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Am lucrat o zi la

CONTROLUL TEHNIC 
DE CALITATE
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FIECARE ZI -HOTĂRlTOARE!
CALITATEA REPARAȚIILOR, PREGĂTIREA MAȘINILOR 
PENTRU ZILELE FIERBINȚI ALE CAMPANIEI 

Examenul decisiv al mecanizatorilor
Calitatea și cheltuieli cit mal 

scăzute — iată coordonatele ce 
ni se par esențiale pentru acti
vitatea care se desfășoară în a- 
ceste zile de iarnă în cele 11 sta
țiuni pentru mecanizarea agri
culturii din județul Vrancea. 
Pentru atingerea primului atri
but s-a conceput efectuarea re
parațiilor pe centre specializate, 
care dispun atit de ateliere bine 
dotate cit și de mecanici expe
rimentați. Aceasta pentru că nu 
In toate stațiunile sint asigurate 
cele mai optime condiții, deo
camdată. S.M.A. Cimpineanca 
este Un asemenea centru specia
lizat în repararea tractoarelor și 
a motoarelor de tractor. Tot aici 
se află și centrul republican de 
reparare a tractoarelor viticole 
pe șenile de tip „Bolgar“. în 
total, pină la data de 20 februa
rie 1974, cind s-a stabilit ca 
toate utilajele să fie gata, prin 
atelierul de aici și prin miinile 
mecanizatorilor trebuie să trea
că 115 tractoare de diferite ti
puri și 210 motoare de tractoa
re, 52 semănători, 20 mașini de 
împrăștiat îngrășăminte chimice 
și alte utilaje. Lucrările se des
fășoară pină acum conform pre
vederilor din grafic. Organiza
rea reparațiilor pe posturi spe
cializate, in flux tehnologic dă 
rezultatele scontate. Sub condu
cerea maistrului mecanic Con

stantin Crihan, 30 de mecanici, 
cărora li s-au adăugat tot atiția 
mecanizatori veniți de la secții, 
cei mai mulți fiind uteciști, lu
crează din plin, cu toată atenția 
și priceperea la efectuarea re
parațiilor capitale. Am reținut 
numele lui Cornel Dumbravă, 
Dumitru Robirea, Florea Simi- 
on, Florică Măciucă, Adam Pe- 
trache. Aurel Popa, Viorel Ami- 
teteloaiei. Inginerul Petre Mă- 
năilă, șeful sectorului reparații, 
ne vorbea de un angajament al 
uteciștilor de a încheia repara
țiile cu zece zile mai devreme.

Am poposit și la o stațiune de 
mecanizare în care sint reparate 
și revizuite doar utilajele agri
cole : S.M.A. Odobești. Pentru 
împlinirea unui obiectiv simi
lar, calitatea, reparațiile s-au or
ganizat, spre deosebire de alțl 
ani, pe echipe specializate și pe 
utilaje. Sint echipe care se o- 
cupă numai de semănători, al
tele de prese, altele de discuri, 
altele de combine, conduse fiind 
de mecanici cu experiență de la 
care au ce învăța și cei tineri. 
„Considerăm că prin acest pro
cedeu se vor face și lucrări te
meinice, de calitate, iar cei ti
neri vor putea cunoaște la per
fecție utilajul respectiv“ — ne 
mărturisea secretarul comitetu
lui U.T.C., Gheorghe Pamfil.

Spuneam însă mai înainte că

se urmărește și reducerea chel
tuielilor, atît la piese cit și la 
energie, și combustibil. în ceea 
ce privește piesele se acordă o 
atenție sporită recondiționărilor, 
mai ales că la unele repere se 
semnalează absențe totale in 
bazele de aprovizionare. Reglă
rile și etanșeizările la motoare 
urmăresc micșorarea consumu
lui de combustibil. S-au găsit și 
soluții originale de economisire. 
La S.M.A. Cimpineanca, de pil
dă, la instalația de degresare 
încălzirea nu se mai face cu in- 
jector cu motorină ci prin ra
cordarea la încălzirea centrală. 
Eficiența : 100 litri motorină e- 
conomisiți in fiecare zi. La 
S.M.A. Odobești, în atelierul de 
reparații s-a introdus un sistem 
de încălzire electrică, mai ieftin 
decît cel bazat pe termocentra
lă.

în ambele locuri am reținut 
că reparațiile ar fi fost și mai 
înaintate dacă nu ar persista 
carențele în sistemul de aprovi
zionare cu piese de schimb. Iată 
ce ne semnalau, și prin interme
diul ziarului, și ministerului de 
resort :

• ING. PETRE MANAILA, 
S.M.A. Cimpineanca : „Stăm cu 
multe motoare neterminate de
oarece ne lipsesc segmenți, su
pape la compresor, garnituri că
măși cilindru, bucșe fuzetă, fu-

zete și altele. în bază nu există 
materiale care ne trebuie ca : 
oțel pe dimensiuni, plăcuțe, 
bronzuri laminate, scule filiere. 
La tractoarele „Bolgar“ primim 
cilindri, pistoane, dimensionate 
necorespunzător. Din această 
cauză reparațiile se fac mai greu 
și nu atît de bine, motorul con- 
sumind mult ulei“.

• ING. NICOLAE RALI, 
S.M.A. Odobești : „De ce trebuie 
să ridicăm piesele pentru trac
toarele viticole de la Galați, 
pentru plugurile de cultivator 
vie de la Ovidiu iar pentru trac
toarele SMSV-400 și SM-400 de 
la Brașov ? De regulă, nu le 
prea găsim și atunci drumurile 
ne cam costă. Dacă s-ar centra
liza intr-un depozit județean ar 
fi și mai operativ pentru noi și 
mai puțin costisitor. Nu există, 
de asemenea, o corelare intre 
perioada în care noi efectuăm 
reparațiile și perioadele in care 
ne sint onorate contractele de 
piese de schimb. De regulă a- 
cestea sosesc tirziu, cind trac
toarele trebuie să fie in brazdă“.

Iată, așadar, noi examene, pe 
care trebuie să le susțină me
canizatorii, multe dintre ele pu
țind lipsi dacă s-ar depune mai 
multe strădanii din partea foru
rilor competente.

OCTAVIAN MILEA

ADUNAREA GENERALĂ A COOPERATORILOR
C. A. P. VAIDA:

Prezenți cu numele, 
absenți cu faptele

în adunarea generală, coope
ratorii din comuna Vaida, jude
țul Bihor s-au referit la stabili
rea unor măsuri tehnico-organi- 
zatorice ferme, asigurarea co
respunzătoare a structurii cul
turilor, gospodărirea eficientă a 
fondului funciar, folosirea ra
țională a mijloacelor de pro
ducție, toate aceste măsuri 
avînd drept scop realizarea și 
depășirea tuturor indicatorilor 
de plan în anul 1974.

Discuții vii, intr-un pronunțat 
spirit critic și autocritic, așa 
cum le stă bine unor adevărați 
gospodari, C.A.P. Vaida fiind 
una din unitățile fruntașe ale 
județului : anul trecut valoarea 
unei norme convenționale a tre
cut de 33 lei. Cooperatori pre
cum Ludovic Bekesi, Geza Ka- 
lamar, Zoltan Nagy (au vorbit 
despre nerespectarea tehnologi
ilor de lucru, la unele culturi, 
neexecutarea la timp și de cali-

tate a operațiunilor de întreți
nere — la sfecla de zahăr s-au 
întirziat prașilele mecanice — 
sectorul horticol a fost „trecut“ 
cu vederea etc. Nu au fost 
cruțați cei din a căror vină 
cooperativa a fost păgubită de 
un venit mai mare decit cel 
realizat, s-au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea activității în 
toate sectoarele. Ținind cont de 
potențialul de lucru al coopera
tivei, de experiența oamenilor, 
de dotările mecanice, de gradul 
de fertilizare al tarlalelor, prin 
organizarea judicioasă a muncii 
și aplicarea celor mai moderne 
și eficiente tehnologii de lucru, 
cooperatorii și-au propus obți
nerea unor recolte medii de 
3 200 kg griu la hectar, 3 700 kg 
porumb boabe, 3 000 kg orz de

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a II-a)

T ovarășul Nicolae Ceaușescu 
va face o vizită oficială

în Republica
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va face o vizită o- 
ficială în Republica Arabă Li-

Arabă Libiană
biană, în cursul lunii februa
rie 1974, la invitația președin
telui Consiliului Comanda
mentului Revoluției, colonel 
Moamer El Geddafi,

SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ CU.

TINERI 
LA PRIMA
INVENȚIE»

Doi tineri inventa
tori, colegi fi prie
teni, despre care nu 
putem vorbi decît 
împreună. Amîndoi 
au terminat Faculta
tea de mașini unelte 
din București, amîn
doi lucrează la Insti
tutul de cercetări 
pentru mașini unelte 
și agregate din Ca
pitală. Și semnează 
împreună trei inven
ții românești de va
loare. Se numesc ing. 
GHEORGHE PRE- 
DOIU și ing. MIR- 
CEA DUCA. La în
ceput, li s-a ■ oferit 
să rezolve împreună 
o temă de cercetare 
de mare importanță. 
Au terminat-o, au 
predat-o, dar proble
ma elementelor de 
ungere pentru mași
nile unelte a conti
nuat să-i preocupe. 
S-au documentat cu 
asiduitate, au petre
cut multe zile pe 
teren și pînă la urmă 
au ajuns să „vadă

IUSTIN MORARU
Foto: O. PLECAN

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

ANGAJAMENTUL 
UTECISTELOR DE LA 

SERELE DIN 
TIRGUL SECUIESC :

„Vom depăși 
planul 

cu zece 
la sută“

Anual, de Ia serele din Tir- 
gul Secuiesc pleacă spre Bra
șov, Miercurea Ciuc, Odor- 
heiul Secuiesc și alte orașe 
din zona de munte, zeci de 
tone legume, mii de fire ga
roafe. Anul 1973, al doilea 
de producție, a adus fermei 
legumicole a C.A.P. Tg. Se
cuiesc un beneficiu de peste 
150 000 lei. Am ajuns aici la 
numai cîteva zile după adu
narea cooperatorilor. „Planul 
fermei, îmi declară ing. Ște
fan Mathe, este de 2 500 000 
Iei pe anul 1974. Cele 35 de 
legumicultoare s-au angajat 
să-1 realizeze și să-1 depă
șească cu 10 la sută. La legu
me cu 50 de tone. Majoritatea 
sînt uteciste avînd vîrsta în
tre 18 și 23 de ani“.

— Opt dintre noi, îmi măr
turisea Ibolya Marți, sintem 
legumicultoare calificate. Am 
urmat un curs Ia serele diu 
Codlea. De fapt, sintem pri
mele care am venit la sere. 
După noi, o dată cu dezvolta
rea serelor, au venit și altele. 
Le vom învăța și pe ele. Da
că am absolvit cursul cu ca
lificativul foarte bine trebuie 
să demonstrăm că „profeso
rii“ noștri nu și-au dezmințit 
meseria. Sintem sigure că ne 
vom respecta angajamentul“.

MIRCEA BORDA In aceste zile, în livezile I.A.S. Lugoj se execută o operație de care depinde recolta viitoare : tăierea 
uscăturilor Foto : GHEORGHE CVCU

De ce jigniți elevii, tovarășe profesor, 
acceptind să vi se spună domnule ?!

fiind raporturi de subordo
nare, bineînțeles. La un liceu, domnul profesor ia e- leva din internat și o duce plocon prietenului său. Și 
domnul director îl sancționează apoi pe domnul profesor cu mustrare ! Ca să vedeți: între domni trebuie să fim înțelegători, să manifestăm indulgență! în altă parte, de a- semenea, domnul profesor pune ochii pe cea mai frumoasă elevă din ultimul an de liceu, și, cînd lucrurile nu

A. I. ZAINESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

în lumea funcționarilor, în instituțiile sanitare, dar mai ales în școli, în unele, cuvîntul 
domn și doamnă fac în ultima vreme o uluitoare carieră. Ele au început să numească nu atît o persoană cît mai ales o funcție, o atitudine, o treaptă ierarhică la care ochii abia încearcă să se ridice, surprinși parcă de o vagă neputință. în raporturile lor cu elevii, unii profesori sint domni, și sînt numiți ca atare, adică — să ne amintim una din semnificațiile cuvîntului — ei sînt 
persoane care au posibilitatea, 
autoritatea și libertatea de a 
face ceva (si uneori vom ve

dea, orice !), de a dispune. Un 
fel de stăpîni. Mai mult sau mai puțin blînzi, mai mult sau mai puțin drastici. O mică blîndețe și-o mică tiranie care se exercită în lumea relațiilor dintre elev și școală și care

muncitori, fii de țărani sau intelectuali și care pînă mai ieri arborau steagul sincer de familie care trudește și înțelege să pună ceva din însăși ființa ei la înălțarea societății, devin, brusc, domni. Și aceas
pun pe fața celui de la catedră, profesorul, o mască rece, distantă. în virtutea nevoii de disciplină se sacrifică adesea ideea de apropiere și comunicare și se impune — expresia cred că aceasta este — un spirit mic burghez tutelar. Fii de

ta, odată cu absolvirea facultății, niște domni care — să ne amintim, iarăși, de unul din sensurile cuvîntului ! — pot 
să-și întemeieze o poziție în 
afara celorlalți dar în strînsă 
legătură cu ei, mizînd pe în
seși raporturile lor. Acestea

CĂMINELE, CUM LE GOSPODĂRIM
Ne cade nasul 
dacă măturăm, 

sau trebuie să vină 
urgent Sanepidul ?
Căminul „6 Martie" al Universității bucu- 

reștene. Dimineață. Studente îmbrăcate frumos, 
elegant chiar, impecabil pieptănate și fardate 
plecau spre amfiteatre. Era o îneîntare să le 
privești.

Nu e puțin lucru să-ți faci studenția locuind 
intr-un cămin in plin centrul Capitalei, la doi 
pași de sediul facultăților. Nu, nu este vorba 
de un lux, ci de condiții normale de viață pe 
care statul nostru le poate oferi la ora actuală 
studenților.

Citiți în pagina a 2-a Foto-ancheta 
noastră.

PERSONAJ SI MODEL

Devotamentul 
fatăJ

de profesie
de

GEORGE CONSTANTIN

Nu sînt teoretician al tea
trului, nu sînt istoric, sau este
tician. Sint practician. Ju
decăți de valoare emitem cu 
toții, dar știm bine numai 
ceea ce facem. Eu unul știu 
care este aportul actorului la 
reprezentarea scenică a per
sonajului central dintr-o ope
ră dramatică. De aceea voi 
preciza de la început: perso
najul principal dintr-un spec
tacol nu e un bun exclusiv al 
interpretului. Creația sa e 
rezultatul unei colaborări cu 
mulți factori, cu regizorul în 
primul rînd. In teatrul de as
tăzi regizorii au o serioasă 
contribuție; nu ultimul cu- 
vînt, desigur, dar, efectiv, o 
mare pondere. La „Regele 
Lear" sau „Tango", de pildă, 
am colaborat cu Radu Pen-

(Continuare în pag. a Il-a)

MUNCĂ SI
*

- E o anecdotă - spunea cineva cînd 
i-am povestit întîmplarea eu unul nu cred 
să fie reală I...

Din păcate, însă, întîmplarea s-a petre
cut aevea, e consumată deja. Poate este 
puțin ieșită din comun, avînd și unele as
pecte anecdotice, dar ne atrage atenția (nu 
știu a cîta oară I) la ceea ce numim noi ro
lul educativ al muncii în viața tineretului, 
la responsabilitatea noastră a tuturora.

Undeva, într-un centru de județ, a apărut 
ideea ca în mijlocul noului cartier să se facă 
și un teatru a<le vară, în aer liber, cu lău
dabila intenție ca locuitorii să aibă un loc 
distinct și original în plus, unde să-și pe
treacă în mod plăcut serile calde de vară. 
Organizația U.T.C. din oraș a 
fost solicitată ca majoritatea 
lucrărilor să fie executate de 
tineri, prin muncă patriotică. 
Zis și făcut, tinerii proiectanți 
au elaborat voluntar proiec
tele amfiteatrului. Au urmat elevii, care în 
timpul practicii de vară au săpat cu entu
ziasm fundația viitoarei construcții. S-au 
luat chiar la întrecere, care dintre brigăzi 
va depăși mai mult normele zilnice stabi
lite dinainte.

La mijlocul verii, în timp ce fundația aș
tepta turnarea betonului, proiectanții au 
observat că locul fundației a fost fixat gre
șit, cu cîțiva metri mai la stînga decît per
miteau probele de teren. Au sosit atunci 
cîteva buldozere, care în două-trei zile au 
transformat șantierul într-un teren plat, aco
perind nepăsător rezultatele muncii asidue 
a cîtorva sute de tineri.

A doua fundație a fost încredințată unor 
muncitori calificați, așa că termenul de pre
dare a putut fi respectat. Ce a urmat apoi, 
ce fel ae activitate a desfășurat acest tea
tru de vară, este o altă poveste. Cert e 
că peste un an, vizitînd amfiteatrul turnat 
în beton, plantat în imediata apropiere a 
blocurilor, am dat de un loc pustiu, presă
rat cu hîrtii și alte obiecte aruncate, pe cale
\____ ___________
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CSEKE GÂBOR

să se transforme într-un depozit de gunoi. 
Locuitorii cartierului au depus chiar o ce
rere la edilii orașului pentru desființarea a- 
cestui teatru, care a adus pentru ei numai 
necazuri din cauza vacarmului ce se produ
cea în timpul rulării unor filme aici.

Așa s-a născut hotărîrea ca amfiteatrul 
să dispară cît mai repede cu putință. Orga
nizația U.T.C. a fost iar solicitată să dea 
o mînă de ajutor la evacuarea betonului 
sfărîmat, la curățirea terenului... Uteciștii 
au făcut și acest lucru cu brio...

Cam aici se termină „anecdota" noastră. 
Desigur, trebuie să admitem că asemenea 
întîmplări sînt accidentale, că tineretul, mun
cile patriotice efectuate de organizațiile 

U.T.C. sînt în general utile, de 
un real folos societății, econo
miei. Trebuie să admitem că în 
fixarea unor obiective, în mo
dul de organizare a acestei 
activități se mai strecoară

i curati
acest lucru cu brio...

activități se mai strecoară si 
unele greșeli (doar „oameni sintem I"). Dar 
de aici și pînă acolo îneît tinerii să 

ai
se

de aici și pînă acolo îneît tinerii 
fie numai simpli executanți onești 
unor solicitări ad-hoc, și după cum 
vede uneori insuficient gîndite, există o dis
tanță mult prea mare. Educația tineretului 
prin muncă și pentru muncă n-o putem face 
cu efecte dorite, dacă în viziunea noastră 
organizațiile U.T.C. se transformă în niște 
formale „brigăzi de șoc", care pot fi mutate 
oriunde, fără ca acei care le solicită să ur
mărească și scopul fina! al educației comu
niste. Partidul ne îndeamnă să încredințăm 
tinerilor obiective mari, importante, la rea
lizarea cărora au posibilitatea să-și afirme 
priceperea și entuziasmul lor patriotic. Asta 
înseamnă ca tînărul să participe la lucrări 
absolut necesare, care să-i ofere în mod 
real sentimentul că tot ceea ce face con
tribuie la crearea unor valori materiale 
utile societății noastre, munca depusă de
venind numai astfel o adevărată școală a 
vieții.

J
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Am lucrat o zi la CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE
Devotamentul 

fată»

de profesie
Fabrica de piele și încălțăminte 

„Vîlceâna“

în ultima lună, 

nici un rebut
L* Fabrica de piele și încălțăminte „Vîleeana" din 

Rm. Vilcea, s-a lansat cu un an in urmă o valoroasă 
inițiativă : „Nici un produs necorespunzăior să nu iasă 
pe poarta întreprinderii“. O chemare pe care harnicul 
colectiv de aici a transpus-o ulterior in viață, întă
rind-o cu girul faptelor. într-adevăr, in ultimele luni 
întreprinderea n-a mai înregistrat nici un refuz de la 
beneficiari. Un motiv in plus pentru ca reporterul să-și 
dorească să se numere, măcar pentru o zi. printre con
trolorii de calitate de Ia „Vîleeana“. lată-niă, așadar, 
în atelierul de croit-cusut al secției încălțăminte, secția 
A. Maistrul Gheorghe Pană îmi prezintă „colegele“ 
mele de o zi : controloarele de calitate Paraschivă Savu 
și Letiția Boașcă (la croit). Ana Păun și Aurica Vilcu 
(la cusut).

In atelier lucrează 180 de oameni. Mai mult de ju
mătate din ei sini tineri. S-au calificat chiar aici. Se 
simt, cum s-ar spune, lâ largul lor. Cea de-a doua 
bandă introdusă recent în producție este deservită a- 
proape in exclusivitate de către tineri. Atelierul rea
lizează O productivitate foarte ridicată : peste 2 000 pe
rechi de încălțăminte zilnic. N'n se realizează ea cum
va în detrimentul calității? — iată întrebarea pe care 
mi-am pus-o.

— Nu. nu poate fi vorba de așa ceva, inii spune 
maistrul. La noi nu apar defecțiuni care să poată fi 
socotite rebuturi. Desigur, se mai ivesc cînd și cind 
mici defecte, dar acestea sint remediate prompt.

într-adevăr. urmărind pe durata unui schimb mun
ca oamenilor din atelierul croit-cusut am putut con
stata că incidentele de natură să afecteze calitatea pro
duselor sint extrem de rare. Dar iată, „colega“ mea 
Letiția Boașcă. îmi semnalează unul : o serie de ea- 
rimbi nu au grosimea indicată în STAS : în loc de 
l.S mm a‘i doi. Este vorba de calitatea necorespunză
toare a materiei prime. Soluția ? Cit se poate de sim
plă și de operativă. C'arimbii respectivi sint duși la 
egalizat și.totul reintră in normal. „Durerile de cap“ 
ale C.T.C.-iștilor de la „Vîleeana“ sint determinate de 
calitatea materiei prime.

O neconcordartță semnalată de maistrul Pană se pare 
de asemenea că ar trebui analizată și inlăturătă. Este 
vorba de faptul că iăbăcăria are un STAS diferit de 
confecție. In vreme ce tăbăcăria livrează piele pe cali
tăți, confecționerii o utilizează in condițiile unui con
sum specific dat. Dar să ne explicăm. Dacă dintr-o piele 
de 100 dm!. fO d.n1 sint utilizabili, pielea respectivă este 
socotită, din punctul de vedere al tăbăcăriei. de cali
tatea I. Confecționerul însă trebuie, conform consu
mului specific, stabilit, să o folosească integral. Ce face

el, cu cei 10 dm2 ? Concluzia se impune de la sine : 
trebuie corelat standardul tăbăcarilor cu cel al con- 
fecționerului.

Lă operația cusut, necazurile sint de altă natură. Așa 
cum am putut constata Împreună cu controloarea Ana 
Păun. este vorba uneori de vicii ascunse ale pielii, care 
nu ăpar la croit și ies in evidență abia la cusut. Un 
plus de atenție se impune deci incă de la primele ope
rații.

La sfirșitul schimbului, controloarele de calitate din 
atelierul croit-cusut, au putut menționa în raportul lor : 
„Nu s-a înregistrat nici un rebut“.

DORU MOȚOC

Filatura de bumbac Oltenița

0 atenție sporită 
calității materiei prime

— In ultimii doi ani nu am avut nici un refuz de 
producție din partea beneficiarilor, ne informează 
inginera Dochia Baciu, coordonatoarea CTC — Labora
tor.

— Anul trecut, în vară, din inițiativa comitetului 
V.T.C. de la filatură a luat ființă „Brigada bunilor gos
podari, prieteni ai calității și ai disciplinei“, brigadă 
care, după numai 6 luni de activitate, a obținut drape
lul. de organizație fruntașă în întrecere (Alexandra 
Ciobanii: secretara comitetului V.T.C. de lâ Filatura 
de bumbac Oltenița).

Creșterea calității produselor, diversificarea sortimen
telor prin introducerea în prelucrare a fibrelor sintetice 
(poliester și celofibră). întărirea ordinii și disciplinei la 
locul de muncă sint doar citeva aspecte care preocupă 
Zilnic factorii de răspundere din întreprindere ; deci in
clusiv și comitetul V.T.C.

Șî totuși...
i.I.S. „Aurora“ din București trimite recent o adresă 

(nr. 1384 din 24 ianuarie a.c.) către Filatura de bumbac 
Oltenița. în care se arată, printre altele: „lntrUcît a- 
mestecul de fire unice cu firele sucite creează mari 
dificultăți în producție, iar depistarea lor nu se poate 
face în totalitate, vă rugăm pe viitor să Ittați măsuri 
de prevenire a acestor defecțiuni pentru a nu fi puș' 
îti situația de a vă refuza la plată întregul lot“. Această 
adresă cum poate fi interpretată ?

— Ca un avertisment >
— Nu avem accesorii la laminoare, flyere și ringuri, 

intervine, din nou, inginera Dochia Baciu. Ma
teria primă cate ne vino este în general de bună 
calitate cu excepția celofibrei pe care o primim de la 
Corpi, luatul de fibre artificiale Brăila. O cauză ar fi 
și fluctuația forței de muncă ; deși mai redusă în ulti

mul tim.p, totuși ea mai influențează nefavorabil flu
xul și calitatea producției. De asemenea, o cauză o con
stituie ordinea și disciplina la locul de muncă. Dacă nu 
stai clipă de clipă în fața fuselor, dacă nu menții o cu
rățenie desăvîrșită nu p'jți obține o producție de cali
tate. Orice scamă pătrunsă în ring sau în ftyer dă firu
lui o altă rezistență și structură. Sîntem 104 oameni 
la C.T.C.-Laborator dat, oricît am supraveghea acest 
drum al bumbacului, dacă nu există, cum vă spuneam, o 
ordine și o disciplină desăvîrșită suferă în primul rind 
calitatea.

PAVEL PERFIL 

întreprinderea de porțelan 

de menaj din Alba lulia

Și controlul de calitate 
trebuie făcut cu pasiune

Așadar, sint alături de Elisabeta Oprița și Rodica 
Mondoc, controloare de calitate la secția modelaj.

— Cu ce începem ziua de azi ? Ie intreb.
— Ca de obicei cu controlarea modelelor, după care 

așteptăm ca fiecare muncitor să ne aducă o mostră de 
piesă turnată să vedem dacă nu cumva e.Xistă vreun 
defbcL Fiectare model trebuie să reziste la minimum 60 
dc turnări. Așadar, cel mai mic defect scăpat controlu
lui însumează cel puțin 60 de farfurii — să zicem — 
renutBte.

Am ințeler in urma scurtei explicații de ce tinerele 
acestea sint atit de exigente, de ce modelele se contro

lează de două ori — atit in stare umedă, cit Și in stare 
uscată. Din 2 000 de modele supuse zilnic rigurosului 
control al privirii și pipăitului nici unul nu trebuie 
să plece ca „bun“ dacă nu întrunește condițiile nece
sare. Dar. pentru aceasta 6 nevoie, după curii preciza 
ing. Viorel Opriș, secretarul comitetului U.T.C. al între
prinderii, de foarte multă pasiune pentru munca atit 
de dificilă de controlor de calitate. Acțiunile organi
zației U.T.C. tocmai acest lucru il urmăresc : în ase
menea locuri de muncă să-și desfășoare activitatea 
tineri care au dovedit cu adevărat interes, care au în
țeles pe deplin responsabilitatea muncii lor.

în fiecare secție am intîlnit „vitrina calității", o ade
vărată oglindă a realizărilor din Zilele precedente. 
Aici iși găsesc locul zeci și zeci de obiecte alături de 
care se află numele celor care le-au executat. Calita
tea superioară sau inferioară a lor reprezintă și o sursă 
do atenționare a C.T.C. : produsele executate de cei 
care, au dovedit neglijență vor reține mai mult atenția,

Am amintit de neglijență. Dacă ea apare, cum este 
privită ? Inginer Ioan Rău. șeful biroului C.T.C., imi 
dă un exemplu : „Vedeți farfuria aceasta ? Am pri
mit-o acurri citeva minute de la sortare. A „scăpat“

controlului de calitate intărfazic. La sfirșitul progra
mului de lucru vom discuta cazul și vom constata cau
zele. Se întîmplă extrem de rar acest lucru dar nu-1 
putem admite“.

Cei cu care am stat de vorbă ne-au enumerat o gamă 
de măsuri luate pentru întărirea rolului CJT.C., pentru 
creșterea eficienței lui. Cursurile de reciclare, concursu
rile „Cel mai bun controlor", „Cea mai bună sorta- 
toare“, testarea periodică a cunoștințelor sint doar 
citeva. Rodul lor ar putea fi exemplificat cu explica
ția dată de tovarășul Silvestru Moldovan, directorul 
Întreprinderii:

— Calitatea producției nu poate fi separată de alte 
două obiective : sarcinile de plan și calificarea oame
nilor. Se influențează reciproc și ne rețin atenția în 
aceeași măsură.

Ca un argument din multele care explică eficiența 
C.T.C. la întreprinderea de porțelan dc menaj din Alba 
fulia este poate suficient să-1 mai amintesc pe acesta : 
controlul de calitate începe de la recepționarea mate
riei prime și se încheie la încărcarea în vagoanele 
C.F.R. a produselor finite. e

IOAN VOICU

In încheiere, cîteva concluzii, așa cum s-au 
desprins ele din relatările reporterilor noștri :

• CALITATEA MATERIEI PRIME se dovedeș 
te uneori, ia Filatura de bumbac Oltenița sau la 
„Vîleeana", sursa unor scăderi în calitatea produ- 

Iselor finite, lată de ce, introducerea unui control 
atent al materiilor prime și materialelor ce intră 
în fluxul tehnologic se impune.

• FLUCTUAȚIILE CADRELOR, ca și dificultă 
file de integrare în meserie a tinerilor muncitoare 
de la „Tricodava", ca și din alte locuri, aduc pre 
judicii însemnate calității produselor. Intervenția 
conducerii întreprinderilor, a organizațiilor U.T.C. 
în această direcție este imperios necesară.

• CURSURILE DE RIDICARE A CALIFICĂRII, 
profesionale, în care au fost cuprinși toți salaria- 

ții, s-au dovedit, la I.M.M.R. „Grivița Roșie" o 
pirghie prin care se țșoate acționa eficient pentru 
îmbunătățirea calității. O experiență bună care se 

cere, evident, extinsă.
• ÎN ATENȚIA FORURILOR COMPETENTE : 

unificarea normelor de calitate între furnizori și 
beneficiari, precum și corelarea standardelor de 
calitate cu normele de consum.

• ORGANIZAȚIILE U.T.C. din întreprinderi 
sînt chemate să-și intensifice activitatea pe aceas
tă linie. Experiențe pozitive cum sînt „Vitrina ca 
lității" sau brigăzile „Prietenilor calității", ca să 
nu amintim decît două dintre formele reliefate de 
reporterii noștri, pot aduce, alături de alte acți

uni, o contribuție substanțială la îmbunătățirea 
ț calității.

DE CE JIGNIȚI ELEVII
(Urmate din pag. D

mai puteau fi ascunse, se că
sătorește cu ea. Tîttărâ mamă 
mai avea doar cîteva luni și 
ar fi putut absolvi școala '. Și 
tot acolo, domnul profesor — 
altul! — Se urcă beat în ma
șină și aleargă nebunește prin 
sate, devenind spaima celor 
din jur. într-o astfel de cursă 
a comis un accident. Domnul 
încearcă apoi practica mi
tuirii. Vedeți, așadar : in
tre un termen de veche 
și depășită politețe (dom
nule !) și practicile înseși 
care-1 amintesc și pentru care 
am reluat în ziar cîteva din 
exemplele întîlnite nu există, 
nu poate exista numai o sim
plă și nefericită coincidentă. 
Se instaurează un întreg mod 
de a gîndi, 0 mentalitate ba
lastieră ale cărei consecințe le 
detectăm mai greu apoi și tre
buie să punem în mișcare e- 
forturi care altfel Sr fi putut 
fi menajate. Tot împuind au
zul elevilor cu domnule și 
doamnă și tot domnind în 
dreapta și în Stingă vedem pe 
upmă domnișori care uită pen 
tru ce-au mai terminat și 
șcdala, pe urmă, strîmbă din 
nas la ideea de muncă, le e 
rușine să mai ia o unealtă în 
mină. Ei sînt, chipurile, inte
lectuali. Ei sînt domni și pe 
blazonul lor stă scris să huzu
rească. Dar de ce să ne mirăm 
cînd ani de zile cît stau în 
școală văd că de la practică 
uneori, domnul profesor Chiu
lește. sau la mtlncn patriotică 
el doăr comandă, cînd — iată 
pină unde poate ajunge para
doxul ! — oamenii de serviciu 
sîht numiți tovarăși, iar între 
ei și-n fața elevilor, profe
sorii se numesc domni! Eram 
într-o școală, cînd o tînără 
profesoară îl căuta alarmată 
pe director ca să-i reclame li
teralmente: domnule director, 
tovarășa asta (și a numit, fe
meia de serviciu) n-a măturat 
bine în clasă.

Nu e și aceasta o atitudine 
de domnie ?!

Nu.e vizibilă această atitu
dine, apoi, și în modul cum 
reacționează unii elevi, nu mai 
departe, ci chiar la solicitările 
părinților, ale familiei, ale or
ganizației, cînd în locul unui 
sentiment profund de anga
jare și participare își fac apa
riția, intolerabile, indiferența 
si snobismul, aerul de supe
rioritate, de detașare și bla
zare față de normele și prin
cipiile eticii și moralei noas
tre pe care tot munca și tot 
ideea de muncă le întemeiază?

Pare nefiresc, dar realitatea 
aceasta e: în școli a început 
să fie uitat un cuvînt care ă- 
coperă în aur o întreagă isto
rie și care, prin semnificația 
să, el este și trebuie Să fie ter
menul nostru de politețe și de 
comunicare cel mai exact, cel 
mai definitoriu: cuvîntul to
varăș. Să amintim că el îi nu
mește și trebuie să-i numeas
că pe toți. Că sensul lui cel 
mai adînc și cel mai tulbură
tor cu putință este acela pe 
care însăși istoria de luptă și 
muncă i l-a dat Și că el ne 
numește in raport de activi
tate și egalitate pe toți, în ra
port de muncă și viață în co
mun, de lupta pentru înfăp
tuirea acCleeași cauze, ă ace
luiași scop.

Nu dau cuvintelor o impor
tanță mare decît aceea pe 
care o au, dar e destul de 
lesne să. luăm seama, uneori, 
că acolo unde lucrurile nu 
merg tocmai bine, cuvintele, 
prin chiar frecvența folâsirii 
lor, pot fi un indiciu. Și nu 
pot să cred — cel puțin 
din exemplele întîlnite ! — că 
ele, cuvintele, sînt un simplu 
capriciu sau o deformare, cum 
s-a încercat să mi se explice, 
un joc gratuit pe care trebuie 
să-l luăm că ătâre și cu senină 
liniște să închidem ochii în 
făța a tot ceea ce ele acoperă.

Lene ! E' prea tare spus ? Poate, dar e adevărat 
pentru studentele de la 123.

l

Nu e birt, ci aceeași cameră ,,128".

Sertarul noptierei unei fete răsfățate, singură la părinți: 
lolanda Florea.

Căminele, cum le gospodărim 
Ne cade nasul 
dacă măturăm, 

sau trebuie 
să vină urgent 

Sanepidul ?

Să începem vizita în cămin cu camera dvs., 
nr. 1" - i-am propus Danei Enache
A, nu, vă rog, e prea multă dezordine azi 
la mine I"

Foto-ancheta zilei de : LUCREJIA LUSTiG, 
MARIETA VIDRAȘCU, VASILE RANGA

...Da, e ceva dezordine!

PREZINȚI CU NUMELE, 
ABSENȚI CU FAPTELE

(Urmară din pag. 1.) 

toamnă, 30 000 kg sfeclă zahăr, 
îmbunătățirea reproducției și 
creșterea natalității, hrănirea ra
țională a animalelor in vederea 
realizării unor indici câlitătivi 
superiori.

în linii mari, acestea au fost 
problemele dezbătute ; prin ur
mare, articolul ar trebui să se 
încheie aici. Dar. in C.A.P. 
Vaida, județul Bihor, din peste 
250 cooperatori, circa 60 fiind ti
neri, se impun cîteva rînduri în 
plus. Și anume, trebuie precizat 
că la această adunare nu a luat 
cuvintul nici un tinăr. Mulți 
dintre ei fruntași în producție, 
alții criticați pentru absențe sau 
lucrări de proastă calitate; dar 
ți unii și alții au „privit“ adu
narea, n-au participat, deși a- 
ceastă dezbatere îi privea deo
potrivă $1 pă ei. Măi mult, se
cretarul comitetului U.T.C. a 
lipsit nemotivat de la adunare.

Ani stat de vorbă cu el. cu 
cîțiva tineri cooperatori. N-au 
știut ce să răspundă privind 
„prezența“ lor doar cu numele, 
ridicînd din umeri, contrariati 
că li se pune o asemenea între
bare. Și așa, din simplă cu
riozitate, i-am mai întrebat cè 
suprafață agricolă are coopera
tiva, care a fost media la griu 
anul trecut. Nimic.

întrebare : tinerii din satul 
Vaida fac parte din cooperativa 
agricolă din Vaida, din organi
zația U.T.C. a acestei unități ? 
Dacă da, cum justifică ei dezin
teresul manifestat față de pro
blemele dezbătute în adunarea 
generală a cooperatorilor, se 
simt absolviți de lipsurile ma
nifestate anul trecut, nu-i inte
resează ce au de făcut anul a- 
cèsta ? A fost o întîmplare că 
nici unul din ei nu a scos mă
car un cuvînt sau efectiv s-au 
Învățat ca alții să gindească și 
pentru ei ?

I
ntrăm în cămin. Imaginea 
fetelor cu o ținută impecas 
bilă se șterge chiar din 
prima cameră : 128. L-am 
jigni pe cititor dacă am 
inventaria ce se află pe masă, 

sub paturi, în dulapuri. Trebuia 
să-și spună cuvîntul aici Sane
pidul. Ce-a ținut, de noi am fă
cut : ne-atn întors seara, la orele 
22,30 să vedem pe cine exprimă 
o locuință lăsată în mizerie. E 
drept, am călcat regulamentul, 
am intrat în cămin după orele 
20.30, motiv pentru care am fost 
„admonestați“ aspru in fața că- 
ministelot de către reprezentanții 
comitetului de cămin, în loc să 
fie invers: să fie trase la răspun
dere studentele care, oricum, în
călcaseră mai grav regulamentul.

Dar șă ne întoarcem la fetele 
de la 128. Rodica Stroescu era 
de rînd să facă ordine în cameră. 
N-a făcut. Florina Guțu îi i-a a- 
părUrea : „ne-am culcat la 2 
noaptea, am plecat, devreme, 
tocmai azi s-a întîmplat să nu 
facem ordine“ (n.n. nu era vor
ba de ceea ce se înțelege curent 
prin ordine, era cazul unei cură
țenii generale). Rodica Stroescu 
nici măcar nu simte nevoia unei 
justificări. Pentru starea camerei, 
autentificată și de fotografie, un 
act de dreptate ar fi scoaterea 
celor vinovați din cămin. O spu
nem, chiar dacă ziarul ajunge și 
în Giurgiu de unde vin majori
tatea locatarelor acestei camere, 
iar Florina Guțu trăia anticipa
tiv jena că părinții vor afla, pe 
această cale, o veste despre fata 
lor, care nu-i onorează printr-o 
comportare civilizată în cămin.

Camera de alături, 129, era 
populată la ora 10,30. Asta nu 
înseamnă că arăta altfel. Cînd se

face curățenie, cine o face ? în
trebăm direct. Cele cinci stu
dente — Lucreția Goșu, Ioana 
Olaru, Gabriela Sereanu, Lucia 
Iftltnie, Elena Iancu — se uită 
întrebătoare una la alta : „astăzi 
chiar că nu știm cine trebuia s-o 
facă...“. In decorul de borcane, 
resturi de mîncare, sticle golite 
de băuturi și paturi nefăcute, în 
aerul viciat de țigări (de ce nu se 
interzice fumatul în camere, doar 
există fumoare ?) studentele își 
pregătesc nestingherite ținuta de 
plecare.

Intre timp, vestea „controlu
lui“ a străbătut toate culoarele.

Ca într-o demonstrație, studen
tele găsesc timp de mături, scot 
la suprafață detergenți, dau dru
mul la ferestre.

Sătule de murdărie, două stu
dente din camera 234 curăță 
după colege. Și mai ales după 
lolanda Florea, de la Istorie, co
pilul răsfățat al părinților, cU 
care nu vrea să. locuiască nimeni 
în cămin... „pentru că nu-și 
spală nici măcar batistele, le 
trimite mamei, acasă, la Curtea 
de Argeș“. Tot acasă o fi învă
țat să-și scuture scrumul de ți
gară în sertarul de la noptieră, 
peste pline ?

Nu, nu mai continuăm descri
erea. Trist, este că ceea ce 
am găsit, n-a fost un accident. 
Excepție făceau camerele ordo
nate și curate. Niște viitoare 
profesoare n-ar trebui să-și ada
uge la autobiografie atitudinea 
boierească de a aștepta ca alt
cineva să ie curețe propria locu
ință. Și totuși, atitudinea există 
și este argumentată. O șefă de 
etaj, studenta Constanța Dumi
tru, nu numai că nu părea in
dignată de tabloul din jur, dar 
și teoretiza: „Acasă la noi e alt
fel. aici trăim în murdăria noas
tră“. E nevoie de comentariu ?

lată-le, bine îmbrăcate, elegante - părinții le 
asigură totul. In camerele în care locuiesc, 
însă, la cămin - ați văzut.

imaginile sînt surprinse la ora încălcării re
gulamentului de cămin : 23,45.

Excepție. O cameră studențească poate a- 
răta șî așa: curată, aranjată cu gust - ca
mera 135.

Nici o părere, de rău pentru 
starea de fapt. Dimpotrivă, jus
tificări. „Avem de învățat“ (ciu
dat, dar în sala de lectură am 
găsit doar două studente, iar în 
camere nimeni nu învăța, se 
făceau cafele, se fuma în voie!); 
„geamurile nu trebuie să le spă
lăm noi“ (ba da, și ele trebuie 
curățate la timp, cu aceeași 
grijă, cu care sînt „decorate“ 
cu desene și nume de prieteni. 
Ar fi mai multă lumină!); „s-a 
întîmplat doar astăzi...“ etc. etc.

Apelăm la Dana Enache, anul 
II filologie clasică, președinta 
comitetului de cămin la blocul 
A și B, să încheie acest raid cu 
o concluzie : „E înfiorător 1 Alt 
adjectiv nu găsesc“.

Mai exact, spunem noi: ceea 
ce am găsit, reprezintă sfidarea 
normelor elementare de igienă, 
un afront la regulamentul care 
le obligă să-și curețe singure 
camerele; dispreț față de mun
că, față de grija cu care le este 
înconjurată studenția.

lată o temă etică pentru co
mitetul de cămin, pentru asocia
țiile studenților comuniști din 
universitate. Trebuie să intre în 
cămiti și după orele 20,30. chiar 
dacă încalcă regulamentul, să 
determine un curent de aer 
proaspăt, nu numai în camere, ci 
și în conștiința căministelor — 
în cazul de față — să ia măsuri 
nu numai în spiritul normelo” 
vieții de cămin, ci, mal ales, în 
spiritul eticii și echității socia
liste. La urma urmelor, atitudi
nea față de muncă nu poate fi 
calificată strict după notele de 
la examen ; fără să includem și 
modul în care-și gospodăresc 
locuința studenției, riscăm să 
obținem o imagine falsă.

(Urmare din pag. I)

ciulescu și dacă personajele 
de aici alt transmis spectato
rului idei importante, dacă au 
propus trăsături, însușiri rele
vante, meritul nu mi se poate 
atribui integral. Deși am 
muncit mult pentru fiecare 
spectacol, deși am privit cu 
răspundere și am lucrat cu 
disciplină fiecare rol. Rezul
tatul a fost uriașa satisfacție 
de a interesa șl emoționa pu
blicul, așa cum mi s-a întîm- 
p/at, dealtfel, și atunci cînd 
am prezentat personaje din 
literatura dramatică originală
— Sinești în „locul ielelor", 
Grala în „Act venețian“ de 
Catnil PetrescU, sau eroii pie
selor lui Horia Lovinescu. Un 
actor poate avea această rară 
satisfacție de a lăsa prin 
creația sa urme în conștiința 
spectatorului nu neapărat prin 
intermediul personajului prin
cipal. Există personaje cu 
partituri neînsemnate care pot 
deveni centrale, care pot 
deveni un simbol, care pot fi 
exemplu de atitudine — civi
că, socială, morală : înaltul 
personaj, de pildă, din „Omul 
care..." de Horia Lovinescu. 
Dar aceasta depinde în
tr-adevăr de personalitatea 
actorului, aici intervine devo
tamentul său față de profesie. 
Mic sau mare, rolul poate fi 
important dacă i se imprimă
— cu adevărat — o adevă
rată semnificație : exemplul 
unei conduite, forța unei idei, 
importanța unui principiu. 
Semnificații a căror valoare 
e probată de creatori — ac
tori și regizori — prin public, 
fiindcă teatrul pentru public 
există. Am interpretat perso
naje principale în spectacole 
ca „Iona“ de Marin Sores- 
cu, „Regele Lear“ de Sha
kespeare, „Tango“ de Mrozek 
sau acum „Paradisul“ de 
Horia Lovinescu, spectacole 
în care nu portretizările sint 
importante, ci conflictul de 
idei prezentat într-o formă 
artistică, nouă. Au fost și sînt 
încercări de conectare a artei 
la modalitatea de gîndire 
contemporană iar eu, ca ac
tor am fost și sînt „pilot de 
încercare“. Totdeauna însă 
atent la consecințele unor 
asemenea încercări, la rezo
nanța. lor în sensibilitatea pu
blicului. Deși spectacolele 
astfel gîndite purtau în majo
ritate semnătura unor tineri 
regizori, nu mi s-a părut că » 
S-au bucurat de aprecierea 
tinerilor spectatori (nici a ce
lor bătrîni, incontestabil, ci
mai degrabă a celor maturi). 
De aceea, am ținut să iau 
parte, recent, la o întîlnire 
cu studenții pentru a afla 
preferințele noii generații, 
pentru a ști ce anume le da
torăm. Discuțiile au relevat J
adeziunea față de teatrul po
litic, teatrul direct, fără ba
riera actor-public, realizat în
tr-o formă deschisă, încă 
neuzitată la noi. Și cum do
rim cu toții ca spectatorii Să 
Se apropie mai mult de tea
tru — cei tineri în primul 
rînd —• cred că asemenea do
rință — chiar dacă se referă 
mai degrabă la forma specta
culară — trebuie luată totuși 
în considerare. Fiindcă aseme
nea formă cere un conținut 
de idei. Or, trebuie să recu
noaștem că tînăra generație 
vine la teatru nu atit să se 
recunoască — identic — în 
personaje, cît să li se ofere pri
lejul de a reflecta. Creato
rii unui spectacol, regizorul, 
interpretul, trebuie să gă
sească modalitatea de a pro
pune tinerilor idei generoase, 
și în nici un caz să nu dea 
soluții de-a gata pe scenă: 
teatrul e artă nu pedagogie.

INIȚIATIVE
• Tinerii mecanizatori din 

S.M.A., Băiești, județul Gorj, au 
hotărit să economisească in fie
care zi o jumătate de litru de 
carburant pă fiecare tractor fi
zic., în. acest, fel pină la sfirșir 
tul anului vor economisi 10 000 
litri carburanți. (M. P.).

• La Galați tinerii de la Șan
tierul 4 al Trustului de construc
ții s-au angajat ca la 50 de a- 
partamente unul să fie legat cu 
țeava economisită. în contul de 
economii vor fi trecuți, astfel, 
150 000 lei. Ir. întreprinderea de 
sirmă, cuie și lanțuri s-a gene
ralizat inițiativa tinerilor din 
secția mecanic șef : „Să lucrăm 
o zi pe lună eu materiale și e- 
nergie economisite“. (B. G.).

• Tinefii din cele peste 120 de 
unități din agricultură ale jude
țului Brăila aplică inițiativa „Șă 
lucrăm o zi pe lună cu carbu
ranți economisiți“. Din calculul 
făcut, ne informează tov. Gheor
ghe Dincă președintele Consi
liului tineret sătesc al Comite
tului județean al U.T.C., reiese 
că se vor economisi in atest an 
420 tone carburanți, cantitate cu 
care se pot ara, la adincime de 
18—20 cm. și grapa 42 mii ha 
sau se pot discut 84 mii ha. sau 
se pot iriga, cu o normă de 500 
mc la hectar, circa 16 000 ha. 
(L. P.).

• Februarie este declarată de 
tinerii din județul Galați „Luna 
fertilizării solului". Peste 3000 
de tineri au transportat iii cîfnp 
1 200 tone de îngrășăminte na
turale. (B. Gheorghe).

f
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Joi după-amiază, tovarășul 
Virgil Trofin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a primit 
pe August Piotrowski, adjunct 
al ministrului comerțului inte
rior și prestărilor de servicii din 
R. P. Polonă.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme de interes comun 
privind dezvoltarea relațiilor 
româno-polone in domeniul co
merțului interior. A fost rele
vată, totodată creșterea accen

tuată a schimburilor directe de 
bunuri de consum între cele 
două ministere in ultimii ani și 
posibilitățile de dezvoltare in 
continuare a acestora.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Petrache Dănilă 
a fost numit in calitatea de am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Trinidad-Tobago, cu 
reședința la Caracas.

Ședința ordinară a Comitetului 
miniștrilor apărării ai statelor 

participante la Tratatul 
de la Varșovia

în Zilele de 6 și 7 februarie 
a.c., în capitala Republicii Socia
liste România. București, a avut 
loc ședința ordinară a,Comitetu
lui miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la 
.Varșovia.

La lucrările Comitetului au 
luat parte miniștrii apărării ai 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovța, comandantul su
prem al Forțelor Armate Unite 
și șeful Statului Major al For
țelor Armate Unite.

La ședință au fost examinate 
probleme privind activitatea cu

rentă a organelor militare ale Or
ganizației Tratatului de la Var
șovia.

Ședința Comitetului miniștri
lor apărării s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, în spiri
tul înțelegerii reciproce a tutu- 
ioi participanților.

Asupra problemelor discutate 
au fost adoptate hotăriri puse de 
acord.

Ședința a fost prezidată de 
ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, 
general de armată Ion Ioniță.

Semnarea unor acorduri de cooperare 
româno-argentimene

în urma tratativelor purtate 
Ia Buenos Aires și București, 
joi după-amiază, la Ministerul 
Comerțului Exterior au fost 
Semnate Acordul gênerai de 
cooperare în domeniul explo
rării și exploatării petrolului, 
rafinăriei și petrochimiei, Acor
dul general de cooperare în do
meniul industriei siderurgice și 
Acordul general de cooperare 
în domeniul telecomunicațiilor.

Din partea română, documen
tele au fost semnate de Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice. Nicolae Agachi, minis
trul industriei metalurgicel 
Gheorghe Airinei. 
ministrului transporturilor 
telecomunicațiilor, iar din par
tea argentiniană de Juan Car
los Marcelino Beltraminb. am
basadorul Republicii Argentina 
la București.

La semnare au fost prezenți 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului do Miniștri, minis
trul comerțului exterior, Nico- 
làè M. Nicolae. ministru secre
tar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior. Ion M. Nicolae. 
adjunct al ministruluț industriei 
chimice, funcționari superiori 
din MirfiSterUl Comerțului Ex
terior. Ministerul Industriei 
Chimice. Ministerul Industriei 
Metalurgice. Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor 
și Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față ministrul 
consilier D. Fernando Lerena, 
șeful Direcției tratatelor și ne
gocierilor internaționale din ca
drul Ministerul ” 
Argentinei, care

. S' 
adjunct al 

Și

economice, deputatul național 
Ricardo Munir Falu și subse
cretarul informațiilor economice 
din Ministerul Economiei, dr. 
Oscar Garcia Rey.

Potrivit acordurilor încheiate, 
sint prevăzute acțiuni de coo
perare in domeniile explorării 
și exploatării petroliere, chimiei 
și petrochimiei, siderurgici, in
dustriei carbonifere, telecomu
nicațiilor. Se prevede, de ase
menea. construirea in comun a 
unor instalații complexe, elabo
rarea de studii. în baza docu
mentelor semnate. România ur
mează să livreze utilaje și echi
pamente industriale, asistență 
tehnică și licențe.

în alocuțiunile rostite cu 
acest prilej, ministrul industriei 
chimice, Mihail Florescu, și am
basadorul Argentinei la Bucu
rești, Juan Carlos Marcelino 
Beltramiho. au subliniat că 
acordurile încheiate constituie 
începutul unei noi etape în re
lațiile economice rornâno-argen- 
tiniene. ele demonstrind voința 
fermă și hotărită a guvernelor 
României și Argentinei de â 
spori schimburile și cooperarea 
economica.

Lucrările primului 
Seminar național 

de design
La Sala mică a Palatului Re

publicii Socialiste România, joi, 
s-au desfășurat lucrările pri
mului Seminar național de de- 
sign. Organizat de Asociația 
Română de Marketing (Aro- 
mar), în colaborare cu Ministe
rul Comerțului Exterior. Minis
terul Comerțului Interior, Mi
nisterul Industriei Ușoare. Mi
nisterul Industriei Construcții
lor de Mașini-Unelte și Electro
tehnicii, Uniunea Artiștilor 
Plastici, Academia de Studii E- 
conomice, Institutul de Arhitec
tură „Ion Mincu“ și Institutul 
de Arte Plastice „Nicolae Gri- 
gorescu“, seminarul a reunit 
peste 500 de specialiști din pro
ducte, '-tr-e1a'e, invățămînt. 
precum și din dif-.rite instituții 
și asociații centrale.

în cuvintul de salut adresat 
participanților, Nicolae M. Ni
colae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior. președintele Aromar. a 
subliniat că prima manifestare 
de acest gen. organizată in țara 
noastră, se înscrie pe linia in
dicațiilor conducerii de partid 
și de stat cu privire la ridica
rea pe o treaptă calitativ nouă 
a activității economice din țara 
noastră, la modernizarea proce
sului de producție în toate sec
toarele de activitate. Totodată, 
seminarul este de natură să 
creeze un cadru adecvat pentru 
dezbaterea uilei problematici cit 
mai cuprinzătoare în scopul sti
mulării preocupărilor tuturor 
producătorilor de bunuri mate
riale spre ridicarea nivelului 
calitativ al produselor, spre o- 
rientarea judicioasă a activită
ții de cercetare și pregătire a 
cadrelor în acest domeniu.

Părticipanții la lucrări au fost 
salutați, de asemenea, de Con
stantin Drăgan. președintele 
Federației Internaționale ' de 
Marketing.

Au mai luat cuvintul Radu 
Abagiu, adjunct al ministrului 
comerțului interior, și Dumitru 
Niculescu. inspector general de 
stat în Inspectoratul general de 
stat pentru Controlul calității 
produselor, relevind că deslgnul 
este inseparabil legat dc pro
blemele calității produselor și 
înnoirii acestora, ale stabilirii 
unor prognoze în domeniul pro
ducției.

în cadrul simpozionului au 
fost prezentate numeroase co
municări privind aplicarea de- 
signului în construcția de ma
șini. in construcția de vcbic'Te 
utilitare, in domeniul aparme- 
lor electronice, al bunurilor de 
consum din materiale plastice, 
in producția obiectelor de ce
ramică și sticlă. în domeniul 
creației vestimentare. în urba
nizarea localităților rurale etc.

A fost prezentat, de aseme
nea. proiectul planului de 
dezvoltare a designului in Ro
mânia.

IN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT
PALMIRO

TOGLIATTI

SCRIERI 
ALESE

Prefață de

MIRON
CONSTANTINESCU

Volumul cuprinde articole 
și cuvintări prilejuite de di
ferite evenimente petrecute 
in cele aproape cinci decenii 
de activitate a remarcabilu
lui militant al Partidului 
Comunist Italian și al miș
cării comuniste internațio
nale care a fost Palmiro 
Togliatti. Din cuprinsul scrie
rilor 
buția 
teze 
unor 
nale 
stau 
liticii
Italian.

O serie de lucrări din vo
lum se ocupă de cauzele fe
nomenului fascist, de condi
țiile apariției și venirii Ia 
putere a fascismului in Ita
lia, de rolul conducător al

se evidențiază contri- 
lui Togliatti la uncle 
privind soluționarea 

mari probleme nâțio- 
și internaționale care 
la baza orientării po- 

Partidului Comunist

Organizații U.T.C
fruntașe din
județul Gorj

Ieri, a avut Ioc la Tg. Jiu 
consfătuire pe tema „Forme 
metode ale muncii 
cative folosite de 
U.T.C., in vederea 
tribuțici tinerilor 
sarcinilor de plan". Au partici
pat secretari ai organizațiilor 
U.T.C., responsabilii cu pregă
tirea profesională din intreprin- 
derile și șantierele de construc- 
ții-montaj din județul Gorj.

Cu acest prilej au fost inmi- 
nste Diploma de onoare a Co
mitetului județean U.T.C. și fa
nionul de organizație fruntașă 
iu întrecerea utecistă. organiza
țiilor U.T.C. dc Ia I.M. Sadu 
(locul I). Combinatul de 
crarea lemnului Tg. Jiu 
II) și întreprinderea de 
minier Rogojelti (locul 
(VASILE CRĂCIUN).

V»

Economiei al
„_o_   ne vizitează 
țara în fruntea unei delegații

Consfătuirea pe țară 
privind cultura plantelor 

medicinale

La Oradea a avut loc, joi, 
consfătuirea pe țară privind cul
tura plantelor medicinale și aro
matice, la care au luat parte ță
rani cooperatori, specialiști din 
unități agricole cooperatiste și de 
stat, din întreprinderi ale in
dustriei chimico-farmaceutice și 
din întreprinderile de plante me
dicinale ale Centrocoop.

Participanții au analizat rezul
tatele obținute în 1973 și au sta
bilit măsurile menite să asigure 
în 1974 obținerea unei producții 
cu peste 15 000 tone mai mare 
decît oea realizată în primul an 
al cincinalului.

în încheierea lucrărilor, parti
cipanții au adresat o telegramă 
CC. al P.C.B., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

TINERI
LA PRIMA INVENȚIE
(Urmare din pag. 1) 

idei și să le aplice. N-au 
știut, la început că soluțiile 
lor vor fi declarate invenții. 
Mai întîi, o instalație de lu- 
brificație centralizată, o pom
pă de ungere manuală apoi, 
și pentru ca sistemul să fie 
complet : un dozator volu- 
mic. Din cele peste 20 de va
riante elaborate s-au ales 
doar cîteva, perfecționate apoi 
și ele. Prototipurile s-au exe
cutat imediat, în atelierul 
institutului, La scurt timp 
după brevetarea lor, cele trei 
elemente de ungere au în
ceput să fie executate pentru 
nevoile proprii de o serie de 
întreprinderi din țară. Din a- 
cest an, ele'au intrat în pro
ducție de serie la secția 
hidropneumatice de la „Ba
lanța“ Sibiu. Astfel, dacă în 
urmă doar cu cîteva luni, le 
importam, acum au început 
să apară tot mai multe ce
reri de export. Calitățile lor 
deosebite le fac competitive 
cu cele existente la ora ac
tuală pe plan mondial. Efi-

ciența estimată circa 5 mi
lioane de lei anual. Dar a- 
cestca au marcat doar debu
tul. Alte invenții, purtînd ace
eași semnătură, sînt în curs 
de brevetare sau de elaborare. 
Amîndoi sînt preocupați de 
găsirea unor soluții tehnice 
pentru construirea unor ma
șini unelte de înaltă precizie, 
capabile să asigure o 
productivitate mărită. Ingine
rul Gh. Predoiu este preocu
pat acum de folosirea șuru
burilor hidrostatice pentru 
mașinile cu comandă nume
rică iar ing. Mircea Duca, 
și-a ales domeniul sistemelor 
hidraulice de copiere. Amîn
doi citesc curent în franceză, 
germană și rusă. Predoiu a 
reușit să învețe singur și ita
liana. Acum, tot împreună, 
își perfecționează engleza, 
pentru a avea acces și la do
cumentațiile de specialitate, 
apărute in această limbă. 
Peste 80 la sută din timpul 
liber le este ocupat de această 
pasiune: tehnica. Avem con
vingerea că despre acești doi 
tineri inventatori se va mai 
vorbi.

o

politico-edu- 
organizațiile 
sporirii con
ia realizarea

prelu- 
(locul 
utilaj

IU),

Experiment C8“
Infilnire colegială, azi,
orele 18, la Modern-Club

în după amiaza acestei zile 
sala mare a Modern-ciubu- 
lui găzduiește intilnirea co
legială dintre elevii Școlii 
generale nr. 170 și cei de la 
Grupul școlar nr. 2 in ca
drul unei „Zile a elevului“. 
Față de manifestările tradi
ționale de acest gen. organi
zate pină nu de mult de că
tre Casa dc cultură a tinere
tului din sectorul 8 cea de 
astă scară va avea un carac
ter oarecum inedit. Se va 
dansa, firește, ca întotdea
una, totuși arbitrii atenți vor 
oferi premii inviiaților care 
vor ști să respecte întruto- 
tul normele politeții, înce- 
pind cu modul de a adresa o 
invitație partenerei și pină 
la eleganța ținutei ambilor 
dansatori in timpul piruete
lor. Recitările, interpretarea 
unor piese de succes din re
pertoriul muzicii populare și 
ușoare, probele de perspica
citate. de îndeminare, de cul
tură generală pentru echipa 
de băieți și fete etc. vor avea 
darul — sintenr siguri — să 
imprime întregii intilniri ca
racterul unei confruntări an
trenante, vesele, prietenești 
de pe urma căreia toți cei 
prezenți. chiar dacă nu vor 
primi trofeele puse in joc. 
vor pleca cu sentimentul 
unui binemeritat cîștig.

M. TACCHJ

Concursul internațional
de atletism de la Budapesta

• llie Floroiu învingător în cursa de 3 000 m plat

partidului comunist în rezis
tența antifascistă.

Un interes deosebit pre
zintă ideile lui Palmiro 
Togliatti despre căile speci
fice Spre socialism pe ma
rele făgaș al revoluției so
cialiste. Dezvoltînd concep
țiile lui Antonio Gramsci 
privind necesitatea luării 
in considerație a diversității 
condițiilor concrete în care 
activează fiecare partid re
voluționar, Togliatti are me
ritul de a fi elaborat politica 
și strategia Partidului Comu
nist Italian privind calea 
italiană spre socialism ca 
un raport dialectic între tra
dițiile istorice naționale și 
legăturile internaționaliste, 
îmbinarea sarcinilor și obli
gațiilor naționale cu cele in
ternaționale, a patriotismu
lui și internaționalismului.

La Budapesta au început 
întrecerile unui concurs inter
național de atletism, la startul 
căruia sint prezenți sportivi și 
sportive din șapte țări : Aus
tria. Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, iugoslavia, Polonia, 
România și Ungaria.

In prima zi de concurs, at
letul român llie Floroiu â ter
minat învingător în cursa de 
3 000 m plat, cu timpul de 
8’07”8/10. în proba de triplu- 
salt. ciștigată de maghiarul Ka- 
tona — 15,78 m, concurentul ro
mân Paul Gheorghiu a ocupat 
locul trei, cu rezultatul de 
15.57 m. Foarte disputată a fost 
proba masculină de 60 m 
plat, în care victoria a revenit 
lui Leopold (Ungaria) —

6’’48 1 00. urmat de Bombach 
(R. D. Germană) — 6’’50/100 și 
Swierczinsky (Polonia) — 
6”55/100.

în concursul feminin, cel mai 
valoros rezultat a fost realizat 
de Adam (R. D. Germană), cla
sată pe primul loc în proba de 
aruncarea gr.eutății, cu perfor
manța de 19,19 m.

Iată câștigătorii celorlalte pro
be : masculin : 200 m : Batori 
(Ungaria) — 21”82/100 ; 800 m : 
Susanj (Iugoslavia) — 1’48"8 10; 
săritura în inălțime : Major 
(Ungaria) — 2,16 m ; feminin : 
200 m : Maletzki (R. D. Ger
mană) — 24"20 100 : 800 m : Ka- 
tolik (Polonia) — 2’05”9/10 ;
săritura în lungime : Wlodar* 
czyk (Polonia) 6.02 m.

...PLOAIE, LAPO 
VIȚĂ Șl NINSOARE

Pentru următoarele 24 de ore 
— ne comunică meteorologul 
Constantin Țicu, datorită faptu
lui că circulația in țâra noastră 
va predomina din sectorul nor
dic, vremea se va răci în toate 
regiunile țării, cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipi
tații sub formă de ploaie, lapo- 
viță și ninsoare, mai frecvente 
in jumătatea de est a țării. Vin- 
tul va sufla potrivit, cu inten
sificări locale. îndeosebi in 
zona dc munte, unde va viscoli 
zăpada. Temperaturile maxime 
de astăzi vor fi cuprinse între 
—3 și +7 grade, iar minimele, 
la noapte, intre —8 și +2 grade.

In București, cerul va fi mai 
mult noros. temporar vor că
dea precipitații sub formă de 
ploaie. lapoviță și ninsoare. 
Vintul va sufla potrivit, din
spre nord. Temperaturile maxi
me : 3 și 5 grade, minimele vor 
fi cuprinse intre —3 și —1 grad.

• în localitatea spaniolă 
Torremolinos (in apropiere de 
Malaga) se desfășoară un tur
neu internațional de șah cu 
participarea a 14 jucători, prin
tre care și marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu.

După două runde, pe primul 
loc în clasament se află Javier 
Sanz (Spănia) cu 2 puncte, ur
mat de Florin Gheorghiu 
(România) și Heikki Vesterinen 
(Finlanda) — cîte 1,5 puncte, 
Jim Tarjan (S.U.A.) — 1 punct 
și o partidă întreruptă. Williarn 
Lombardi (S.U.A.), Pfidrag Oș- 
toici (Iugoslavia). Guillermo Es- 
teve (Cuba) — 1 punct etc.

In runda a doua. Florin 
Gheorghiu (cu piesele albe) l-a 
învins in 34 de mutări pe 
maestrul filipinez Rodolfo Car- 
dosso.
• Jucătorul român Torni 

Ovici s-a calificat în turul trei 
al concursului internațional de 
tenis de la North Little.. Rock 
(Arkansas). După ce l-a elimi
nat pe Bob Hewitt. in turul doi 
Tema Ovici l-a intîlnit pe ame-. 
ricanul Jeff Austin. A fost o 
partidă echilibrată, de un bun 
nivel tehnic, in care jucătorul 
român și-a adjudecat victoria în 
două seturi : 7—5, 7—6. Favori
tul nr. 1 al concursului, ameri
canul Jimmy Connors. l-a între
cut cu 7—5. 7—6 pe compatrio
tul său Bob Kreiss.

• Pe stadionul Republicii din 
Capitală s-a disputat ieri după- 
amiază meciul internațional 
amical de fotbal dintre forma
țiile Progresul București și 
Etar Tîrnovo. Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 
2—1 (0—1). prin golurile mar
cate do Mbraru în minutele 80 
și 90. Punctul oaspeților a fost 
înscris in minutul 5 de VaSiliev.

în cohtinuarcâ turneului pe 
care-1 intreprinde in țara noas-

tră, echipa bulgară Etar Tirno- 
vo va juca, duminică 10 februa
rie. la Pitești, cu formația loca
lă F.C. Argeș.

• Turneul internațional femi
nin de tenis de la Fort Lauder- 
dale (Florida) a continuat cu 
disputarea partidelor din turul 
II al probei de simplu. Perfor
mera zilei a fost jucătoarea co- 
lumbiană Isabel Fernandez, care 
a reuști să o elimine cu 7—5, 
7—5 pe cunoscuta tenismană a- 
mericană Julie Heldman. Virgi- 
nia Ruzici a pierdut cu 4—6, 
1—6 partida susținută cu olan
deza Betty Stove, iar Kerry 
Melville a invins-o cu 6—0. 6—0 
pe Katia Ebbinghaus.

• întreruptă dc două ori, cea 
de-a 9-a partidă a meciului de 
șah pentru turneul candidaților 
la titlul mondial, care se dispu
tă la Augusta (Georgia) intre 
marii maeștri Viktor Korcinoi 
(tJ.R.S.S.) și Henrique Costa 
Mecking (Brazilia), s-a încheiat 
remiză. Egalitatea a fost con
semnată și in partida a 10-a, 
astfel că Viktor Korcinoi. în
vingător pină acum in două 
partide, păstrează avantajul de 
două puncte.

• Campionatele mondiale de 
schi-alpin au continuat la Saint 
Moritz (Elveția) cu proba femi
nină de coborire. desfășurată 
pe o pirtie in lungime de 2 400 m 
cil o diferență de nivel de 
5,75 m. Victoria și titlul de cam
pioană a lumii au revenit cele
brei schioare austriece Anne- 
marie Proell-Moser, cronome
trată cu timpul de 1'50’84 100. 
Medalia de argint a fost cuce
rită de Betsy Clifford (Canada) 
— 1’51" 78 100, iar cea de bronz 
de Wiltrud DrexeI (Austria) — 
1'52" 15 100. Dubla campioană 
olimpică Maria Therese Nadig 
(Elveția) s-a situat pe locul 
cinci, cu 1’52" 47 100.

X

O catedră prin 
corespondență : 

10 minute de
exerciții cu
EXTENSORUL

LECȚIA A XIl-a

EXERCIȚIUL NR. 1
Din stînd. brațele întinse jos 

înainte, coatele sprijinite pe 
abdomen, cu mlinile apucat de 
capetele extensorului așezat 
transversal înapoi. Flexia mii- 
nilor pe antebraț, chiar încru
cișarea lor. (4 serii X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR, 2
Stînd, trunchiul aplecat îna

inte. Extensorul (benzile) se 
află sub tălpi. Apucat cu mîi- 
niîe de capete. Flexia brațe
lor. Revenire. (4 serii X • 
timpi).

EXERCIȚIUL NR. 3
Culcat pe spate. CTn capăt 

al extensorului agățat de vîr- 
furile picioarelor, celălalt apu
cat cu ambele mîini. coatele 
pe abdomen. Flexia antebra
țelor pe brațe. Revenire (4 se
rii X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR. 4.
în șezind depărtat, un capăt 

al extensorului agățat de vîr- 
ful unui picior. Apucat exten
sorul cu mina opusă. Glezna 
piciorului de agățare sprijinită 
cu mina liberă întinderea 
brațului, revenire. Alternativ 
(2 serii X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR. 5
Culcat înainte, un picior în

doit înapoi, agățat cu vîrful 
de un capăt, al extensorului, 
celălalt capăt apucat cu mîna 
opusă. întinderea brațului, re
venire. Alternativ (2 serii X 8 
timpi).

ZIUA - producție

România—film prezintă
Luni, 11 februarie, la cinematograful 

Scala din Capitală

o nouă producție a Cotei de Filme Trei

„ÎNTOARCEREA
IUI MAGELLAN

scenariul și regia : Cristiana Nicolae 
imaginea : Dinu Tânase ;
muzica: Adrian Enescu; 
decoruri: Marcel Bogos; 
costume: Nelli Grigoriu-Merola ; 
montaj : Adina Codrescu

cu : Vladimir Gaitan, Mihaela Marinescu, Cor
nelia Gheorghiu, George Motoi si Radu Beligan

In completare, filmul documentar BUN CA

EXERCIȚIUL NR. fi 
s Stind depărtat, brațele în
tinse oblic înapoi Jos în supi- 
nație, extensorul la spate 
transversal. Ducerea brațelor 
întinse lateral și revenire (1 
serii X 8 timpi).

Grupaj realizat de :
VIOREL RABA

întreprinderea energo-reparajii 
BUCUREȘTI

cu sediul în Bd. Mârășești nr. 2, sectorul 5 
(lingă Parcul Libertății)

Primește imediat absolvenți ai școlii generale în vîrstâ 
pînă la 18 ani pentru calificare prin ucenicie la locul de 
muncă în următoarele meserii :

— MODELIERI
— SCULERI-MATRIȚERI

Se vor prezenta următoarele acte :

• certificat de naștere original și copie
• certificat de absolvire a școlii de 10 ani sau ade

verință de promovare a clasei a Vlll-a
• fișa copilului de la 0 la 15 ani de la școala ge

nerală
• buletinul de analiza sîngelui și rezultatul radio- 

scopiei pulmonare

Pe timpul școlarizării tinerii vor beneficia de toate drep
turile legale. Se încheie contracte de școlarizare și după 
absolvire vor fi repartizați în producție la ENERGOREPA- 
RAȚll, sediul nou al întreprinderii, care este dotat cu uti
laje și instalații ultra moderne.

Infomații suplimentare se pot obține la sediul întreprin
derii Energo-Reparații. telefon 23 26 40.

Mijloace de transport: tramvai 7. 12, autobuz 32, 33, sta
ția Parcul Libertății.

calitate, realizind totodată im-

Tîrgul de iarnă se desfășoară 
14 1—24 II. s-au luat măsuri ca

LA MAGAZINELE

ÎNTREPRINDEREA DE CALCULATOARE 
ELECTRONICE

•r

«

• Important, I Ciclul săptă- 
mînii viitoare. care începe 
peste 3 zile : exerciții de cul
turism cu haltere mici. Sînt 
necesare 2 haltere X 2,5 kg 
fiecare Le-ați pregătit ?

Ilustrații de :
ȘTEFAN COCIOABA

COOPERAȚIEI 
DE CONSUM

fn aceste zile, fn Întreaga țară se desfășoară o largă acțiune 
comercială : Tirgul do iarnă.

Pină la 24 februarie se pot cumpăra avantajos, cu o redu
cere de pină la 30% din valoarea mărfurilor : confecții, tri
cotaje și încălțăminte de sezon.

Din lunga listă a produselor supuse reducerii de preț, men
ționăm doar citeva dintre articolele care prezintă un real in
teres pentru cumpărători: paltoane, jachete, compleuri cu 
pantaloni, rochii și fuste din stofă, impermeabile, costumase 
și salopete din țesături de bumbac și tip bumbac căptușite 
(inclusiv cu blană naturală și imitație de blană), tricotaje 
din fire sintetice eontextură groasă pentru adulți, ciorapi și 
șosete, căciulite, fulare, basmale, tricotaje din p.n.a., stole 
groase, precum și cizme ți ghete din înlocuitori de piele, 
și multe altele.

Magazinele cooperativelor de consum, aprovizionate din 
abundentă cu mărfuri de sezon, cunosc în aceste zile o mare 
afluență, deoarece cumpărătorii au posibilitatea să aleagă 
produse moderne și de bună 
portante economii.

Avtnd In vedere faptul că 
pe o perioadă mare de timp : 
magazinele cooperativelor de consum să fie permanent apro
vizionate cu un sortiment variat de mărfuri de bună cali
tate, la prețuri reduse.

cu sediul în str. ing. George Constantinescu nr. 2 
sector 2,

Platforma industrială Pipera ;

ANGAJEAZĂ URGENT
muncitori calificați în meseriile

• sudori
• lăcătuși ajustori
• lăcătuși cOnstr. metalice
• reglori la strunguri auto

mate
• strungari
• frezori
• vopsitori
• tratamentiști
• galvanizatori
• compresoriști

• magazineri
• instalatori climă-ventiiare
• frigotehniști
• electricieni inireținere
• instalatori sanitariști
• rectificatori
• sculeri
• controlori
• primitori-distribuit.
• tîmplari manuali
• șef depozit

muncitori necalificați în vederea calificării în me
seria de lăcătuș :

— absolvenți a 8 clase.
Angajările se fac zilnic între orele 12—15.

Informații suplimentare la telefon 33 67 60, interior 174.
Mijloace de transport: autobuzele: 101, 104 și 106; 

tramvaiul: 16

■ ■ ■ ■ ■ ta ■ h ■ h ■ ■ ■ ■

: I. c. s. j
: COMALIMENT 5
■ 8■ cu sediul în București J
* Str. C.A. Rosetti nr. 5- •

Sectorul 1-

: ANGAJEAZĂ :
■ muncitori necalificați J
■ cu buletin de Bucu- n 

> rești sau din comunele ■ 
i subordonate, de ase- ■
■ menea conducători J 
b auto care îndeplinesc ■
■ condițiile cerute de Le- ■ 
B gea nr. 22, respectiv ■
■ școala generală și fără ■

antecedente penale ■ 
’ Doritorii se vor a- ■
■ dresa la comparti- J 
| mentul personal de la a
■ adresa sus indicată. 2■



DESPRE ROLUL ACTIV AL ROMÂNIEI
«

redactare a documentelor finale.

In cursul zilei de joi a avut loc o ședință a Comitetului de 
coordonare a Conferinței pentru securitate și cooperare, care a 
elaborat programul pe următoarea perioadă a lucrărilor confe
rinței, in actuala lor fază — de

ZIARUL LIBANEZ „AN NAHARConferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

Convorbiri privind 
relațiile dintre 
P.C.R.-P.S.D,

Programul prevede atît ședințe 
ale organelor principale (Comi
tetul de coordonare și comisiile 
pentru securitate, cooperare e- 
conomrcă și cooperare cultura
lă), cît și ale organelor subsidia
re, în care se elaborează preve
derile concrete 
piile ce trebuie 
relațiile dintre 
pante, aplicarea 
pii, problemele militare 
securității, precum și multiplele 
aspecte — și măsurile concrete 
în acest sens — ale așezării pe 
baze noi a schimburilor de va
lori material« și spirituale in
terstatale.

Totodată, participanți s-au re
ferit și la probleme legate de 
coordonarea mai eficientă a e- 
forturilor pentru realizarea de 
progrese in toate sectoarele care 
fac obiectul dezbaterilor.

In cadrul discuțiilor, șeful de
legației României, ambasadorul 
Valentin Lipatti, a relevat sar
cinile importante ce revin Co
mitetului de coordonare ca or
gan politic major în această fază 
a Conferinței pentru asigurarea 
bunului mers și îndrumarea ac
tivităților comisiilor potrivit u- 
nei concepții unitare, de ansam
blu, asupra securității și coope
rării europene. Vorbitorul a re
marcat că acestui organism îi re
vine importanta misiune de a 
concentra rezultatele diferitelor 
unități de lucru ale conferinței, 
în vederea fructificării optime a 
eforturilor de căutare a formelor 
adecvate în care să-și găsească 
reflectarea acordurile ce se vor 
realiza. în acest cadru, Comite
tul urmează 
rile privind 
de-a treia 
care — așa 
multe state 
desfășoare Ia nivel înalt. în a- 
cest scop — a subliniat repre
zentantul României — este ne
cesar ca programul activităților 
pe perioada următoare să pre-

privind princi- 
să guverneze 

statele partici- 
acestor princi- 

ale

să elaboreze măsu- 
organizarea celei 

faze a Conferinței, 
cum preconizează 

— urmează să se

• LA SEDIUL O.N.U. a fost 
difuzată, ca document oficial al 
Consiliului de Securitate, De
clarația comună a președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui 
Statelor Unite ale Americii, Ri- 
chard Nixon, adoptată la 5 de
cembrie 1973, cu prilejul vizitei 
oficiale in S.U.A. a șefului sta
tului român.

vadă un număr corespunzător de 
ședințe pentru ca acest comitet 
să-și poată duce la împlinire 
mandatul încredințat de mi
niștrii de externe.

La propunerea reprezentantu
lui Irlandei, Comitetul a apro
bat hotărîrea 
în subcomisia 
ca aceasta să 
tr-un număr 
pentru a putea progresa într-un 
ritm rapid în activitatea de re
dactare a principiului suverani
tății, considerat principiul de 
bază al raporturilor interstatale.

Conform programului adoptat, 
Comitetul de coordonare urmea
ză să se întrunească din nou la 
21 februarie, pentru a continua 
dezbaterea privitoare la cel 
de-al 4-lea punct al ordinii de 
zi, referitor Ia măsurile institu
ționale ale Conferinței și crea
rea unui grup de lucru care să 
examineze în detaliu această 
problemă.

la care s-a ajuns 
pentru principii, 

se întrunească in- 
sporit de ședințe

BONN 7 — Coresponden
tul Agerpres, N. S. Stănes- 
cu, transmite : Continuîn- 
du-și vizita în Republica 
Federală Germania, la invi
tația Partidului Social-De
mocrat, tovarășul Ștefan An
drei, secretar al C.C. al 
P.C.R., a avut, în cursul zi
lei de miercuri, convorbiri 
cu Holger Borner, secretar 
general al P.S.D., cu alți 
membri din conducerea par
tidului.

în aceeași zi, reprezentan
tul C.C. al P.C.R. a avut 
convorbiri cu Heinz Kiihn, 
vicepreședinte ’ 
prim-ministru al 
Renania de Nord-Westfalia, 
Alfred Nau, Hans Matthoe- 
fer și Werner Figgen, mem
bri ai Prezidiului P.S.D., 
precum și cu Paul Frank, 
secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe al 
R.F.G.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă deschi
să, prietenească.

al P.S.D., 
Landului

„An Nahar", 
tidian libanez 
publică, 
articol, 
terne i 
însoțit 
ședintelui 
este intitulat „România, 
care joacă un rol activ in lume“. 
Articolul este semnat de un cu
noscut ziarist libanez, Abdul 
Karim Abul Nasser.

Autorul scrie că în ultimii ani, 
activitatea politică și diplomatică 
românească a fost însoțită de 
numeroase comentarii în întrea
ga lume datorită faptului că 
România a jucat și joacă un rol 
activ in principalele probleme 
ale vieții internaționale. Activi
tatea sa internațională a demon
strat nu numai că are un astfel 
de rol, dar că este și aptă să-l 
joace. „Omul care a dat acest

cel mai mare co- 
în limba arabă, 

la 7 februarie, un 
dedicat politicii ex- 

României. Articolul, 
de fotografia pre- 

Nicolae Ceaușescu, 
intitulat „România, țară

a

rol României — subliniază zia
rul — este președintele Nicolae 
Ceaușescu".

După ce amintește diferite as
pecte ale relațiilor dintre Româ
nia și țările arabe, autorul afir
mă că „noul rol pe care Româ
nia este chemată să-l joace în 
cadrul situației actuale din 
Orientul Apropiat face parte in
tegrantă din rolul pe care Româ
nia l-a jucat și îl joacă în ma- ’ 
joritatea problemelor internațio
nale importante“.

R. P. BULGARIA : Studenți 
ai Institutului superior de 
finanțe „Dimitar Tsenov" 
din orașul Svistov, în tim
pul cursului de practică în 
domeniul prelucrării infor
mației economice cu ajuto
rul computerelor.

Tancurile
PANARAMIfi maritime

L. N. G.“

Guvernul turc a primit
votul de învestitură

Alegeri anticipate
in Marea

Joi la amiază, după șe
dința extraordinară a ca
binetului, desfășurată sub 
președinția primului mi
nistru Heath, la Londra 
a fost anunțată oficial ho- 
tărîrea guvernului de a 
dizolva Parlamentul șl de 
a organiza noi alegeri, la 
28 februarie.

mod practic, Parlamentulîn . , ----------
își va înceta activitatea, vineri, 
după ce, joi după-amiază, Ca
mera Comunelor a adoptat ul
timele hotărîri în această se
siune.

Regina Elisabeta a Il-a, care 
se află într-un turneu în unele 
țări membre ale Commonwealt- 
hului, a aprobat hotărîrea 
dizolvare a Parlamentului, 
cererea primului ministru.

Hotărîrea de a organiza ale
geri anticipate nu a constituit 
o surpriză la Londra. în cercu
rile politice și diplomatice din 
capitala britanică se aștepta ca

de 
la

TINERETUL LUMII

interviul nostru

Britanie
guvernul să adopte o asemenea 
măsură, ca urmare a înrăută
țirii situației economice și a a- 
gravării conflictelor de muncă. 
Se subliniază, însă, că este pen
tru prima dată în istoria țării 
cînd alegerile au loc într-o pe
rioadă în care se află în vigoare 
starea de urgență.

Primul ministru Heath a făcut 
apel la mineri să amine pînă 
după alegeri declanșarea grevei 
naționale, prevăzută să înceapă 
sîmbătă noapte. Răspunsul la 
această propunere urmează a fi 
comunicat, vineri, după ședința 
Consiliului Executiv al Sindica
tului minerilor.

Potrivit opiniei observatorilor 
politici, campania electorală va 
fi deosebit de încordată.

Joi dimineața ziarul „Daily 
Telegraph" a publicat datele 
unui sondaj de opinie: 42,5 la 
sută din cei chestionați au anun
țat că vor vota pentru laburiști, 
39,5 la sută — pentru conser
vatori, iar 16 la sută pentru li
berali.

• PREMIERUL REPUBLI
CII BANGLADESH, Muji- 
bur Rahman, a primit dele
gațiile străine care participă 
la lucrările primului Con
gres al Ligii Tineretului 
Awami. Din România, a par
ticipat delegația C.C. al 
U.T.C. condusă de George 
Ghenoiu, membru al Birou
lui C.C. al U.T.C., prim-se- 
cretar al Comitetului Muni
cipal București al U.T.C.

•ÎN INTIMPINAREA ce
lei de-a patra Conferințe a 
Mișcării Panafricane a Tine
retului, ce se va ține la Tri
poli, Comitetul Executiv al 
acestei organizații, care își 
are sediul la Alger, a orga
nizat numeroase seminarii, 
colocvii și alte reuniuni, la 
nivelul organizațiilor națio
nale de tineret de pe conti
nent, precum și cu partici
pare internațională. Mani
festările respective au avut 
ca temă generală sprijinirea 
luptei de eliberare a întregii 
Africi de sub dominația co
lonialismului, neocolonialis- 
mului și rasismului, consoli
darea independenței și suve
ranității tinerelor state eli
berate de pe continent.

Medjlisul turc (camera in
ferioară a Parlamentului) a acor
dat, joi după-amiază, învestitu
ra sa cabinetului de coaliție a 
lui Biilent Ecevit, împlinind ast
fel ultimul act procedural care 
pune capăt unei crize guverna
mentale de trei luni. Din cei 
373 deputați participanți la vot, 
235 s-au pronunțat pentru pro
gramul guvernului, 136 au votat 
împotrivă, iar doi s-au abținut. 
Pentru programul guvernamen
tal au votat deputății Partidului 
Republican al Poporului și Par
tidului Salvării Naționale care 
formează coaliția, liderul

tidului Unității și trei depgtațl 
independenți, în timp ce cele
lalte partide politice l-au res
pins.

într-o alocuțiune rostită după 
ce președintele Camerei Depu- 
taților, Kemal Giiven, a anun
țat rezultatul votului, primul 
ministru, Biilent Ecevit a rele
vat că, „în condițiile interne și 
internaționale actuale, noul gu
vern și-a asumat o misiune cît 
se poate de dificilă. Dar — a 
adăugat el — cred că guvernul 
va putea să-și îndeplinească a- 
ceastă misiune“.
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Ambasadorul român 
la Aden primit 
de vicepremierul 
Oshaish

Unul din cele două „tancuri L.N.G." a căror construcție a 
fost terminată: 75 000 de metri cubi gaz lichefiat.

• CONSTANTIN BABEANU, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România la Aden, a 
fost primit de vicepremierul 
R.D.P. a Yemenului, Mahmoud 
Abdullah Oshaish. în cadrul 
întrevederii, au fost examinate 
posibilitățile de dezvoltare in 
continuare a relațiilor de prie
tenie româno-sud-yemenite.

(G.A.T.T.), însărcinat cu i.Xa- 
rea cadrului și procedurilor noii 
runde din cadrul negocierilor 
G.A.T.T. Participanții la trata
tive urmează să stabilească pro
gramul de lucru al comitetului 
și al grupelor sale, care se ocu
pă de probleme privind produ
sele tropicale, produsele agri
cole, obstacolele tarifare și ob
stacolele netarifare.

Delegația României la nego
cieri este condusă de Mircea 
Petrescu, ministru consilier al 
Misiunii permanente a țării 
noastre pe lingă oficiul Națiu
nilor Unite de la Geneva.

Cu prof. LJUBO BAVCON, 
directorul Centrului pentru dezvoltarea universitară 

al Universității din Ljubliana — R. S. F. Iugoslavia, despre:

Studiul dezvoltării 
învățămîntului superior

• REVISTA FRANCEZĂ 
„l’Expres“ relata recent, că 
teritoriul Statelor Unite este 
străbătut, in lung și in lat, 
de adevărate cohorte de 
„oameni ai străzii“. Majori
tatea cetățenilor americani 
cred că este vorba de gru
puri de hipies, cu care sea
mănă, de altfel, Ia înfăți
șare, prin părul lor lung și 
pantalonii de doc uzați pe 
care ii poartă.

Dormind în grădinile 
blice, sub 
mai fericit 
de săraci, ei sint la fel de 
Înstrăinați 
cesorii lor hipies, . _
deosebire de aceștia, nu din 
motive „filozofice“. Repre- 
zentind, în general, păturile 
sărace ale societății și popu
lația de ouloare, ei sint, de 
obicei, necalificați sau au o 
calificare greu utilizabilă pe 
piața muncii. Respinși de 
„stilul de viață american“, ei 
nu știu cum să se reinte
greze unei societăți care 
nu-i dorește.

Un nou tip de vas 
special își face apariția 
pe mările și oceanele 
Terrei. în pîntecele lui, 
la o temperatură extrem 
de joasă, este transpor
tată „energie compri
mată": gaz natural li
chefiat.

-------------- pu- 
scări și, în cel 

caz, în azilurile

ca și prede- 
dar, spre

• Conduce fi, încă de la 
înființarea sa, Centrul 
pentru dezvoltarea învăță
mîntului universitar al 
Universității din Ljublia
na. Ce rațiuni au stat la 
baza înființării acestui 
centru și care sînt sarci
nile care-i revin ?

- Centrul creat cu doi ani în 
urmă pe lîngă Universitatea 
din Ljubliana este expresia ne
cesității resimțite de Consiliul 
nostru universitar de a studia 
anumite probleme privind în- 
vățămîntul superior. Ne tre
buiau, pur și simplu, date cu 
ajutorul cărora să ne formăm 
o imagine despre ceea ce se 
întîmplă în acest domeniu, des
pre formarea și metodele folo
site în practica universitară, 
pentru a putea trage concluzii 
și sugera măsuri de adaptare 
a învățămîntului superior la 
imperativele sociale. De altfel, 
preocuparea nu este nouă. O 
serie ae adaptări necesare la 
cerințele epocii au fost făcute 
prin reforma învățămîntului din 
1959, cînd, printre altele, a fost 
introdus ciclul universitar ele
mentar. Avem nevoie însă de o 
observare continuă a evolu
țiilor din societate și universi
tate, pentru a le menține în a-

cord. Centrul nostru este deci o 
încercare de a ajuta la dezvol
tarea rațională, pe baze rea
liste, a învățămîntului superior. 
El nu-și propune efectuarea de 
cercetări științifice fundamen
tale, ci își desfășoară activita
tea în 'domeniul cercetării apli
cate.

• Care sînt problemele 
principale asupra cărora se 
îndreaptă în prezent aten
ția dv. ca director al cen
trului ?

— lată, spre exemplu, explo
zia științifică și informațională. 
Pentru a pune de acord învăță- 
mîntul superior cu această e- 
voluție spectaculoasă este clar 
că trebuie schimbate, îmbogă
țite și îmbunătățite programele 
de studii, revizuite și moderni
zate metodele de predare. Una 
din sarcinile centrului nostru 
este tocmai aceea de a livra 
argumente convingătoare pen
tru a determina cadrele didac
tice universitare la schimbările 
care se impun. Pe de altă par
te, evoluția spectaculoasă a u- 
nor ramuri ale științei impune 
ceea ce numim educația per
manentă. Aceasta este o sarci
nă foarte dificilă, pentru că 
presupune nu numai măsuri de

ordin organizatoric de amploa
re, la nivelul întregii societăți, 
ci și schimbări în mentalitatea 
oamenilor, care trebuie con
vinși de necesitatea de a se in
strui și perfecționa în tot tim
pul vieții active.

• Ce importanță atri- 
buiți evaluării exacte a 
necesităților societății în 
materie de cadre de spe
cialitate de înaltă califi
care ?

- Tn esență este vorba de 
planificare, de a ști, spre exem
plu, de cîți ingineri, medici sau 
profesori va avea nevoie so
cietatea peste un deceniu sau 
două, pentru a lua măsurile 
cerute de. acoperirea acestor 
necesități. Dificultatea constă 
însă tocmai în a ajunge la o 
estimare cît mai precisă a a- 
cestor necesități, care nu poa
te avea loc decît pe baza u- 
nei analize exacte a realității 
și a schimbărilor care au loc 
continuu atît în societate, cît și 
în învățămîntul suoerior. Acea
stă analiză trebuie să fie fe
rită pe cît posibil de subiecti
vism și de simplificare, dacă 
vrem să-și atingă scopul.

BAZIL ȘTEFAN

,,SKYLAB —3"

Azi, reîntoarcerea 
pe Pămînt

Astronauții americani Gerald 
Carr, Edward Gibson și Bill 
Pogue, aflați la bordul laborato
rului spațial „Skylab“, au conti
nuat, miercuri, pregătirile în ve
derea revenirii pe Pămînt. Con
ducătorul zborului, Neil Hut- 
chinson, a anunțat, în cursul u- 
nei conferințe de presă ținute la 
Centrul spațial de la Houston, 
că cei trei au reușit să plaseze, 
miercuri, laboratorul pe o orbită 
cu 13 kilometri mai înaltă, pen
tru a prelungi răminerea lui în 
Cosmos o perioadă pînă la șapte 
sau zece ani. Această manevră 
a echipajului — a apreciat el — 
va permite piloților misiunii co
mune „Apollo-Soiuz", din iulie 
1975, să viziteze laboratorul a- 
merican.

înainte de a se Întoarce pe 
Pămint vineri, la ora 15,17 GMT, 
cei trei astronauți vor verifica, 
pentru ultima oară, în amănun
țime, aparatele și echipamentele 
care le vor asigura întoarcerea. 
Amerizarea urmează să aibă loc 
în Oceanul Pacific, în apropiere 
de San Diego, California, unde 
a și fost detașată nava „New 
Orleans".

ntrarea în arena 
navigației civili a 
noilor „tancuri ma
ritime L.N.G." (de
numite astfel după 
inițialele formulei

englezești Liqucfied Natural 
Gaz — gaz natural lichefiat) este 
determinat de cerințe precise. 
Expcrții apreciază că in urmă
toarele decenii gazul natural va 
juca un rol-cheie în industria 
chimică și in balanța energetică a 
globului pămintesc. Transportul 
din zonele producătoare spre 
cele lipsite de acest prețios ză- 
cămint pune, însă, probleme 
specifice, dificile. O rețea de con
ducte, construite, in curs de con
strucție sau in stadiu de proiect 
constituie o parte din răspunsul 
la această problemă. Doar o 
parte pentru că sistemul de con
ducte nu poate fi operant la 
transportul pe distanțe foarte 
lungi. Rezolvarea reținută în a- 
cest din urmă caz rămine trans
portul cu ajutorul vaselor.

Problema se complică, însă, 
fiindcă transportul gazului in 
stare naturală e neeconomic din 
cauza volumului mare. Soluția 7 
Gazul, transportat prin conducte 
de lungime moderată spre un 
port special amenajat, e lichefiat 
cu ajutorul unor instalații com
plexe la minus 161 grade Celsius. 
In această formă, gazul e încăr
cat în vapoare transportoare 
special construite, în pîntecele 
cărora este menținută tempera
tura de minus 161 grade Cel
sius. în portul de destinație, ins
talații adecvate operează readu
cerea gazului natural la starea 
sa inițială, transferîndu-1 prin 
conducte la principalele centre 
de consum. E ușor de înțeles că 
vasele transportoare de acest 
gen, 
„tancuri L.N.G.' 
complexe și 
vase 
pînă 
așa 
care 
reții 
brane suprapuse 
metalic special.
complicată asigură atît o func
ționare perfectă a instalației de 
răcire la temperatură foarte 
joasă, cît și o izolare impeca
bilă. Șapte asemenea „tancuri 
L.N.G.“ au fost comandate de 
concernul petrolier anglo-olan- 
dez „Shell" unor șantiere na-

vale din Franța. Primele două 
asemenea vase sînt gata pentru 
intrarea în cursă. Fiecare din
tre ele poate transporta 75 000 
metri cubi de gaz lichefiat adică 
45 de milioane metri cubi de 
gaz in stare naturală (mai exact 
o cantitate de gaze suficiente 
pentru acoperirea — de pildă 
— a necesităților de încălzire 
ale unui oraș cu 100 000 de lo
cuitori timp de un an de zile).

„Shell“ a anunțat că flota sa 
de șapte „tancuri L.N.G." a fost 
proiectată pentru a transporta 
în următorii 20 de ani, in curse 
normale de circa 6 000 de kilo
metri, un total de 95 milioane 
tone gaz lichefiat. De pe acum 
se înregistrează un „boom" al 
construcției de „tancuri L.N.G.“. 
Șantiere navale din Franța, Nor
vegia și R. F. Germania au re
levat că dețin comenzi pentru 
construirea a aproape 100 de ase
menea transportoare de „ener
gie comprimată". La șantierele 
navale H.D.W. din Hamburg a și 
început construirea unui „tanc 
L.N.G." cu o capacitate de 
100 000 metri cubi de gaz liche
fiat. Iar în portul vest-german 
Wilhemshaven, un teren de 80 
de hectare a fost rezervat 
pentru construirea instalațiilor 
destinate „Descărcării" marilor 
transportoare de gaz lichefiat.

• LA 7 FEBRUARIE, la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.D. Germane, Kurt Nier, și se
cretarul de stat la Cancelaria 
federală a R.F. Germania, Guen- 
ter Gaus, au continuat convor
birile în probleme care intere
sează cele două părți. S-a con
venit asupra noii întîlniri, la 21 
februarie, la Bonn.

Declarația M.A.E. 
al G.R.P. al R.V.S.

P. NICOARÄ

Conferința 
„Intercosmos"

• LA HAVANA, în Republi
ca Cuba, a avut loc consfătui
rea ordinară a conducătorilor 
organelor de coordonare națio
nale din țările socialiste parti
cipante la programul „intercos- 
mos".

La consfătuire au participat 
reprezentanți din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Cuba, R. D. Germa
nă, Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și Uniunea Sovie
tică.

• MINISTERUL AFACERI
LOR Externe al guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud a dat pu
blicității o declarație de protest 
în legătură cu sporirea ajutoru
lui militar acordat de S.U.A. 
Administrației 
ce contravine Acordului de 
Paris, cu privire 
Se menționează, 
tele, introducerea 
Vietnamul de sud 
portante cantități 
ment și muniții, trimiterea de 
militari deghizați in civil, pre
cum și înlocuirea avioanelor F-5 
cu aparate mai moderne sub 
pretextul că această operațiune 
face parte din programul — 
autorizat de Acordul de la Pa
ris — de înlocuire periodică a 
materialelor militare.

acordat de 
saigoneze, ceea 

la 
la Vietnam, 

între al- 
ilegală in 

a unor im- 
de arma-

Un nou stat indepen 
dent : Grenada

Negocieri G.A.T.T.
• LA PALATUL NAȚIUNI

LOR au fost reluate lucrările 
Comitetului de negocieri co
merciale ai Acordului General 
pentru Tarife și Comerț

• LA MIEZUL NOPȚII, ora 
locală (04,00 G.M.T.), la St. Geor- 
ges, capitala Insulei Grenada, 
(Marea Caraibilor), a fost pro
clamată independența acestui 
teritoriu față de Marea Brita
nie.
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Confruntări 
in Piata comună

VINERI, 8 FEBRUARIE 197« — concert pentru orchestră. 21.00 
Topul revistei ..Săptămtna“. 22.00 
Radiojurnal Buletin meteorologic. 
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15 
Poetica. Radu Crișan. 23,20 De la 
tango la shake — melodii In ritm 
de dans. 23,55—24.00 Ultimele știri.

Stv
PROGRAMUL 1.

16.00—17,00 — Teleșcoală 17,30 _ 
Emisiune în limba germană 19.20
— 1001 de seri : Pik și Tik ; 19.30
— Telejurnal ; 20.00 — România —

anul XXX — Revistă social-poll- 
tică TV ; 20,40 — Surpriza serii: 
Lola. Program de varietăți inter
naționale avînd ca vedetă pe re
numita oîntăreață Lola Fallana ; 
20,55 — Film artistic : „Balada 
pastorală“ — Premieră pe țară : 
Producție a studiourilor cinemato
grafice cehoslovace (1973) ; 22,15 — 
24 de ore.

PROGRAMUL 2

17.30 — Telex ; 17,35 — Film
pentru tineret : „Căldura“ ; 18,55 — 
Desene animate 19,05 — Muzică 
distractivă. Melodii celebre cu 
formația George Toader. 19,20 — 
1001 de seri : 19,30 — Telejurnal ; 
20,00 — O viață pentru o idee : 
Daniel Danlelopolu ; 20,30 — Pa
gini de mare popularitate din mu

zica de cameră ; 21.00 — Bucu-
reștlul azi ; 21,15 — Portativ ’74 ; 
21,40 — Teatru scurt. Ciclul Mi
cile tragedii de A.S. Pușkin „Mo- 
zart șl Sallări“.

transportoare de 
denumite convențional 

.“, sînt cele mai 
mai 

comerciale 
la această

„magazie frigorifică" în 
e transportat gazul are pe- 

„tapisați" cu cinci mem- 
dintr-un aliaj 
O tehnologie

costisitoare 
construite 

oră. Uri-

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Patria“ de N. 
Oancea 10.00 Clubul curioșilor. 
11,00 Profil pe portativ — Maria 
Cornescu. 11,30 Antract muzical. 
12,00 știri. 12,05 Invitație !n fono
tecă. 12.55 Melodia zilei. 13.00 în
chiderea emisiunii de dimineață. 
17,00 Știrile după-amlezll. 17.05 
Alo. Radio 1 — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Arhitectura. 18,10 
Fragmente din opera „Trei gene
rații“ de S Sarchizov. 18.55 Me
lodia zilei. 19.00 în direct... din 
Studioul 8. 19,30 Știri. 19.35 Casa 
Electrecord. 20,00 Educație, răs
punderi. 20,30 Amurg de toamnă

Opera Română : TANNHĂUSEH 
— ora 19; Teatrul de Operetă : 
LA CALUL BĂLAN — ora 19.30; 
Teatrul Național : UN FLUTURE 
PE LAMPĂ — ora 19,30; (Sala 
Comedia) : CUI I-E FRICĂ DE 
VIRGINI A WOOLF? — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : JOC DE PI
SICI — ora 20; (Sala Studio) : A 
12-A NOAPTE — ora 20 ; Tea

trul de Comedie : NICNIC _ ora 
20; Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE 
— ora 19.30; Teatrul Giuleștl : 
...ESCU — ora 19.30; Teatrul 
Evreiesc de Stat : NATHAN ÎN
ȚELEPTUL — ora 19,30; Teatrul 
..Ion Vasilescu“ : SICILIANA — 
ora 19.30; Teatrul ,.Ion Creangă“ : 
IANCU JIANU — ora 16 ; 
Teatrul „C Tănase“ (Sala Sa- 
voy) : LA SAVOY. BOEMA ! _ 
ora 19,30; (Sala Victoria) : VINO 
SĂ NE VEZI DISEARĂ — ora 
19,30; Teatrul ..Țăndărică“ (Sala 
Victoria) : ILEANA SÎNZIANA — 
ora 17; (Sala Academia) : PUN
GUȚA CU DOI BANI — ora 10; 
DE CE A FURAT ZMEUL MIN
GEA — ora 15; Studioul de Tea
tru al I.A.T.C. : BUCĂTĂRIA — 
ora 20: Ansamblul „Rapsodia Ro
mână“ : LEGENDĂ ȘI DOR — ora 
19.30; Circul „Globus“ : CIRCUL 
BUSCH ROLAND — orele 18 șl 
19,30

Eșecul tentativei de a 
crea fondul de dezvol
tare a regiunilor râmase 
în urmă, flotarea francu
lui francez și tendințele 
centrifuge privind poli
tica energetică au fost
— potrivit observatorilor
— subiectele care au am
plificat contradicțiile în
tre „cei nouă".

A
pelul solemn, lan
sat la mijlocul 
săptăminii trecute 
de Comisia execu
tivă a Comunității 
Economice Europe

ne (C.E.E.), caracteriza actualul 
moment ca fiind de „serioasă 
încercare“ pentru soarta Pieței 
comune. Noua criză de încre
dere a apărut atunci cind — in- 
trunindu-se pentru a treia oară 
— Consiliul ministerial, orga
nism de decizie comunitară, nu 
reușise să convină asupra cuan
tumului fondului de dezvoltare 
regională și nici asupra destina
țiilor alocațiilor respective. Ne
înțelegerile se manifestă între 
R. F. Germania — pe de o par
te — care se pare, la ultima 
intilnire și-a mai redus din o- 
poziția față de crearea unui a- 
semenea fond in etapa actuală 
(inflație, șomaj, criză energeti
că etc.) și Anglia, Irlanda, Ita
lia și Danemarca — pe de altă 
parte, considerate ca principali 
beneficiari ai proiectatului 
fond. Franța, care părea indi
ferentă în negocierile anterioa
re, a intervenit de astă dată, 
amplificind și mai mult dispu
tele oricum încinse. Potrivit 
estimărilor inițiale, fondul urma

să fie afectat regiunilor in care 
venitul este cu 10 la sută mai 
redus decît media întregului pe
rimetru comunitar. Parisul a 
considerat, insă, că este dificil 
de calculat acest indicator și a 
solicitat extinderea zonei ce 
urma să beneficieze de aseme
nea finanțări speciale. Observa
tori, acreditați pe lingă sediul 
Pieței comune, apreciau că, de 
fapt, Franța încearcă să reducă 
cota sa de plată prin reîntoar
cerea unui procent însemnat de 
participare, în propriile regiuni, 
mai puțin dezvoltate. Bonnul a 
considerat, însă, că Franța tre
buie să fie „plătitor" de astă 
dată, venindu-i rîndul să joace 
rolul de contribuabil-general, 
după ce ani la rind a beneficiat 
de pe urma politicii agricole 
comune. După lungi negocieri, 
se pare că se ajunsese la un 
compromis. Suma la care ar 
trebui să ajungă fondul s-ar 
ridica la cea inițial propusă de 
Comisia Pieței comune (2 250 
milioane unități de cont — o 
unitate de cont este egală cu 
1,20 dolari). în ceea ce privește 
destinația, principalii solicita
tori ar fi aceiași (Anglia, Italia, 
Irlanda, Danemarca pentru Gro
enlanda), cu singura deosebire 
că fondul respectiv va fi ajus
tat cu 10 la sută, aceste procen
te fiind rezervate ajutoarelor 
selective de pe urma cărora 
Franța speră încă să beneficie
ze. Acestea au fost ultimele 
propuneri. Dar — deși sint cele 
mai convergente — nu s-a reu
șit, în final, adoptarea lor. Se 
așteaptă ca o decizie definitivă 
privind acest fond regional, 
să se adopte abia la 18 februa
rie, cu o intîrziere de șase săp- 
tămini față de botăririle luate 
la nivel inalt la Paris in 1972 și 
Copenhaga în 1973.

Imposibilitatea adoptării unei 
politici comune față de actuala 
penurie de energie, chiar a unei 
piețe unice în domeniul ener
giei, cum sugera Apelul solemn 
al Comisiei de la Bruxelles, di

ferențierile de opinii privind re- 
uniuneă principalelor țări occi
dentale consumatoare de*petrol, 
inițiată de președintele Nixon, 
divergențele in jurul probleme
lor monetare, agravate după 
decizia flotării „temporare" a 
francului francez, au intensificat 
și mai mult neîncrederea ali
mentată de disputa creării fon
dului regional.

Citeva ecouri sint concludente 
în acest sens. Ziarul britanic 
TIMES consideră că Piața co
mună „traversează o perioadă 
descura jantă. Membrii Comuni
tății Economice Europene par 
din ce în ce mai mult că merg 
fiecare pe calea lui“. GUAR- 
DIAN notează că „penuria de 
petrol a șters din lumea indus
trială tot ce mai seamănă a 
cooperare economică, a demon
tat Piața comună, a făcut să 
eșueze programul de reformă 
al sistemului monetar interna
țional și a împins pe un plan 
secundar negocierile comerciale 
multilaterale din cadrul GATT“. 
La Bruxelles ministrul de ex
terne belgian în cabinetul dc- 
misionar, Renaat Van Elslande, 
referindu-se la actuala criză, 
spunea că aceasta implică 
„riscul ca Piața comună să se 
golească puțin cîte puțin de 
substanța sa“. La Haga și Roma 
cercurile oficiale recunosc „sta
rea de stagnare" în realizarea 
calendarului comunitar pe 197-1. 
Tendințele ca fiecare din parte
neri, în fața unei încercări, să 
se pună Ia adăpost pentru a 
suporta cit mai puțin consecin
țele unuia sau altuia din șocu
rile puternice care confruntă e- 
conomia capitalistă sint simp
tomatice pentru întreaga evolu
ție a Pieței comune. Dar așa 
cum remarca NEWS WEEK, 
ultimele zile tumultuoase depă
șesc „cele mai triste perioade“ 
din întreaga existență a acestui 
organism.

IOAN TIMOFTE
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