceva — ceva ți-a 
reușit bine, ca să-ți dea în
credere, curaj ?

— In ce privește învățătu
ra. Clasele a VlII-a, cu ex
cepția clasei mele — nu mă 
laud — au intrat cu o situație 
îndoielnică în noul an șco
lar. Ne-am spus atunci: „ce 
facem cu situația la învăță
tură?“ S-a adunat întreg 
comitetul, am chemat bi
rourile de clasă și am hotărît 
să avem discuții individuale 
în acets cadru, cu cei care nu 
învățau. După 2—3 aseme
nea discuții, am reușit să 
clintim ceva. în programul de 
activități scrie mare de tot: 
în cazul în care uteciștii con
tinuă să nu aibă o situație 
bună la învățătură, vom con
voca adunarea generală și îi 
vom discuta. Așa am proce
dat și s-au îndreptat. Trebuie 
să-i obișnuim cu analizele a- 
cestea deschise, sincere, dar 
bineînțeles, nu direct într-un 
cadru larg. întîi trebuie să 
discutăm între patru ochi, ca 
să nu-i facem de rîs în fața 
tuturor -g- fiindcă ei sînt foar
te sensibili — și numai dacă 
nu înțeleg, nu vor să înțelea
gă, sînt răi, atunci să-i du
cem în fața organizației. Si
gur, nici să nu ne purtăm 
numai așa, blînd, cu mănuși, 
ca să nu-i supărăm, fiindcă 
atunci cînd vor fi mari și Por 
face greșeli și vor fi criticați 
aspru vor respinge critica și 
va fi vina noastră, că nu i-am 
învățat de mici cu adevăru
rile spuse în față.

reviste care ne pot ocupa inte
resant timpul „liber". Situația a- 
ceasta duce la crearea unei anu
mite stări de spirit : colegii noș
tri devin foarte pretențioși și se
lectivi, sînt adesea nemulțu
miți de activitățile oferite 
de birourile U.T.C. Este un fel 
de cerc din care nu se poate 
ieși — se va spune. Dar nu-i 
chiar așa. N-avem de ce fi su- 
părați că uteciștii sînt exigenți, 
totul este să-i determinăm să se 
exprime : ce vor, ce-i intere
sează. O pot face, nu-i oprește 
nimeni, în adunări, cînd se pre
zintă programele de activități, 
dar n-o fac, de regulă. Sesizăm 
existența acelei părți tăcute, dar 
trebuie să ne explicăm și de ce. 
Fiindcă birourile prezintă colec
tivului programe atît de încăr
cate și, aparent, complete, încît 
utecistul își spune în sinea sa, 
ori chiar cu voce tare : „de ce 
să mai propun și eu, și-așa este 
prea încărcat programul, să-1 
mai încărcăm și noi" 1

„Pe ce
...M-au întrebat interlocutorii 

mei de la anul III S, matema
tică, Liceul „G. Bacovia“ din 
Bacău. „Trei clase au media 
peste 9. o clasă are media 8,66 
și voi, media 8.56 “ le răspund.

Deci, pe locul V — calculea
ză. mulțumit, Cezar Soare.

Carmen Lucaci. mai reținută: 
Nu uita, se cunosc doar rezul
tatele a 62 de clase. Să mai aș
teptăm. Cele încă peste 250 cla
se ne pot aduce surprize.

Așa este. Să mai așteptăm. 
Oricum, „speciala“ din anul Iii 
a liceului băcăuan, se situează 
în plutonul fruntaș. E clasa se
cretarului U.T.C. pe liceu. Asta 
spune ceva.

Cezar : în liceul nostru toate 
clasele se întrec între ele iar 
anul nostru se întrece și cu 
clase din întreaga țară. La anul, 
dacă organizați din nou con
cursul se vor înscrie mult mal 
multe clase de la noi. Colecti
vul clasei a cerut însă să se or
ganizeze încă de acum un con
curs la nivel de județ cu obiec
tivul : „Școala fără repetenți și 
cu cit mai puțini corijenți“. Să 
vedem ce va hotărî consiliul 
elevilor.

Carmen : O noutate : miine 
(sîmbătă, 2 februarie n.n.) ple
căm la Iași. Colegii din anul 
III matematică, al Liceului „C. 
Negruzzi“ ne primesc pentru un 
schimb de experiență. împreună 
vom merge la Facultatea de 
electrotehnică. Ne întîlnim cu 
cadre didactice, cu studenți.

Cezar : Sîntem foarte curioși 
să-l cunoaștem pe tovarășul 
decan. Nu și-a dezvăluit nume
le, comunicîndu-ne numai că 
este un fost elev al liceului 
nostru. Cu colegii de la „spe
cială" ne vom confrunta și in
tr-o sesiune științifică.

Carmen : O comunicare îi 
aparține Iui. Poate că mtine 
vom prifni rezultatele la olim
piada de matematică, deci aflăm 
care din cele două clase are 
mai mulți candidați pentru faza 
pe județ. Oricum, noi avem sa
tisfacția că am participat toți la 
concurs. Plecăm la Iași cu case- 
tofoanele și improvizăm și acolo 
o seară „Sigma-top“ cu colegii 
de la Negruzzi...

ȘCOALA MEA, 
MÎNDRIA MEA

Brățară de aur pentru băieți 
și pentru fete, meseria de 
constructor de mașini, sporește 
incă din timpul însușirii ei 
tezaurul de bunuri materiale 
al țării cu o producție în va
loare de jumătate de milion.

Intr-o Zi, în pagina noastră 
cineva a propus această temă, 
iar după titlu a adăugat și o 
întrebare: „de ce persistă e- 
goismul, neîncrederea și in
diferența într-un colectiv ?“.

Oare sîntem egoiști ? A- 
tunci cînd nu șoptim, sau 
dnd nu spunem ceea ce în
treabă colegul în timpul 
tezei, sîntem egoiști ? Eu cred 
că nu. Eu cred că noi, cei 
care nu șoptim ne ajutăm 
colegii, li facem să ne pre- 
țuiască după prima notă 
bună pe care o vor lua prin 
efort propriu. Și acest lucru 
contează mult.

Anul din care fac parte 
este un colectiv, un colectiv 
unit în care egoismul nu 
există. Nu se știe ceva la 
matematică. Imediat, colega 
mea Voiculescu Luminița ex
plică oral și Florin Bărboi 
scrie pe hârtie. Nu Se știe 
ceva la fizică. Rîpea Ion vine 
și ne arată. Acesta e colecti
vul meu. La noi nu există e-

loc ne situăm ?"
Cezar : „Sigma“ e gazeta 

noastră de perete cu apariție 
săptăminală. Clasă n-avem, 
fiindcă in liceul nostru procesul 
de invățămînt este organizat pe 
cabinete, așa că am pus gazeta 
pe hol, la vedere. Are rubrici 
din toate domeniile — în primul 
rînd din viața de zi cu zi a cla
sei, apoi din domeniile științei, 
literaturii... Carmen este redac
tor șef.

Carmen : „Sigma“ are și o ru
brică numită „Chițibuș“ — sati
rică. în fiecare săptămînă, un 
alt elev este pe post de chițibuș, 
iar colegii nu-1 cunosc decit in 
săptămînă următoare, după ce 
descoperirile lui au devenit pu
blice și au fost analizate de 
toți. „Sigma-top“ reprezintă 
„suplimentul cintat. și vorbit“ de 
sîmbătă seara. Ne întîlnim cu 
toți colegii la școală și Cu alți 
colegi din alte clase — dacă vor 
să vină — sîmbătă de sîmbătă. 
Programul are mereu noutăți, 
într-o sîmbătă am organizat o 
seară bacoviană.

Cezar: Pregătim o „Sigma-top
— III S-triptic“ : intîlnire cu 
un poet — Agatha Bacovia — 
cu un pictor și un compozitor. 
O altă seară o consacrăm dialo
gului cu un jurist cu tema 
„Sîntem în pas cu legile socie
tății socialiste?“, „Matematicus“, 
gazeta cu profil matematic are 
nucleul format tot de la noi din 
clasă. Clasa este deci o „organi
zație pilot". în afara lui Cezar
— secretarul U.T.C. pe liceu — 
încă patru uteciști fac parte din 
comitetul pe școală; toți elevii 
au abonament pe șase luni la 
ziar, ca și la gezetele de mate
matică, fizică și chimie ; poeții 
clasei sint Dan Caizerului și 
Afrodita Furdu, cea din urmă 
fiind și responsabila cenaclului 
literar ; două fete sînt membre 
ale formației de dans modern ; 
doi elevi — recitatori — iau 
mereu premii la serbări și con
cursuri; trei din cei șase mem
bri al formației de muzică u- 
șoară sint elevi ai clasei, șase 
elevi au participat anul acesta 
la sesiunile științifice Școlare 
organizate la Iași și Piatra 
Neamț..."

Cezar : Consider că este bine

Cînd școlile formează un cartier
Acum patru ani numărul 

de 13 000 de elevi intrațl a- 
proape simultan in noile edi
ficii școlare ridicate in 
puțină vreme pe strada 
Socolii din Iași — și cu a- 
ceasta, de-i, înființarea car
tierului școlilor profesionale 
și liceelor de specialitate — 
pune.,, in mod acut problema 
formării elevilor ca cetățeni. 
Consiliul județean al elevilor 
a pus in fața cartierului șco
lar un program de acțiuni, 
întreceri, concursuri, bine 
conceput, capabil să însufle
țească „populația", să stir- 
nească ambiția fiecărui lo
cuitor și a fiecărei școli. în
trecerea s-a numit Școala 
mea, mindria mea. După 
numai patru ani ce con
statăm ? De la 7 s-a 
ajuns la 120 de formații ar
tistice, de la 300 la 2 000 ar
tiști amatori, de la 5 specta
cole pe an la 20 de specta
cole. între 1970—1974 scenele 
Casei de cultură a sindicate
lor și Casei de cultură a ti
neretului din Iași au găzduit 
două stagiuni cultural-edu
cative susținute în exclusivi
tate de elevi.

In cursul întrecerii au fost 
lansate, s-au încetățenit și 
s-au generalizat inițiativele :

• Elevii — gospodarii pro
priilor lor cămine și școli 
în cadrul căreia întreținerea

goism. Știm o lecție mai bine 
la o materie. Altul nu a în
țeles. Ne sacrificăm recrea
ția. Colegul a înțeles. Iese 
la lecție. Nota e mare.

Căutam mai mulți o carte.

COLEGIALITATEA
între patru ochi ȘI ȘOAPTA

E foarte importantă pentru 
noi. Unul o are, iar 10 nu. 
El o dă celorlalți să o ci
tească iar ultimul va fi el. 
Egoismul nu poate exista. El 
e cuvîntul care s-a dus fi nu 
mai este.

Af vrea să mai discut des
pre indiferență, pentru că 

ca o clasă participantă la un 
concurs pe țară, să declanșeze 
cele mai interesante acțiuni. De 
la III S a plecat ideea de a se 
organiza un concurs pe școală 
„Călătorie pe harta țării“ și l-a 
și ciștigat, împărțind titlul de 
„cei mai buni“ cu anul II D. De 
la noi a pornit și întrecerea 
sportivă pe școală „Cupa majo
ratului“. Azi avem meci de 
cupă, la baschet.

Carmen : Și propunerea de 
a înființa un consiliu de onoare 
al elevilor, la nivel de școală,

• TELEX - CONCURS • TELEX - CONCURS •

DE LAUDĂ
• Organizația U.T.C. a 

clasei a Xl-a C, Școala pro
fesională de telecomunicații 
Oradea raportează : lecțiile 
fnvățămintului politic-ideolo
gic s-au desfășurat sub for
ma unor dezbateri la care 
au fost antrenați toți uteciș
tii ; adunările U.T.C. s-au 
desfășurat conform graficu
lui, fără absențe, intr-una 
din adunări fiind primit in 
organizație și -ultimul neute- 
cist al clasei. Clasa este abo
nată la „Scinteia tineretului" 
și și-a alcătuit colecții pro
prii cu ziarele „Scinteia", 
„Scinteia tineretului", „Tină- 
rul leninist“ și „Crișana". A 
apărut de 12 numere gazeta 
clasei „Săptămînă 11 C". Un 
grup de elevi din clasă 
a ajutat la întreținerea 
și repararea instalației e- 
lectrice din școală. Elevii 
participă la activitatea 
cercurilor de telefonie, radio, 
foto, rebus — ultimul cere 
fiind in exclusivitate al nos
tru. In clasă au funcționat

zilnică și anuală a spațiilor 
de locuit au fost asigurate de 
elevi iar lucrările de specia
litate âu fost executate de 
elevii de la școlile de profil.

• Producția atelierelor 
școlare — marca profesiei 
noastre — în cadrul căreia 
volumul producției unor ate
liere școlare, măsurat In pro
duse de aceeași calitate cu 
a întreprinderilor similare 
ca profil a fost fixat de la 
500 000 lei la 2 milioane lei 
anual.

• Elevii școlilor generale

acest cuvînt m-a durut cînd 
l-am pronunțat. Se spune că 
în general colegii sînt indi
ferenți. Oare de ce ? Am să 
dau un caz concret. Anul 
trecut aveam o stare tare

proastă. Eram bolnavă. Apoi 
am stat cam două săptămîni 
la pat. Groaznic. Nu-i așa ? 
Dar, totuși am fost veselă. De 
ce ? Pentru că m-au vizitat 
colege și timpul trecea moi 
repede. Apoi, am venit la 
școală și toți m-au făcut să 
uit tristețea, să rîd. E mare 

tot de la noi a venit. Consiliul 
s-a format și el, analizează fap
te ale colegilor potrivit princi
piilor eticii și echității socialis
te. Trei din cei cinci membri ai 
consiliului de onoare sint ute
ciști ai clasei noastre.

Cezar : Cinci elevi din liceu 
au fost discutați în fața' plenu
lui școlii pentru rezultate slabe 
la învățătură și indisciplină. 
Efectul a fost formidabil, fiindcă 
dezbaterea cazurilor s-a făcut 
într-un spirit exigent, dar cu 
multă omenie. Cei cinci colegi 
s-au schimbat mult. Unul din ei 
a și făcut „recurs“, ca să folo
sesc un termen juridic. Cererea 
lui a fost discutată de consiliu; 
nu i-a fost ridicată sancțiunea, 
însă s-a scurtat- durata ei în 
timp. Merita.

9 grupe de întrajutorare la 
învățătură • Organizația 
U.T.C. din anul I al Liceului 
de cultură generală din co
muna Gătaia, județul Timiș, 
amintește dezbaterea din a- 
dunarea generală U.T.C. cu 
tema „A fi elev intr-o școală 
a erei socialiste", cînd s-a 
discutat, cu ajutorul faptelor, 
despre aplicarea in practică 
a principiilor normelor mun
cii și vieții comuniștilor.

Acum, in timpul orelor de 
activități practice lucrează e- 
fectiv la S.M.A., in campa
nia de reparații și pregătirea 
mașinilor pentru primăvară. 
Urmînd exemplul altor ge
nerații de elevi ai școlii, caro 
au ridicat construcția liceu
lui cu laboratoare și cabine
te, cu sală de gimnastică, 
sală de mese etc., s-au or
ganizat in brigăzi de muncă 
patriotică: 296 ore au lucrat 
pe șantierul noului complex 
sanitar ; 474 ore Ia amena
jarea parcurilor din comună, 
la baza sportivă ; au folosit 
78 ore la amenajarea clasei 
in cadrul concursului din 
liceu „pentru cea mai fru
moasă și dotată clasă".

din județ — colegii noștri 
de profesie, în cadrul căreia 
34 de ateliere școlare ale 
școlilor generale din comu
nele județului Iași au fost 
dotate cu unelte.

„întrecerea Școala mea, 
mindria mea, a oferit, nu 
numai un mediu ambiant 
favorabil educației ci și un 
instrument de educație poli- 
tico-ideologică, civică și cul
turală.

ION CHIRIAC

lucru, să uiți durerea, să 
uiți că ai suferit.

Vă rog să nu spuneți că 
există egoism, indiferență.

Despre neîncredere am să 
spun cîteva cuvinte. De mul
te ori s-a întîmplat să obți
nem și note mai mici, de 
foarte multe ori (pur și sim
plu din neatenție). Dar noi 
niciodată nu am uitat că 
putem obține note mai bune. 
Avem încrede în noi, în for
țele noastre, avem încredere 
în forța noastră morală, în 
toate. Avem încredere unii 
în alții fi acest lucru valo
rează foarte mult pentru 
mine și pentru colegii mei.

Deci, ti rog pe colegii mei 
de generație, de an, să nu 
uite că egoismul, indiferența 
nu sînt trăsăturile noastre și 
nici nu vor fi vreodată.

CORINA CERIZA-MOISE 
Liceul „Dinicu Golescu“, ju
dețul Argeș, anul III C, cla
sa specială chimie

Din această clasă cu 32 de 
uteciști. pleacă idei, invitații, 
chemări la întrecere. Punctul ei 
forte este spiritul de echipă.

N. R. Clasele aflate in con
curs care nu au trimis rezulta
tele pe trimestrul I. sint ru
gate să le expedieze intr-un 
termen cit mai scurt.

TELEGRAMĂ
Anul III A de la Liceul 

pedagogic din Zalău, aflat 
în drum spre Cheile Turzii, 
a poposit la partenerii de 
concurs, anul III B din Cluj, 
de unde transmit un cald 
salut tuturor participanților 
la concurs, cu drag, 
anii III A și III B.

AUTOCRITICĂ
• „Așa cum e și normal 

— scriu elevii anului IV D 
Liceul „Frații Buzești“ din 
Craiova — prima grijă a fost 
învățătura, dar, din păcate, 
procentul promovaților este 
doar de 85 la sută: avem 
9 elevi noi în clasă și n-am 
izbutit să-i determinăm să 
se încadreze în ritmul de 
muncă al întregii clase, dar 
luptăm ca, în final, să avem 
sută la sută promovați" • 
Anul III — învățători, Li
ceul pedagogic Drobeta Tur- 
nu SeVerin : „Au existat 
elevi care, avind goluri 
in cunoștințe și mun
cind, poate mai puțin decit 
era nevoie, nu au mers în 
pas cU ceilalți. Aceste lip
suri nu s-au putut Înlătura 
la matematică, unde avem 
cinci corigențe, doi elevi 
sînt corigenți la muzică și 
respectiv botanică. Adevărat 
că media generală a colecti
vului este peste 7, că 25 elevi 
sînt înscriși la cercurile pe 
obiecte, dar dacă avem atî- 
ția corigenți nu putem spu
ne că avem un rezultat cali
tativ bun. Am luat măsuri 
hotărite pentru trimestrul II.

De ce nu ne-am 
putut înscrie 

la concurs
Sînt elevă în clasa a X-a 

a Școlii generale nr. 22 din 
Brașov.

Cînd am citit chemarea pen
tru „cea mai bună clasă în anul 
școlar 73/74“ am vrut să vă 
scriu.

Doream să fac din tema 
concursului un „semnal de a- 
larmă“, încît și clasa mea să 
revină la realitate și să pu
tem concura și noi. Dar 
planurile mele, cum s-ar 
spune, „s-au dus pe rîpă“. 
Indisciplina, notele proaste do
minau încă în catalogul clasei. 
Singură am recunoscut în cele 
din urmă că sînt învinsă de at
mosfera clasei. S-au găsit și 
cîțiva colegi „amabili“ care au 
încercat să mă convingă că 
n-am decit de pierdut, că n-am 
să schimb clasa cu nimic din 
ceea ce era — să mă las deci 
păgubașă. Am continuat să mă 
mulțumesc doar cu citirea altor 
articole din ziarul „Scinteia 
tineretului“ unde urmăream 
mersul concursului.

Acum, vă rog să mă sfătuițl 
cum să procedez ca să pot a- 
duce clasa mea, la care țin foar
te ' mult, la un nivel mai 
ridicat, chiar dacă e prea 
tîrziu să mai mă pot în
scrie la concurs. Doresc și eu 
ca oricare alt secretar, sau chiar 
elev de rînd, să mă mindresc 
cu clasa mea pe care, sînt sigu
ră, cu ajutorul ce sper că mi-1 
veți acorda, am s-o pot schimba.

Mă voi simți mulțumită 
dacă voi află că ați citit acest 
modest articol semnat de

4
VIRGINIA ENACHE, 

secretara organizației U.T.C. a 
Școlii generale nr. 22, Brașov

N.R. După cum vezi, nu nu
mai că am citit scrisoarea ta dar 
o și publicăm. Ne pare și nouă 
rău că n-ai izbutit să-ți convingi 
colegii să participe la compe
tiția școlărească „pentru cea 
mai bună clasă“.

Ne întrebi cum să procedezi 
cu clasa ta, la care ții atit de 
mult. Greu de dat rețete. Să-ți 
provoci colegii la o discuție 
sinceră pe marginea rezultate
lor pe care le obțin alții ? Ar 
fi o soluție. Poate chiar am 
face o excepție și v-am în
scrie la concurs, dacă clasa 
voastră s-ar decide să de
vină un colectiv demn de titlul 
de concurent în această întrece
re a elevilor din țară.
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TRECATOARLE IUBIRI : Ca
pitol (orele S; 11,15; 13.45; 16;
18,30; 21).

AVENTURA LUI DARWIN : 
Festival (orele 2; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21).

NU TRIȘA. DRAGA • Victoria 
. (orele 8: 11.15; 13,30; 16; 18.15;

20.30)
JANDARMUL SE ÎNSOARA : 

Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20.45).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Sale Palatului (orele 
17,15 ; 20.15) ; Scala (orele 9,30 ; 
11,30; 13 30 ; 16,15; 18,30; 20,45).

CIDUL : Patria (orele 9 ; 12.45 ;
16,30 ; 20,15).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Doina (orele 9.16: 11.30; 13,45;
17 30; 20), Floreasea (orele 16; 18; 
20).

PROGRAM DE DOCUMENTARE: 
Doina (ora 16).

MISTERIOASA / PRĂBUȘIRE : 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13.30;
16; 18 30, 21) București (orele 3.30; 
11: 13.30: 16; 18.30: 21), Favorit 
(orele 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18,15;
20.30) .

CAPCANA : Dacia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30). Moși
lor (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15).  Flacăra (orele 9; 11,15;
13.30: 15.45; 18; 20,15),

JUDO : Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30), Aurora 
(orele 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20.15).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : Unirea (ora 20.15).

TOAMNA CHEYMENNILOR : 
Unirea (orele 14; 17)

LUNA FURIOASA : Buzești (o- 
rele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30), 
Modern (orele 8,30; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21).

DOSARE DE MULT UITATE : 
Lira (orele 15.30: 18; 20,15).

INSULA MISTERIOASA : Me
lodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18.30: 20.45), Gloria (orele 9; 11.15; 
13 30; 15.45; 18,15; 20,30), Flamura 
(orele 8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20.45)

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPTH : Giulești (orele 15,30; 18;
20.15) .

JOE KIDD : Gri vita (orele 9; 
1115; 13,30; 16: 18.15; 20,30), Volga 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15) .

DIN VIATA UNUI PIERDE 
VARA î Cosmos (orele 15.30; 18;
20.15) .

TORA I TORA I TORA I : Cen
tral (orele 9.15; 12,30; 16; 19.30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : în
frățirea (ora 19).

INTÎMPLARI CU COSA NOS
TRA : înfrățirea (orele 14; 16,30), 
Drumul Sării (orele 15.30: 18;
20.15)

MARELE VALS : Bucegl (orele 
10; 15.45; 19). Arta (orele 11; 14.15; 
17,30; 20,45).

ZAPADA FIERBINTE: Vitan 
(orele 15,30 : 17.45 ; 20).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Ferentari (orele
15,30 ; 18 ; 20,15) Pacea (orele 15 30 ; 
17,45: 20).

..VILA“ NOASTRA DE VACAN
TĂ : Rahova (orele 18: 20,15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Rahova (ora 15.30).

CE SE ÎNTÎMPLA. DOCTORE ?: 
Cotrocen! (orele 14: 16; 18; 20).

VÎNTUL CĂLĂTORIILOR : Pro
gresul (ora 15.30).

CU CĂRȚILE PE fata : Pro
gresul (orele 18: 20.15).

FAPT DIVERS ÎN PRIMA PA
GINA : Viitorul (orele 16; 18: 20).

ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 

șapte PITICI : Popular (orele 
16: 18; 20)

ULTIMELE ȘASE MINUTE S 
Munca (orele 10; 15,30; 18; 20,15).

GENERALUL (orele 14.30: 16.30): 
TARUL IVAN CEL GROAZNIC 
(ora 18,45) ; PICKTOKET (ora 
20,45). rulează la Cinemateca 
„Union".

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19 ; Teatrul Național : BECKET 
— ora 19,30; (Sala Comedia) : 
PRIZIONIERUL DIN MANHA- 
TTAN — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : ÎNTRE NOI DOI N-A 
FOST DECÎT TĂCERE —ora 20; 
(Sala Studio): NOILE SUFERINȚE 
ALE TÎNARULUI „W" — ora 20 ;

Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru): ADIO CHARLIE — ora
19.30 : (Sala Studio): BĂRBAȚI 
FARA NEVESTE — ora 20; Teatrul 
de Comedie: O NOAPTE FURTU
NOASA — ora 20; Teatrul Mic : 
PHILADELPHIA EȘTI A MEA — 
ora 19,30; Teatrul Giulești : CO
MEDIE CU OLTENI — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stât : CULO
RILE NEMURIRn — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Vasllescu“ : MITICĂ 
POPESCU — ora 19.30; Teatrul 
,,C. Tănase" (Sala Savoy) : LA 
SAVOY, BOEMA ! _ ora 19,30; 
(Sala Victoria) : VINO SA NE 
VEZI DISEARĂ — ora 19,30; Tea
trul „Țăndărică" (Sal* Victoria) : 
PETER PAN — or* 17; (Sal* Aca
demia) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI — ora 17; Studioul de Tea
tru al I.A.T.C. : LABDACIZII — 
ora 20: Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : LA HANUL CU CÎNTE- 

. CE — ora 19,30; Circul „Globui" s

CIRCUL BUSCH ROLAND _ o- 
relé 16 șl 19,30

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Noi minerii" de 
loan Chirescu. 10,00 Meridlan- 
club 11.00 Profil pe portativ : 
Pianistul Claudio Arrau. 11.30 
Opereta „Poveste din cartierul de 
West“. 12,00 Știri. 12,05 Invitație In 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 13,00 
închiderea emisiunii. 17.00 Știrile 
după-amlezli. 17,05 Alo. Radio f — 
muzică ușoară la cerere. 18.00 
Șapte zile, șapte arte. Arte plas
tice 18,10 Dublu recital : Mireille 
Mâthieu și Cornel Constanfiniu. 
18,55 Melodia zilei. 19,oo în direct... 

de 1* Complexul petrochimic din 
Pitești. 19,30 Știri. 19.35'Casa de 
discuri Hungaroton. 20.00 Figuri 
de seamă din istoria culturii uni
versale. Esop. 21,00 Radio-fono- 
rama 22.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Spdrt. 22.30 Melo
dia zilei. 22,35 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23,15 Poetica. RIul, ramul... 
23.20 Studioul muzicii contempora
ne. 23,55—24.00 Ultimele știri.

PROGRAMUL I

Teleșcoală
9,00 — Album : Scheil Brașovu

lui ; 9.15 — Biologie (anul III) : 
Fiziologia analizatorului acustic 
(Televiziune școlară integrată) ; 
9,35 _ Introducere in matematica 
modernă : Algebra Boole (Apli
cații — II) ; 10,00 — Curs de limbă 
engleză. Lecția 76 ; 10.30 — Curs 
de limbă rusă. Lecția 77 ; 11.00 — 
Film pentru copil : ..Băiatul și 
pulul" ; 11,50 — Cîntece șl dansuri

populare susținute de ansamblul 
..Carpati" al Casei de cultură din 
Cîmpulung-Muscel. ; 12.05 — Film 
documentar : „în căutarea anima
lelor sălbatice" ; 16.00—17.00 —
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură ; 17,30 — Telex ; 17.35
— Curs de limbă franceză. Lec
ția 79 : 18,05 — Steaua polară — 
Feroviarii de azi șl de miine ;
18,30 — Festivaluri muzicale ; 18.15
— Soeiorama Marile familii. Co
lectivul de muncă — o mare fa
milie ; 19.10 — Tragerea Prono- 
expres ; 19,20 — 1001 de seri : Pik 
și Tlk ; 19.30 — Telejurnal ; 20.00
— Reflector ; 20,20 — Telecinema- 
teca : „Unora le place jazz-ul" 
cu: Marilyn Monroe. Tony Curtis, 
Jack Lemmon ; 22.15 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 — Pagini de umor : „Ce 
vrăji a mal făcut nevasta mea ?“ 
20,25 _ Armonii intime : 20,45 — 
Telex : 20,50 — întrebări și răs
punsuri : 21,20 _ Selectiuni din 
emisiunile de divertisment: 21.50 — 
Biruit-au gindul.
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ- 

■ia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general al 
Noii Zeelande, Sir EDVARD DENNIS BLUNDELL, următoarea 
telegramă :

Sărbătoarea națională a Noii Zeelande îmi oferă plăcuta oca
zie de a vă transmite felicitări cordiale și cele mai bune urări 
de sănătate și feticire personală, de pace și prosperitate poporu
lui neozeelandez prieten,

îmi exprim convingerea că relațiile româno-neozeelandeze vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele celor două națiuni 
ale noastre, în interesul păcii și colaborării internaționale.

EVENIMENT

PAUL HASLUCK, guvernator general al Australiei a trimis 
președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc pentru amabilul Dumneavoastră mesaj adresat 
cu prilejul Zilei Australiei, mesaj căruia i-am acordat o înaltă 
apreciere. ____ *

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România. ION GHEORGHE MAURER, a trimis primului minis
tru al Noii Zeelande. NORMAN E. KIRK, următoarea telegramă:

Cu ocazia Zilei naționale a Noii Zeelande, îmi este plăcut să 
vă adresez, Excelentă, in numele guvernului român și al meii 
personal, calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, 
de pace și prosperitate pentru țara dumneavoastră.

PRIMUL SEMINAR 
NAȚIONAL DE DESIGN

• MARȚI DIMINEAȚA, s-a 
întors în Capitală tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., secretar 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, care a 
participat la lucrările primului 
Congres Național al Uniunii 
Socialiste Sudaneze.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți tovarășul 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., acti
viști de partid.

• MARȚI S-A ÎNAPOIAT ÎN 
CAPITALĂ delegația gărzilor 
patriotice condusă de gene- 
ral-locotenent Vasile Milea — 
șeful Statului major central al 
gărzi’or patriotice care, la invi-

Comandantului Armatei 
j Ului din Republica Arabă

Siria — Mohamad Ibrahim Al- 
Ali — a făcut o vizită în aceas
tă țară.

• ÎNTRE 29 IANUARIE ȘI 5 
FEBRUARIE a avut loc la Bucu
rești cea de-a XX-a sesiune a 
Comisiei hidrotehnice romàno
iugoslave. Cu acest prilej au 
fost examinate și au fost luate 
hotărîri in legătură cu proble
mele hidrotehnice ale cursurilor 
de apă de frontieră.

Marți după-amiază. conducăto
rul delegației iugoslave a fost 
primit de Emil Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor.

în aceeași zi, Angelo Micu- 
lescu, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, a 
avut o întrevedere cu Tome 
Kuzmanovski.

CRONICA
în perioada 29 ianuarie—5 

februarie a.c. a efectuat o vi
zită in țara noastră, la invi
tația Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, o delegație a Uniu
nii Naționale a Studenților 
din Siria (I).N.E.S.) formată 
din Fayez Moutlak, vicepre
ședinte și Nada Johar, mem
bru al Comitetului Executiv 
al U.N.E.S.

Delegația a vizitat Univer
sitatea din Brașov. Institutul 
politehnic din Cluj, precum 
și obiective cultural-educati
ve și turistice. Membrii dele
gației s-au întîlnit cu stu
denti și cadre de asociație 
din Centrele universitare 
Brașov și Cluj. Cu acest pri-

U. T. C.
Iej, oaspeții au avut posibili
tatea să cunoască activitatea 
U.A.S.C.R., modul in care 
studențimea participă Ia via
ța economică și soeial-poli- 
tică a țării. Delegația a pur
tat discuții Ia Comite
tul Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R., cu tovarășul Con
stantin Boștină, președinte al 
Consiliului U.A.S.C.R., cu 
activiști ai Comitetului 
Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R.

Ieri delegația a părăsit 
țara, indreptindu-se spre Da
masc. La plecare, în Gara de 
Nord, erau prezenți tovară
șul Ioan Bari. secretar ai 
Consiliului U.A.S.C.R., alți 
activiști ai Comitetului Exe
cutiv al Consiliului U.A.S.C.R.

în ziua de 7 februarie vor a- 
vea loc in București lucrările 
primului Seminar național de 
design. Vă rugăm tov. arh. 
ION POPA în calitatea dv. de 
membru al Comisiei de organi
zare și de conducător al Stu
dioului de design „DA“, să ne 
vorbiți despre această manifes
tare.

— Prin materialele prezentate 
și prin intermediul dezbaterilor 
din cadrul lucrărilor, seminarul 
își propune să evidențieze con
tribuția pe care designul, cer
cetările cu privire la aspectul, 
utilitatea, gradul de răspuns 1« 
cerințele afective ale cumpără
torului pe care-1 conțin produ
sele, o au la dezvoltarea activi
tății economice din țara noastră. 
Iată de ce consider că această 
manifestare constituie o valo
roasă inițiativă : aceea de a re
uni specialiștii domeniului, fac
torii de decizie din ministerele 
industriale, lucrători din comerț, 
cercetători, proiectanți, cadre 
didactice din învățămîntul su
perior și, implicit, beneficiarii.

— V-am ruga să reliefați con
tribuția pe care tinerii specialiști 
ai domeniului — el însuși ex
trem de tinăr in țara noastră — 
o aduc Ia prima ediție a Semi
narului național de design.

— Majoritatea lucrărilor a- 
parțin tinerilor specialiști. De 
altfel, însuși grupul nostru de 
lucru, înființat recent — Stu
dioul „DA“ — are in compo
nenta sa specialiști a căror virs- 
tă nu depășește .30 de ani. Așa
dar. cred că acest seminar poate 
fi denumit, pe bună dreptate, al 
tineretului.

în cadrul tematicii abordate 
— care se referă atît la unele 
din cele mai noi experiențe a- 
părute în acest domeniu cit și 
la problematica concretă a for
mării cadrelor necesare econo
miei noastre aș menționa contri
buția importantă a tinerilor 
cercetători și specialiști din pro
ducție în domeniul designului 
aparatelor electronice, echipa
mentului școlar, bunurilor de 
consum din industria ușoară, 
ambalajelor etc.

PETRE JUNIE

mobilă Ia locul de producție" 
etc. (O. CHICHIȘAN).

• Pe lingă clubul textiliștilor 
de la întreprinderea „Bucegi" 
din Pucioasa s-a constituit un 
cenaclu literar. (V. MIHAIL).

• în acest an Ia Fabrica de 
tricotaje „8 Martie" din Piatra 
Neamț s-au realizat 7 000 de 
produse peste plan. (DAN FI- 
LIPESCU).

• Pentru constructorii din Pi
tești a fost amenajat un cabinet 
medical înzestrat cu personal 
calificat. Au fost rezervate 500 
de bilete pentru tratament și o- 
dihnă (VASILE RADU).

• Tinerii de la cuptorul nr. 6 
al Combinatului chimic din Tîr- 
năveni s-au angajat, ca in cins
tea celui de al Xl-lea Congres 
al partidului, să realizeze 1100 
tone carbid peste sarcinile de 
plan (M. BORDA).

• Galeria de artă din Cluj 
este gazda Expoziției creatorilor 
de artă populară din județ care 
cuprinde peste 150 de obiecte, 
între acestea : costume populare 
ardelenești, piese de costum, ce
ramică de Turda, cioplituri și 
crestături în lemn, obiecte din 
papură și metaloplastie etc. 
(BENONE NF.AGOE).
• La Casa de cultură a sindi

catelor din Ploiești și-a început 
activitatea un nou cenaclu de li
teratură științifico-fantastică 
„Iris“. Ședințele vor avea loc 
lunar (GRIGORE IONAS).

• întreprinderea „8 Mai" din 
Mediaș a contractat și va livra 
3 sortimente și 63 de modele noi 
de încălțăminte. La întreprinde
rea „Flaro“ din Sibiu s-a pus la 
punct producerea a două noi ti-

puri de creioane cu pastă : „O- 
limp“, cu virf metalic care-i con
feră o rezistență sporită și 
„Mondial" (M. JUGANARIU).

• Pe șantierul Hidrocentralei 
de la Lotru au fost constituite 8 
schimburi de onoare formate din 
cite 25 de tineri. întrecerea din
tre aceste schimburi este dotată 
cu un fanion de onoare. (M. 
POSPAI).

• 300 de tineri din municipiul 
Drobeta Tr. Severin au luat 
parte la deschiderea șantierului 
de muncă patriotică de la sta
dionul „Meva“. La Caracal 600 
de tineri au fost prezenți la 
inaugurarea citorva șantiere de 
muncă patriotică : amenajarea 
ștrandului tineretului, amenaja
rea grădinii zoologice din par
cul orașului, realizarea unui 
complex sportiv, plantarea a 
peste 25 000 pomi fructiferi, con
strucția unui cămin pentru ti
nerii muncitori de la Uzina dc 
vagoane. (P. MIRCEA).

• Pină în luna mai in jude
țul Neamț se desfășoară, la ni
velul comunelor, intreprinderilor 
și instituțiilor, concursul „Rea
lizări și perspective in dezvolta
rea economico-socială a județu
lui Neamț“. Inițiator — Comite
tul județean al U.T.C.

condițiile apariției tulburărilor 
de comportament, prevenirea 
lor", după care se prezintă, în 
premieră, piesa „Nepotrivire de 
caracter" de Ion Băieșu.

• în ziua de 7 februarie elevii 
claselor a Xl-a și a XH-a ale 
liceelor teoretice din orașul A- 
lexandria vor avea un dialog cu 
specialiștii pe tema orientării 
școlare și profesionale in contex
tul necesarului de forță de 
muncă, raportat la dezvoltarea 
economico-socială a județului 
Teleorman.

O catedră prin 
corespondență :

10 minute de 
exerciții cu 

EXTENSORUL

• La Combinatul de prelu
crare a lemnului din Blaj a în
ceput fabricația in serie a două 
noi tipuri de mobilă destinată 
școlarilor : „Oxana“ și „Octav“. 
(V. MOROȘAN).
• Studioul cineaștilor amatori 

care funcționează pe lingă 
U..I.C.M. Cluj realizează citeva 
filme de larg interes educativ : 
„Deșeurile — valoare inestima
bilă și inepuizabilă in procesul 
de realizare a bunurilor mate
riale". „Brigada de agitație pe 
urmele risipei", „Biblioteca

• Azi, la Casa de cultură a 
sectorului VI are loc la orele 
18,00 deschiderea expoziției cer
cului de artă plastică. La orele 
19,00 formația de muzică ușoară 
„Jupiter" prezintă programul cu 
care va participa la Festivalul 
cîntecului de la Berlin.

• Joi, 7 februarie, la Casa de 
cultură a sectorului V in cadrul 
Universității populare, cursul 
Noțiuni medicale și educație 
sanitară, are loc masa rotundă 
cu tema „Păstrarea sănătății fi
zice și morale a tineretului,

„EXPEMMINT C8"
SCHIMBĂRI ÎN BINE

Decalarea termenelor de amenajare a întregului spațiu, unde 
să ne putem desfășura activitatea, își arată, cum se zice, colții. 
Și asta datorită faptului că în ultimele două zile priveliștea a 
ineeput să se schimbe la „Modern Club“. Iată, pe scurt, semnele 
cele mai îmbucurătoare care ne fac să privim cu mai multă în
credere spre săptăminile următoare :

La „Universal-club", 67 de 
tineri de la Uzinele „23 Augușt“ 
din Capitală și 10 elevi ai Școlii 
generale nr. 67, patronată de 
uzină, au trăit ieri un moment 
emoționant : primirea carnete
lor de membri ai organizației 
U.T.C. Tovarășii Petre Rădu- 
canu, prim secretar al Comitetu
lui U.T.C. al sectorului III, Ion 
Rusu, secretar al Comitetului 
lui U.T.C. al Uzinei „23 August" 
i-au felicitat pe proaspeții ute- 
ciști și le-au vorbit despre sar
cinile și răspunderile ce le re
vin. Angajamentul celor 77 de 
noi uteciști a fost rostit de 
strungarul Marin Ionescu. For
mația de muzică ușoară „Cris
tal“ a uzinei a prezentat, în 
cinstea lor, un program artistic.

8 ANI LA SĂVINEȘTI

îl întreb pe ing. Constan
tin N. Neculai, șeful secției 
schimb poliamid de la C.F.S, 
Săvinești care a fost cea mai 
grea clipă din activitatea sa. 
îmi spune : „pornirea pri
mei instalații cu tehnologie 
și utilaje românești". (Este 
vorba de două linii de recu
perare a caprolactamei din 
deșeuri). Vorbește greu des
pre meritele sale. Le aflu, 
pentru că le știe întreg com-

• Cu prilejul serii de dans 
de duminică s-a desfășurat 
primul concurs public pentru 
echipa de improvizații după 
modelul „teatrului nescris" 
din comuna Șanț.

• Luni seara s-au prezen
tat primii candidați pentru 
formațiile muzicale ale clu
bului. Tot luni a luat ființă 
cercul de artă dramatică, 
montaje muzical-literare și 
recitatori.

• Pentru săptămîna vii
toare putem anunța de pe a- 
cum o nouă inițiativă : des
chiderea cercului de sociolo
gia culturii, condus de Tibe
riu Ban. cercetător Ia Acade
mia de științe sociale și poli
tice. Cîteva detalii pentru 
cei interesați : cercul își pro
pune să urmărească și să 
descopere din punctul de ve
dere al principalului consu
mator, tineretul, soluții prac
tice referitoare la activitatea 
culturală din cadrul insțitu- 
ționalizat al clubului. Ca a- 
tare vor fi investigate, prin
tre altele : bugetul de timp 
liber al diverselor categorii

de tineri din sector, concep
țiile, mentalitățile, atitudinile 
acestora privind activitatea 
cultural-educativă la nivel in
dividual și de microgrup, lo
cul și rolul culturii in proce
sul lor de profesionalizare și 
reciclare, opțiunile și motiva
țiile în raport cu forma de 
cultură pe care o preferă 
(profesională, social-politică, 
științifică, tehnică, literar- 
artistică).

• în sfîrșit, astăzi la orele 
16,00 inaugurăm ciclul de 
dezbateri tematice intitulat 
„Dimensiunile viitorului". în 
cea de a doua parte a acestei 
prime întîlniri — la care va 
fi prezent Dorin Rădulescu, 
cercetător la Institutul de 
viitorologie — membrii cer
cului O.Z.N. de la casa de 
cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa" vor porni, 
în dialogul pe care îl vor sus
ține, de la o controversă pa
sionantă. Obiectele zbură
toare neidentificate sînt oare 
mărturii ale unui drum pe 
care omul va păși în viitor?

M.T.

...LAPOVITĂ, PLOAIE 
Șl ZĂPADĂ

în următoarele 24 de ore, 
ne comunică meteorologul 
Dorina Coicea, vremea se 
menține relativ caldă. Cerul 
va fi mai mult acoperit, vor 
cădea precipitații temporare 
sub formă de burniță și 
ploaie în cea mai mare par
te a tării, iar în nord-vest, 
pe alocuri, și sub formă de 
lapoviță. La munte va ninge. 
Vintul va sufla potrivit, cu 
intensificări locale. Tempe
raturile minime vor fi cu
prinse între —3 și +5 grade, 
iar maximele intre —2 și +8 
grade. Local se va mai pro
duce ceață și pe alocuri po
lei.

Bucureștenii vor beneficia 
de o vreme relativ caldă, cu 
cer variabil, mai mult aco
perit. Temporar, ploaie. Vini 
potrivit. Temperaturile mi
nime de —1 și +1 grade, 
maxime de 2 și 4 grade. Di
mineața, ceață slabă.

Redactorul rubricii: 
LIDIA POPESCU

EXERCIȚIUL NR. 1
Din stînd, depărtat, cu ex- 

tensorul transversal pe omo
plați, apucat de capete cu bra
țele flexate. Apropierea cape
telor extensorului pe piept 
(chiar petrecerea lor) cu men
ține 10 sec. In momentul În
tinderii maxime (12 serii X 8 
timpi).

EXERCIȚIUL NR. 2
Stînd. depărtat, un pas îna

inte. un capăt al extensorului 
fixat sub virful piciorului, ce
lălalt apucat cu mîna. cotul 
fixat pe bazin. Flexia antebra
țului pe braț șl revenire lentă. 
Alternativ (4 serii X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR. 3
Stînd. depărtat, un picior pe 

virf înapoi fixînd un c»păt al 
extensoruluj, celălalt apucat 
cu o mînă ; brațul îndoit din 
cot la spate. Flexia antebrațu
lui pe braț și devenire. Alter
nativ. Blocare 10 sec. (2 serii X 
8 timpi).

T

EXERCIȚIUL NR. 4
Stînd pe un picior, celălalt 

îndoit înapoi, cu capătul ex
tensorului fixat de virf. mîini- 
le apucă extensorul de deasu
pra capului. întinderea brațe
lor în sus simultan. Se schim
bă piciorul (2 serii X 8 timpi)

Machiajul sau cosmetica 
se recomandă și împotriva 
poluării pielei. Se indică cu
rățirea feței cu lapte „Far
mec“ sau cu săpun pentru 
înlăturarea impurităților ce 
se așează pe ea. Apoi se a- 
plică una din Ioțiunilc amin
tite. Pentru machiaj se gă
sesc mai ales fardurile de 
ten ABC în 5 nuanțe pro
duse anticearcăne. farduri 
compacte și lichide, farduri 
de pleoape, Stik-uri com
pacte și casete cu trei culori 
diferite. pudră „Farmec“ 
„Lux“ și ABC. Rujatul este 
strict necesar, spun cosme- 
ticienii deoarece buzele se 
irită din cauza vîntului pro- 
dueîndu-se mici fisuri ce 
deschid calea microbilor. Cu

loarea discretă o oferă noul 
ruj „Farmec" lux.

O toaletă astfel îngrijită 
nu poate fi lipsită de un par
fum sau apă de colonie. 
,»April“, „Sublim", „Intim" și 
„Lavandele^ ambrate", pentru 
bărbați „Adam“ (matinal), 
„Tabac" sînt doar cîte
va dintre acestea pe care 
le puteți găsi oricînd în ma
gazinul de prezentare „Far
mec“. Tot la această unitate 
veți primi toate îndrumările 
necesare de la o cosmeticiană 
consultantă care se află în 
unitate întregul program de 
funcționare (orele 9—18), 
sau de Ia orice vinzătoare. 
Tot aici de două ori pe săptă- 
mină puteți asista la demon
strații și expuneri pe teme 
de cosmetică.

IN EDITURA POLITICĂ

AU APĂRUT
• C. Ștefan : Reducerea 

cheltuielilor materiale — o- 
biectiv esențial al activității 
economice. • Al. Valentin : 
Marxismul, revoluție in filo
zofie. • Vasile Constantin : 
Principiile morale ale socia
lismului în relațiile de fami
lie. • C. I. Gulian : Proble
matica omului și existenția
lismul contemporan. (Colecția 
„Dezbateri ideologice"). • Al- 
vin Toffler : Șocul viitoru
lui (Colecția „Idei contem
porane").

binatul. Ziua de muncă a in
ginerului a avut deseori 12 
și 13 ore, și atunci cînd a 
participat la elaborarea unor 
proiecte, la montaj sau la 
pornirea unor instalații. Im
portant pentru el avea să 
fie, cum spune „confirma
rea muncii noastre". Gălă- 
țean. vorbește cu mîndrie de 
„anii mei de Săvinești". Opt 
la număr, fiecare însemnînd 
căutare, îndoială. . reușită. 
Numele său este legat de 
două însemnate inovații. 
„Procedeu și tehnologie pen
tru obținerea granulelor po- 
liamidice cu vîscozitate înal
te pe coloane de polimeriza- 
re fără presiune", realizată 
cu colegul său de facultate, 
gălățean și el. Radu Tănă- 
sache aduce anual combi
natului economii de peste 
.350 000 lei. Altă inovație, rea
lizată cu maiștrii Ion Radu 
și Gheorghe Pavel înseam
nă, concret, un milion lei 
economii. „Anii mei de Săvi
nești“ înseamnă pentru tînă- 
rul inginer (acum cîteva 
zile a împlinit 30) să fiu 
util, muncă de creație, ome
nie, calități pentru care a 
fost ales secretar al comite
tului de partid, secția polia
mid.

L. P.

• „SALA SPORTURILOR" 
din München va găzdui, intre 
22 și 24 februarie, campiona
tele internaționale de tenis 
de masă ale R. F. Germane, 
un veritabil „minicampionat" 
mondial, la care au fost in
vitați sportivi și sportive din 
25 de țări, printre care șl 
România.

• COMISIA SPORTIVA 
a Federației internaționale 
de automobilism a primit o 
informare din partea Auto- 
mobilclubului suedez prin 
care acesta anunță suspen
darea restricțiilor de carbu
ranți pentru cursele auto
mobilistice. în urma acestei 
măsuri ar putea avea loo 
toate competițiile și raliurile 
programate în acest an în 
Suedia. în schimb, in Anglia 
raliurile sînt interzise pe 
șoselele principale, iar curse
le de motociclism sînt per
mise cu condiția reducerii 
consumului de benzină cu 
20 Ia sută.

• AL DOILEA TURNEU 
international „fulger" de 
handbal feminin desfășurat 
la Liublin a fost ciștigat, 
ca și primul, de formația 
Vulturul Ploiești.
• LA 8 MARTIE VA AVEA 

loc în Capitală întîlnirea in
ternațională de box dintre 
echipele României și R. D. 
Germane. Gala se va desfă
șura in sala sporturilor de 
la Floreasca. în lotul forma
ției țării noastre figurează.

printre alții, campionii eu
ropeni C. Gruescu (muscă) 
și Simion Cuțov (semiușoară),

La 15 și 17 februarie, se
lecționata de tineret a țării 
noastre la box va evolua la 
Belgrad in compania echipei 
similare a Iugoslaviei.

• SCHIORII DIN ECHIPA 
DE BIATLON a țării noas
tre se pregătesc intens în ve
derea participării la campio
natele mondiale care vor a- 
vea loc cu începere de la 25 
februarie, în U.R.S.S.

• PRIMUL MARE EVENI
MENT internațional atletic al 
sezonului care va avea loc 
în Capitala țării noastre — 
campionatele internaționale 
pe teren acoperit ale Româ
niei — se vor desfășura sîm- 
bătă și duminică in sala par
cului sportiv de Ia „23 Au
gust". La campionate și-au 
anunțat participarea atleți și 
atlețe din 10 țări .

• ÎN CADRUL TURNEU
LUI internațional de tenis 
de la North Little Rock (Ar- 
kansas) jucătorul român 
Toma Ovici l-a întrecut cu 
6—3, 6—4 pe Bob Hewitț.

• Au început întrecerile 
turneului internațional femi
nin de tenis de Ia Fort Lau- 
derdale (Florida). în primul 
tur al probei de simplu, te- 
nismana româncă Virginia 
Ruzici a întîlnit-o pe Pea- 
ches Bartkowicz (S.U.A.). pe 
care a învins-o în trei se
turi : 4—6, 7—5, 6—1.

„CUPA

TINERETULUI"

• BUDEȘTI — Gazdele 

s-au impus

După o pauză... prelungită în 
activitatea sportivă, tinerii din 
comuna Budești (Ilfov) au avut 
satisfacția de a participa, zilele 
trecute, la o amplă acțiune de 
masă, care le-a prilejuit momen
te plăcute de destindere. Intr-un 
cadru festiv s-au desfășurat în
trecerile din a 2-a etapă a „Cu
pei tineretului“ ediția de iarnă, 
la care au evoluat reprezentanții 
asociațiilor sportive din comu
nele și satele Buciumeni, Crivăț, 
Aprozi și Budești Programul a 
cuprins concursuri interesante de 
șah, tenis de masă și sanie, pe 
categorii de vîrstă, de la 8 la 19 
ani. Deși au primit o replică dîr- 
ză, gazdele s-au impus la majo
ritatea probelor. Au ieșit în evi
dență îndeosebi tinerii jucători 
de tenis de masă din comuna 
Budești ; Nicolae Ștefan. Nicolae 
Bădoi și elena Deaea Dănuț, care 
s-au calificat pentru faza superi
oară a acestei competiții. O e- 
voluție frumoasă au avut și tine
rele din comuna Crivăț: Valerica 
Badu, Ioana Angliei și Aurica 
Zamfir, învingătoare la cele trei 
categorii prevăzute în regulamen
tul concursului de tenis de masă. 
La întrecerile de șah, pe primele 
locuri s-au clasat Gh. Constanli- 
nescu, Adrian IJngvari, Marian 
Toader și Constantin Baciu.

EXERCIȚIUL NR. 5
Fandare pe un picior, celă

lalt întins lateral cu capătul 
extensorului fixat de vîrf ; 
apucat cu mîna de celălalt 
capăt, cotul sprijinit pe abdo
men. Flexia antebrațului pe 
braț ; revenire. Alternativ. (4 
serii X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR. 6
Din citlcat înainte In sprijin 

pe mîini, extensorul așezat 
transversal pe omoplați ; apu
cat de capete. Flotări. cu în
dreptarea lentă a brațelor (2 
serii X 8 timpi)

• INDICAȚII : Nu uitați 
efectuarea citorva exerciții de 
încălzire la începutul lecției! 
Nu uitați să deschideți fereas
tra ! Nu uitați să vă relaxați 
cite 1 minut între exerciții !

Ilustrații de :
ȘTEFAN COCIOABA

Grupaj realizat de :
VIOREL RABA

ROMÂNIA FILM < 
PREZINTĂ 5

în continuare la Cinemato- < 
graful <

Angajăm urgent
mecanici auto, tini

chigii auto, rutieriști, 
sudori, electricieni în
treținere și șoferi de 
preferință din provin
cie.

Asigurăm cazarea.
Adresați C.A.P. O- 

topeni,
telefon 33 05 71.

ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII METALICE Șl 
APARATAJE

București, str. Industriilor nr. 3-5, sector 3 
Angajează :

muncitori necalificați, absolvenți a 4 clase ele
mentare, avînd 16 ani împliniți, pentru calificare 
prin cursuri de gradul 1, cu participare în produc
ție, durata 6 luni, în meseria de CAZANGIU.

Pe timpul școlarizării cursanții vor primi un salariu de 1 040 leillună 
In întreprindere există cantină, masa servindu-se contra cost.
Se asigură cazarea pe timpul școlarizării. ,

GRUPUL DE ȘANTIERE INSTALAȚII - MONTAJ BUCUREȘTI
f Angajează:

® Muncitori instalatori caloriferiști ;
© tinichigii ventilație ;
• sudori electricieni și autogeni ;
• montori conducte tehnologice ;
® montori montaje industriale și lăcătuși sudori, 

pentru șantierele din București, Pitești Giurgiu, 
Curtea de Argeș, Alexandria și Balș-

Se angajează și echipe de specialitate și complexe prin detașare pe 
perioade de 1 la 6 luni.

Se asigură condiții optime de cazare și masă la cantină.
Solicitrinții se vor adresa la sediul întrep rinderii din București, str. Academiei n> 2 etaj 11, 

sector 4, telefon, 16 12 00'03 și în provincie la sediile șantierelor sus-amintite.

ȚRANSPLAN^
coproducție franco-italo-vest-germană ; scenariul și regia : 
Jacques Doniol-Valcroze — după romanul lui Victor Vicas și 
Alain Franck ; muzica : Johannes Brahms ; cu : Mathieu 
Carriere, Nicoletta Machiavelli. Marianne Egerikx. Michel 
Duchaussoy, Monique Molinard. Martine Sarcey ; cu partici

parea lui Jean-Pierre Aumont

CAPITOL >
Ș din București filmul $

..TRECĂ
TOARELE 

| IUBIRI" I 
( o producție a casei de filme Ș 
( frei Ș
) Scenariul și regia : MAL- ( 
> VINA URSIANU ?
( Imaginea: Sandu Intorsurea- Ș 
\ nu, Gh. Fișcher Ș
) Muzica : Tiberiu Olah ? 
) In distribuție : George Mo- ? 
) toi, Silvia Popovici, Gina f 
) Patrichi, Cornel Coman, r 
) Nina Costea, Mihai Pală- ? 
2 descu și artista emerită r 
) Beate Fredanov ?
( Film realizat în studiourile Ș 
\ centrului de producție cine- Ș 
\ matografică BUCUREȘTI Ș

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT 
BUCUREȘTI 

ANGAJEAZĂ URGENT
CONDUCĂTORI AUTO 

PENTRU TAXIMETRE Șl CAMIOANE 
bărbați și femei, posesori ai permisului de conducere cores 

punzător categoriei de autovehicule 

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

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

ÎNTREPRINDEREA DISPUNE DE UN PARC NOU 
DE AUTOBUZE Șl TAXIMETRE

Se asigură :
— Salariul tarifar corespunzător clasei. Iar pentru șoferii de 

autobuze spor de 10 la sută și sporurile legale pentru orele su
plimentare efectuate.

— Pentru nefamiliști cazare in căminele întreprinderii.
— Masa la cantină la prețuri convenabile.
— Legitimații de călătorie pe mijloacele de transport In comun 

pentru întreaga familie.
— Stabilirea domiciliului în municipiul București conform De

cretului 307/1971.
Pentru taximetre și camioane doritorii se vor adresa la se

diul unității — Biroul Personal din str Galați nr. 2/6, secto
rul 2, tel. 1139 20, iar pentru autobuze la sediul unității — 
Biroul Personal din Calea Șerban Vodă nr 164, sectorul 5, 
tel. 23 6154, unde pot primi orice alte informații.

Ì



încheierea fazei a doua
Convorbirile

a dezangajării la Suez

Lac

Suez, către forțele

dezbateri, Consiliul executiv al 
marți declanșarea in noaptea de 
24,00, a unei greve naționale a

grevei și la alegeri 
anticipate decît să se 
un compromis cu mi-

estic al. Canalului 
israeliene au în

de

sovieto-americane
malul 
forțele 

luni, operațiunile

PERU: Mineri din bazinul Oroya, exprimîndu-și aprobarea 
naționaliza cea mai mare companie minieră particulară din

față 
(ară

de hotărîrea guvernului de a 
„Cerro de Pasco Corporation".

4

Politica viitorului
cooperarea de la stat la stat

Președintele Algeriei despre relațiile 
intre țările dezvoltate și celelalte țări
Președintele Algeriei, Houari 

Boumediene, a acordat cores
pondentului ziarului „Le Mon- 
de" la Alger un interviu în care 
se referă la hotărîrea luată de 
țara sa in privința folosirii 
materiilor prime. El a expus, 
totodată, punctul de vedere al
gerian în legătură cu relațiile 
care trebuie să existe între ță
rile dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare. „Cooperarea de la 
stat la stat — a subliniat șeful 
statului algerian — este politi
ca viitorului", exprimîndu-și 
dezaprobarea față de apropiata 
conferință de la Washington a 
țărilor capitaliste industrializate 
consumatoare de petrol.

Șeful statului algerian a ca
lificat ca nefondate unele re
proșuri formulate în legătură cu 
creșterea „prea mare și prea 
rapidă“ a prețului petrolului 
operată de țările producătoare, 
ca și acuzațiile potrivit cărora 
aceste țări ar fi contribuit, prin 
măsurile luate, la o inflație pe 
plan mondial. „Eliberarea ma
teriilor noastre prime nu este 
pentru noi un scop în sine, ci 
un mijloc de a ne dezvolta, 
dezvoltînd, pe baza complemen
tarității, toate raporturile noas
tre cu țările industrializate — a 
subliniat el. Așa, de exemplu, 
conducta din est, care va trans
porta gaz algerian în Italia și 
care va fi construită de italieni, 
a intrat în faza realizării. Al
geria dorește acum să realizeze 
și conducta de gaze din vest, 
care va trece prin Spania și 
Franța. Noi am preluat contro
lul petrolului nostru pentru a 
stabili raporturi directe de la 
stat la stat și pentru a elimina 
intermediarii care realizează

profituri fabuloase pe seama 
consumatorilor și producători
lor".

în legătură cu convocarea u- 
nei sesiuni de urgență a Adu
nării Generale a O.N.U., la pro
punerea sa, președintele 
Boumediene a arătat că „pro
blema care se pune în lume este 
mai vastă decît problema sepa
rată a petrolului sau chiar decît 
cea a materiilor prime. Ea pri
vește. raporturile intre țările 
dezvoltate și celelalte țări, 
toate domeniile“.

Repere libiene
O echipă de geologi li- 

bieni va efectua cercetări în 
regiunea de nord-vest a Li
biei pentru a stabili dacă e- 
xistă zăcăminte de petrol în 
această zonă, unde, pînă a- 
cum, nu a fost descoperit 
decît foarte puțin țiței — 
relatează săptăminalul libian 
„Mediterranean News“. E- 
chipa va întocmi hărți geo
logice ale regiunii.

Majoritatea zăcămintelor 
libiene de petrol se află în 
nord-estul țării.

in

R. D. Vietnam

Dezvoltarea
economiei
naționale

PANÌMMI«

I|"n ziua de 18 Ianuarie 
un grup format din 
trei bărbați și șapte fe

mei >— toți din Elveția — 
au pornit intr-o expediție 
mai puțin obișnuită pentru 
un asemenea echipaj : tra
versarea Saharei, prin sudul 
Atlasului, adică deșertul tu
nisian, algerian și marocan, 
expediție numită „Safari 
Girls II“.

Conducătorul acestei 
torii cu caracter ceva 
special, ținind cont de 
tul că cea mai mare 
a grupului este alcătuit din 
femei, este 
plorator 
ney.

De ce 
In urmă 
Maurice-Henri

în raportul economic al guver
nului, prezentat la sesiunea A- 
dunării Naționale a R. D. Viet
nam de Le Thanh Nghi, vice- 
prim-ministru, se subliniază că, 
în perioada care a trecut de la 
semnarea Acordului de la Paris 
cu privire la Vietnam, a fost re
luat traficul pe principalele căi 
ferate, întreprinderile- industri
ale și-au normalizat activitatea, 
a fost refăcută o parte însemnată 
a fondului locativ, au fost obți
nute succese în domeniul ocro
tirii sănătății și învățămîntului.

în 1973, producția de energie 
electrică a depășit cu 24 la sută 
nivelul din 1965, iar volumul 
global al producției realizate de 
industrie și unitățile meșteșugă
rești a fost, anul trecut, cu 17 
la sută superior celui din 1965.

Referindu-se la planurile pe 
1974 și 1975, Le Thanh Nghi a 
subliniat importanța îndeplinirii 
sarcinilor' legate de mobilizarea 
resurselor creatoare ale societă
ții, folosirea tuturor posibilități
lor potențiale ale economiei, in
tensificarea producției și res
pectarea regimului de economii, 
consolidarea și dezvoltarea rela
țiilor socialiste de producție, și 
de întărirea conducerii econo
miei de către organele de stat 
centrale și locale.

Paralel cu refacerea și dezvol
tarea economiei naționale — 
a subliniat raportorul —trebuie 
să desfășurăm pregătirile pentru 
cel de-al doilea plan cincinal — 
1976—1980.

călă- 
mai 
fap- 

parte
cunoscutul ex- 

Maurice-Henri Ber-
„Safari Girls II"? 
cu aproape doi ani, 

Berney a 
condus primul echipaj femi
nin în Africa. Atunci, cele 
12 femei — membre ale gru
pului de exploratori — au 
efectuat o călătorie la bor
dul a trei bărci, de-a lungul 
Iacului Comoe, traseu plin 
de hățișuri și accidentat. De 
data aceasta, cel de-al doi
lea echipaj nu are de în
fruntat nici hățișuri, nici ape 
tumultuoase, ci Sahara cu 
căldura și vinturile ei de ni
sip. întregul periplu va dura 
50 de zile, străbătîndu-se 
circa 10 000 de kilometri, în
tre La Goulette și Tanger.

Scopul expediției este, po
trivit declarațiilor partici- 
panțiior, nu numai de a de
monstra capacitatea femeilor 
de a rezista în condiții de 
viață vitrege, dar și desfă
șurarea unei activități de 
documentare : filme și foto
grafii, înregistrări sonore, 
recoltarea de piese etnolo
gice. în plus, vor fi testate 
o serie de materiale și apa
rate necesare unor asemenea 
expediții. Căci temerarul ex
plorator Berney a stabilit 
deja planul unei alte expe
diții pe continentul african, 
la fel de îndrăzneț. Și tot cu 
un echipaj feminin.

R. Ț.

J

Greva generala 
a minerilor britanici

Hotărîrea va intra în vigoare începind de simbătă
După aproape patru ore de 

sindicatului minerilor a hotărît 
simbătă spre duminică, la ora 
minerilor.

Această decizie este rezultatul 
firesc al votului exprimat, săp- 
tămina trecută, de cei aproape 
280 000 de mineri, prin care, cu 
o majoritate zdrobitoare, s-a a- 
cordat conducerii sindicatului 
pe ramură mandatul de a între
prinde orice măsură, inclusiv 
recurgerea la grevă, pentru a 
obține satisfacerea revendicări
lor privind îmbunătățirea con
dițiilor de viață și de muncă. 
Potrivit părerii observatorilor, 
greva minerilor urmează să fie 
de lungă durată, cunoscîndu-se 
solidaritatea și forța acestui im
portant detașament al clasei 
muncitoare britanice.

în mai bine de două luni și 
jumătate de la declanșarea con
flictului dintre mineri și guvern, 
au avut loc numeroase contac
te, între părți, fără să fi dus 
însă la vreun rezultat. Toate 
încercările s-au lovit de refu
zul autorităților de a acorda o 
sporire a salariilor minerilor, în 
conformitate cu uriașa creștere 
a prețurilor, inflației și cu ac
centuarea devalorizării lirei 
sterline.

Pînă la declanșarea grevei au 
mai rămas citeva zile, timp în 
care, după cum subliniază zia
rul „Guardian“, „se mai poate 
ajunge la o soluție". După pă
rerea observatorilor, însă, în 
rîndurile guvernului există u- 
nele opinii care înclină spre a 
se ajunge mai degrabă la de
clanșarea 
generale 
conceapă 
nerii.

Observatorii nu exclud posibi
litatea ca, în cazul în care 
greva minerilor va începe la 
data anunțată, patronii să re
curgă la un lock-out cvasige- 
neral, închizînd întreprinderile 
sub pretextul lipsei de curent 
electric și materii prime, și a- 
runeînd pe drumuri milioane 
de muncitori. Referindu-se la 
efectele posibile ale unei ase
menea greve prelungite, pre
ședintele Consiliului minelor, 
Derek Erza, a declarat că a- 
ceasta ar putea avea consecin
țe pe care le-a apreciat drept 
„catastrofale, fără precedent 
ultimii 30 de ani”.

• UN PURTĂTOR DE CU
VINT al Casei Albe a anunțat 
că in timpul întrevederii dintre 
președintele Nixon șl ministrul 
de externe al U.R.S.S., A. Gro- 
miko, a fost examinat un larg 
cerc de probleme, inclusiv rela
țiile sovieto-americane, confe
rința de pace în Orientul Apro
piat de la Geneva, tratativele 
privind limitarea armamentelor 
strategice, probleme legate de 
securitatea europeană.

Cea de-a doua fază a aplică
rii acordului de dezangajare s-a 
încheiat, în cursul zilei de 
marți, o dată Cu transferarea, 
de către reprezentanții O.N.U., a 
controlului asupra regiunii si
tuate la sud de Micul 
Amar, de pe malul apusean ai 
Canalului
egiptene — a anunțat purtăto
rul de cuvînt al O.N.U. la Cairo.

Trupele israeliene au conti
nuat — a afirmat purtătorul de 
cuvint — retragerea de pe ma
lul occidental al Canalului, în- 
cepind, în acest fel, cea de-a 
treia etapă a dezangajării.

Pe 
Suez, 
cheiat, 
retragere și au remis reprezen
tanților O.N.U. controlul asupra 
sectoarelor respective.

Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvînt a declarat că repre
zentanții O.N.U. au început; 
marți, inspecțiile și controlul 
asupra efectivelor egiptene și 
israeliene în zonele determina
te prin acordul de dezangajare, 
din regiunea meridională a Si- 
naiului, unde forțele și arma
mentele celor două părți trebuie 
să fie limitate.

în

Intensificarea luptei

Dosarul petrolier 
și consecințele sole

Sectorul transporturilor a- 
eriene civile din Libia cu
noaște, în ultimii ani, un 
deosebit avînt. Astfel, după 
cum relatează săptăminalul 
„Mediterranean News“ în 
vederea dezvoltării transpor
turilor aeriene, Libia a sem
nat, recent, un contract pen
tru achiziționarea a trei a-' 
vioane de mare capacitate 
„Boeing 727“ și a șase avioa
ne „Focker Friendship“.

Companiei „Libyan Arab 
Airlines“, precizează săptă- 
mînalul, i-au fost deja alo
cate, din bugetul anului cu
rent, . fondurile pentru cum
părarea acestor avioane.

LIBAN
La origine, „planul 

verde“, lansat în au
gust 1963, se pre
zenta ca o tentativă 
menită să sporească 
rolul agriculturii în 
economia libaneză. 
Era vorba, în primul 
rînd, de creșterea 
suprafețelor cultiva- 
bile și de ameliora
rea randamentului 
global anual. Țăranii 
sînt încurajați să în
treprindă în acest 
sens lucrări de ame
liorare a solului și 
beneficiază, din par
tea statului, de un 
sprijin important. Ei 
pot obține ajutoare 
tehnice gratuite, pre
cum și semințe se
lecționate la preț re
dus.

„Planul verde“ și-a 
propus însă să lăr
gească această poli
tică de valorificare a 
terenurilor agricole, 
preconizindu-se rea
lizarea unor amena
jări regionale de an
samblu : construirea

//

revendicative în Japonia
Convenției extraordi- 
din Japonia (SOHYO),

La Tokio s-au deschis, marți, lucrările 
nare a Consiliului general al sindicatelor _
convocată pentru a adopta planul de acțiune al SOHYO in tra
diționala campanie de primăvară a sindicatelor.

în ședința de deschidere, pre
ședintele SOHYO, Makoto Ichi
kawa, a lansat un apel la unitate 
de acțiune pentru a se asigiira 
satisfacerea revendicărilor pre
zentate de sindicate în cam
pania din această primăvară. De 
asemenea, el a cerut membrilor 
organizațiilor sindicale să vo
teze candidații partidelor din o- 
poșiție în alegerile din vară 
pentru Camera Consilierilor.

In ședința de după-amiază, 
secretarul general al SOHYO, 
Shogo Oki, a prezentat proiectul

PLANUL VERDE"
unor ziduri de susți
nere pe pantele mun
ților, amenajarea de 
terase întinse care să 
permită . utilizarea 
tractoarelor, înfăp
tuirea unui program 
de irigații, realizarea 
unor rezervoare, pre
cum și a unei rețele 
de drumuri rurale. 
Totodată, a fost lan
sat un vast prograrh 
de reîmpădurlre, în 
special cu cedri (re
giunea Barouk).

Ca prime rezultate 
se apreciază că între 
1965 și 1970, capaci
tatea de exploatare 
a solului a crescut, 
anual, cu 2,1 la sută. 
De asemenea, în 
cursul acestor șase 
ani au fost recupe
rate 11 126 de hec
tare. S-au construit 
3 237 000 metri pă- 
trați de ziduri de 
susținere, 
în regiunea Văii Be- 
kaa, precum și în su
dul țării. Au

asemenea,

îndeosebi

struite 650 rezervoa
re cu o capacitate to
tală de peste 108 000 

, metri cubi. Peste 
20 000 de lire libane
ze au fost împrumu- 

. tate, pe termen lung 
sau mediu, cultiva
torilor pentru a-și 
mecaniza exploată
rile proprii.

Noul „plan verde“, 
prevăzut 
perioadă 
ani, a 
1973. El 
serie de

. ilustrează preocupa
rea autorităților li
baneze pentru con
tinua dezvoltare a 
sectorului agricol. 
Pentru exemplifica
re, se poate mențio
na că bugetul alocat 
realizării acestui 
„plan verde" este 
mai mare cu o tre
ime decît sumele a- 
fectate planului an
terior.

pentru o 
de alți șase 
debutat în 
cuprinde o 

măsuri care

programului de acțiune în cam
pania de primăvară. Proiectul 
fixează ca obiectiv primordial al 
luptei revendicative sporirea sa
lariilor lunare cu 35 000 pînă la 
40 000 yeni, iar a pensiilor și a- 
locațiilor pentru salariații cu ve
nituri mici — cu 30 000 yeni, 
pentru a le pune de acord cu 
creșterea prețurilor. Se sublinia
ză că inflația a redus substan
țial puterea de cumpărare a sa
lariilor. Printre obiectivele prin
cipale figurează, de asemenea, 
obținerea dreptului la grevă pen
tru salariații din instituțiile pu
blice și guvernamentale, îmbu
nătățirea sistemului asistenței 
sociale, a condițiilor de muncă 
și de trai.

Datorită accentuării inflației, 
în ultimele luni și a sporirii 
considerabile a costului vieții, 
aici se apreciază că actuala cam
panie de primăvară a sindica
telor va fi deosebit de amplă și 
de intensă, avînd un pronunțat 
caracter politic. La campanie 
participă toate centralele sindi
cale japoneze, precum și alte or
ganizații de masă, scontîndu-se 
pe mobilizarea a peste 10 mili
oane de persoane. Campania este 
sprijinită de Partidul Socialist 
din Japonia și de Partidul Co
munist din Japonia, principalele 
două partide din opoziție. De a- 
semenea, pentru prima ■ dată, 
partidul Komei, al treilea partid 
din opoziție ca mărime, a anun
țat că sprijină pe deplin campa
nia sindicatelor din această pri
măvară. Declarația publicată în 
acest sens de Komeito sublinia
ză că hotărîrea a fost luată de
oarece „inflația a atins un nivel 
anormal, avînd efecte serioase a- 
supra veniturilor muncitorilor, 
ale micilor întreprinzători, și ale 
altor persoane cu cîștiguri re
duse“.

Lucrările convenției 
două zile.

Complicatele dosare 
ale petrolului sînt exami
nate, de obicei, prin 
prisma raporturilor din
tre statele industrializate, 
mari consumatoare ale 
acestui combustibil vital 
pentru economia moder
nă și furnizorii lor — po
sesorii invidiatelor zăcă
minte de „aur negru". 
Se fac calcule, se emit 
pronosticuri, se investi
ghează viitorul dar, în 
cele mai multe dintre ca
zuri, se omite o latură a 
problemei : efectele cri
zei energetice asupra ță
rilor cu o economie fra
gilă, a acelor țări care 
poartă povara subdezvol
tării. Sînt țări care n-au 
în adîncul pămîntului lor 
nici o picătură de petrol 
și care importă fiecare 
litru, fiecare tonă din 
prețiosul lichid.

ceea ce în 1969 costa 91760 000 
dolari, avea să se plătească 
1971 cu 117 180 000 dolari, 
1973 cu 166 200 000 dolari și 
va urca în acest an pină 
249 000 000 dolari. Milioanele 
dolari trebuie acoperite din vis- 
terii aflate în suferință cronică, 
pe seama unor bugete supraîn
cărcate la cheltuieli și firave la 
capitolul Încasări. 9 din țările 
ce aparțin acestei categorii n-au

in 
in 
se 
Ia 
de

Senegal - speranța desco
peririi petrolului...

altul înregistrat în 
domeniul prețuri
lor petrolului afec
tează o parte im
portantă a Africii. 
O atestă îngrijora

rea exprimată la conferința des
chisă la Tripoli sub auspiciile 
Comisiei Economice pentru 
Africa a Națiunilor Unite și care 
este consacrată problemelor pe
troliere ale continentului. Un 
document publicat de JEUNE 
AFRIQUE semnala faptul că 
dificultățile generate de actuala 
criză a petrolului se fac resim
țite în 28 de state ale Africii. 
11 dintre ele posedă rafinării de 
petrol pe teritoriul lor. Cele
lalte 17 n-au nici petrol și nici 
rafinării. Cantitățile pe care le 
consumă nu sint prea mari. Dar

acces direct la mare. Pentru ele 
petrolul este și mai scump, de
oarece se adaugă costul trans
portului, al unui transport care 
se desfășoară, deseori, în con
diții de dificultate. Sutele de 
kilometri parcurși pe șosele sau 
pe calea ferată încarcă prețul 
combustibilului. Luînd drept 
ipoteză prețul de 7 dolari pe 
baril, mult inferior prețurilor 
practicate la ora aceasta pe pia
ța mondială, JEUNE AFRIQUE 
calcula că importurile de petrol 
ale celor 28 state africane 
(II + 17) vor reprezenta în acest 
an 619 000 000 dolari, fiind cu... 
267 000 000 dolari mai scumpe 
decît în 1973. Dar după toate 
probabilitățile „nota de plată“ 
va fi mult mai mare și povara 
ei va apăsa cu o greutate fără 
precedent pe economii care abia 
au demarat în cursa dezvoltă
rii. Problemele sînt complicate 
prin combinațiile companiilor 
străine care, practic, controlează 
o mare parte din piața africană. 
Prețul crescind al petrolului va

frina o creștere economică care 
oricum era lentă ? Există multe 
temeri în această privință. Mai 
ales că o serie de state africane 
care iși bazează veniturile pe 
exportul unor materii prime 
utilizări industriale riscă să q
vadă diminuate vînzările dai '
rită stagnării pe care o înreg 
trează multe state occidentale.

Statele producătoare de petrol
— care au luat măsuri legitime 
de recuperare a propriilor bo
gății — au promis să acționeze 
pentru ameliorarea situației care 
s-a produs pe o întinsă parte a 
Africii după escalada prețurilor 
„aurului 
vată de 
nopoluri 
fiturile. 
trolului 
„studiază o inițiativă importan
tă și anume exportul către ță
rile consumatoare 
cantități din țițeiul manevrat în 
prezent de firmele petroliere“. 
In aceeași direcție se înscrie și 
crearea unei bănci arabo-afri- 
cane pentru dezvoltarea agricolă 
și industrială, al cărei capital 
inițial de 125 000 000 dolari a fost 
ridicat la 195 000 000 dolari. In
vestirea acestor fonduri — și a 
altora care, probabil, vor fi 
acordate intr-un viitor apropiat
— în sectoare-cheie ale econo
miei africane ar putea avea 
efecte pozitive pe termen lung. 
Deocamdată, rămîn acute pro
blemele prezentului. Nu-i vor
ba, pe acest plan, doar de Afri
ca. Robert McNamara, pre
ședintele Băncii Mondiale, afir
ma intr-un recent interviu că 
„majorările de prețuri vor face 
ca țările în curs de dezvoltare 
să cheltuie în 1974 cu 10 mili
arde dolari mal mult decît anul 
trecut, dacă se presupune că 
ele vor fi capabile să-șl conti
nue importurile de petrol la 
nivelurile anterioare". Dar — 
adăuga McNamara — „probabi
litatea este că aceste state vor 
fi nevoite să-șl reducă importu
rile, ceea ce va duce la lipsirea 
economiilor lor de mijloacele 
energetice necesare pentru rea
lizarea creșterilor planificate“.

Dezbaterile la Tripoli reflec
tă dorința statelor africane de 
a acționa în mod eficace pentru 
a preîntâmpina o degradare a 
situației lor economice și de a 
asigura continuitatea eforturilor 
consacrate dezvoltării.

negru“, escaladă agra- 
tentativele marilor mo
de a-și amplifica pro- 

Ministrul libian al pe- 
a anunțat că țara sa

a anumitor

• POTRIVIT datelor pu
blicate la Washington de 
Fondul Monetar Internațio
nal, exporturile mondiale în 
cursul celui de-al treilea tri
mestru al anului 1973 au to
talizat 505 000 milioane de 
dolari, ceea ce reprezintă o 
creștere de 42 la sută în ra
port cu perioada corespunză
toare a anului precedent. 
Comparativ cu trimestrul al 
doilea al anului trecut, creș
terea a fost de 3 la sută.

în aceleași perioade de re
ferință, valoarea exporturi
lor țărilor dezvoltate s-a ci
frat la 379 000 milioane de 
dolari, o creștere de 46,8 la 
sută ; exporturile • țărilor în 
curs de dezvoltare au tota
lizat 93 000 milioane, repre
zentând o creștere de 27 la 
sută.

(După „Le Monde 
Diplomatique“).

vor dura

in-
be-

Noua Zeelandă

construirea unui combinat si- 
Glenbrook, a unei topitorii de 
Bluff, iar în localitatea Kapuri 
industria de prelucrare a ga-

mai mare 
(90 la sută).

La 6 februarie poporul Noii Zeelande 
sărbătorește ziua sa națională.

• Arhipelagul neo-zeelandez este format 
din două insule mari, despărțite intre ele 
prin strimtoarea Cook și citeva insule mai 
mici care, împreună, alcătuiesc o supra
față de 268 000 kmp. „Țara de la capătul 
lumii" — cum este numită Noua Zeelan
dă — este situată în sud-vestul Oceaniei 
și cei mai apropiați vecini ai săi — Aus
tralia și Indonezia — se găsesc la o de
părtare de 2 000 și respectiv 8 000 km. Cu 
toate acestea, Noua Zeelandă a reușit să 
înlăture izolarea geografică, stabilind re
lații economice cu numeroase țări de pe 
glob, fiind renumită îndeosebi ca expor
tatoare de produse agroalimentare. Din 
întreaga suprafață a țării — de 268 000 kmp 
— aproape două treimi sînt acoperite de 
pășuni, terenuri agricole, livezi și păduri. 
Pe insula din partea de sud a arhipelagu
lui se află lanțul muntos al Alpilor neo
zeelandezi, cu virfuri atingind 3 768 m. In 
insula din nord relieful este mai puțin

variat, specific fiind aici vulcanismul. Cei 
mai mulți dintre acești vulcani sînt me
reu învăluiți în nori de fum, din această 
cauză insulei din nord i se mai spune 
„insula fumegîndă", iar celei din sud — 
unde este mereu senin — „insula de jad". 
Deoarece Noua Zeelandă este situată in 
una din cele mai instabile zone terestre,

centura de foc" a Pacificului, aici 
resimțite destul de des cutremure de 
tensitate mijlocie.

• Clima blindă temperată de care 
neficiază această țară a favorizat orienta
rea economiei arhipelagului către zooteh
nie, sector ce realizează cea 
parte din venitul național 
Noua Zeelandă ocupă primul loc în ierar
hia mondială a exporturilor de unt, carne 
și se situează pe locul doi, după Austra
lia, în ce privește exportul de lînă. Din 
populația de aproape 3 milioane de locui
tori (din care 200 000 sint băștinași maori), 
o mare parte lucrează în agricultură, in
dustria fiind încă slab dezvoltată. S-a des
coperit, insă, in ultimii ani că subsolul 
țării este bogat în zăcăminte de titan, bau
xită, fier, cărbune, uraniu etc. și s-a tre
cut deja la 
derurgic Ia 
aluminiu la 
se dezvoltă 
zului metan. In orașul Wellington, capita
la țării, au fost date în folosință fabrici 
textile, de ulei și de conserve.

• Intre Republica Socialistă România și 
Noua Zeelandă s-au stabilit în anul 1969 
relații diplomatice la rang de ambasadă. 
In același an a fost semnat la Wellington 
un acord comercial care deschide largi po
sibilități dezvoltării relațiilor comerciale, 
contribuind la intensificarea cooperării ro- 
mâno-zeelandeze.

RODICA ȚEPEȘ

M. RAMURĂ

Rezultatul alegerilor

La San Jose 
mă-rate voturile exprimate de 
cei 750 000 de alegători pentru 
desemnarea noului șef al statu
lui, pe cei 57 de membri ai A- 
dunării Legislative și pe cei 552 
de viitori consilieri municipali. 
Daniel Oduber Quiros — candi
datul Partidului Eliberării Na
ționale, de guvernămînt — a 
fost declarat cîștigător al alege
rilor, rupîndu-se, astfel, o în
delungată tradiție electorală 
care dădea cîștig de cauză re
prezentantului partidelor de o- 
poziție. El a întrunit 289 848 de 
voturi (42,3 la sută din totalul 
celor exprimate), față de numai 
205 076 obținute de principalul 

Fernando 
candidatul

său contracandidat,
Trejos Escalante, ________
Partidului Unificării Naționale 
(30 Ia sută din sufragii).

Pe locul al treilea s-a clasat 
Jorge Gonzales Marten, repre
zentantul Partidului Național 
Independent, cu 11,6 la sută din 
sufragiile exprimate de electo-

râtul costarican. Ceilalți 5 can
didați au întrunit, împreună, 16 
la sută din voturi.

Tribunalul Suprem Electoral a 
anunțat, de asemenea, că 21 la 
sută din alegătorii înscriși pe 
listele electorale s-au abținut de 
la vot.

în timpul campaniei electorale, 
Oduber Quiros și-a afirmat in
tenția de a continua politica 
promovată de președintele Fi- 
gueres. între alte aspecte, el a 
declarat că va proceda la o în
tărire a micii industrii, la ex
tinderea exporturilor de produse 
agricole, facilitînd, totodată, o 
mai largă participare a țării la 
schimburile economice și comer
ciale din zona Americii Centrale. 
Oduber Quiros a arătat, de ase
menea, că guvernul său va face 
noi eforturi pentru a elimina 
creșterea costului vieții. Preșe
dintele ales a relevat că relații
le externe pe care le va între
ține țara sa, în viitor, se vor 
înscrie pe linia celor inițiate de 
actualul regim.
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Vizita tovarășului Virgil 
Trofin în R. P. Ungară

• CU PRILEJUL vizitei în 
R.P. Ungară a tovarășului Vir- 
gil Trofin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-ungara de colaborare eco
nomică, Ioan Cotoț, ambasado
rul României la Budapesta, a 
oferit un cocteil.

Au participat Timar Matyas, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, pre
ședintele părții ungare in Comi-

sia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică intre cele 
două țări, Istvan Szurdi, minis
trul comerțului Interior, repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Comerțului ex
terior, conducători de întreprin
deri și alte persoane oficiale.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de prietenie.

Naționalizare in 
Venezuela

GUVERNUL VENEZUE-•_________ _
LEAN a hotărît să preia contro
lul asupra a două mari zăcă-

minte petroliere — „Jusepin“ și 
„Mulata“, din statul Monagas. 
Timp de treizeci de ani, exploa
tarea celor două importahte ză
căminte 
Halei 
„Creol 
A fost 
de zile 
către guvernul Venezuelei a in
stalațiilor și concesiilor, dispuse 
pe o suprafață de aproximativ 
4 000 de hectare.

s-a aflat in miinile fi- 
companiei americane 
Petroleum Corporation“, 
fixat un termen de 30 
in vederea transmiterii

• PREȘEDINTELE R.S.F. IU
GOSLAVIA, Iosip Broz Tito, a 
sosit, marți, intr-o vizită oficială, 
la Damasc, la invitația președin
telui Siriei, Hafez Assad.

• DELEGAȚIA Secției re
lații externe a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, condusă de Du
mitru Turcuș, adjunct al șe
fului secției, care se află în 
vizită în R.S. Cehoslovacă, 
a fost primită, marți, de Va- 
sil Bilak, membru al Pre
zidiului, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. La 
primire a fost prezent Mi- 
chal Stefanak, adjunct al șe
fului secției de politică in
ternațională a C.C. al P.C.C. 
A fost prezent, de asemenea 
ambasadorul României la 
Praga, Teodor Haș.

Agitație universitară în 
Nigeria

AGITAȚIA UNIVERSITA
RĂ s-a întins în mai multe cen
tre din Nigeria, după inciden
tele de vinerea trecută, de la 
Ibadan, oraș situat la 150 kilo
metri nord de capitală — in 
cursul cărora, potrivit poliției, 
au fost înregistrați 11 răniți. 
Ciocnirile dintre studenți și po
liție au izbucnit în cursul unei 
defilări organizate în amintirea 
unui student ucis de poliție, a- 
cum trei ani, în cursul unei ma
nifestații.

• MARȚI DUPĂ AMIAZA, 
forțele patriotice cambodgiene 
au bombardat din nou Pnom 
Penhul. Se menționează că pie
sele de artilerie ale patrioților 
sînt instalate Ia cîțiva kilometri 
de Capitală, intr-un sector citat 
zilele trecute de comandamentul 
lonnolist printre cele aflate sub 
controlul forțelor... sale.
• PREȘEDINTELE ARGEN

TINEI, Juan Domingo Peron, va 
pleca in curind in Europa, unde 
va avea o serie de întrevederi 
cu șefi de stat de pe acest con
tinent — a declarat secretarul 
de presă al președinției. Emilio

Abraș. In timpul absenței din 
tară a președintelui Peron, 
funcția supremă în stat va fi 
exercitată de vicepreședintele 
țării, Maria Estela Martinez de 
Peron.

• IN URMĂTOARELE 15 
ZILE, avionul de construcție 
franco-britanică „Concorde“ va 
efectua zboruri de încercare in 
Alaska pentru a testa aparatul 
și echipamentele sale Ia tempe
raturi joase. După plecarea de 
la Toulouse, aparatul va face o 
escală tehnică în Islanda, după 
care va traversa Groenlanda cu 
regim de viteză supersonică.
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