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Folosirea eficientă a resurselor — sarcină esențială la fiecare loc de muncă____________________________________________________________________________ _ > ________

SOLUTH PRACTICE, GOSPODĂREȘTI
PENTRU REDUCERtA

• TOȚI CERCETĂTORII Șl PROIECTANȚII IN STAGII PRELUNGITE 
PE ȘANTIERE LA FATA LOCULUI, PENTRU ASISTENȚA TEHNICĂ 
IN APLICAREA SOLUȚIILOR RECOMANDATE DE El • SE IM
PUN TOT MAI MULT CONSTRUCȚIILE DEMONTABILE, DESTI
NATE UNOR ACTIVITĂȚI DE DURATA MICA SAU MEDIE • 
DUPĂ O PRIMA ETAPA A REVIZUIRII Șl ÎMBUNĂTĂȚIRII DOCU
MENTAȚIEI APROBATE. ECONOMIILE OBȚINUTE SE RIDICĂ LA 
APROAPE 100 MILIOANE LEI, DAR SPECIALIȘTII AU REȚINUT 
Șl O CONCLUZIE : POSIBILITĂȚILE REDUCERII ÎN CONTINUARE 
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ie sâ Ce. intr-atu mai ușoare, de dezasamblarePe i Si conâ parte, nților au 'uri de < e. Ele pot fi ate in multe înde-
CONSUMURILOR N-AU FOST EPUIZATE

celelalte sectoare naționale și în

Cu planul anualîndeplinitaceste oase unități economice și-au Înscris moare al întrecerii socialiste raportind îndeplinirea înainte de termen a sarcmiior de plan pe anul

Președintele Republicii Socialiste ~ ’Nicolae marți România, tovarășul Ceaușescu. a primit, dimineața, pe Nahum Goldmann, ,greșului Mondial Evreiesc, aflat într-o vizită în țara noastră.La întrevedere a participat Armand Kaplan, director al Departamentului relațiilor internaționale al Congresului Mondial Evreiesc.

Ccrutanun Soficenco, din lecția 410 de la Întreprinderea de autocamioane din Brașov, este unul 
dintre fruntașii in producție

Fotografie de GHEORGHE CUCU

Ca în toate ale economiei industria minieră se construiește foarte mult. Nu există aproape nici o unitate cu acest profil în țară care să nu realizeze an de an importante lucrări de investiții pentru dezvoltarea lor, pentru creșterea producției de minereuri și cărbune. Iată de ce indicațiile secretarului general al partidului, la .consfătuirile de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna septembrie, privind îmbunătățirea activității in domeniul investițiilor, al cercetării științifice și ingineriei tehnologice, au găsit un puternic ecou printre muncitorii și spe- cialiștii din acest sector, mobi- lizîndu-i la acțiuni care să determine o mai bună gospodărire a materiilor prime și materialelor, o substanțială reducere a consumurilor pe șantiere. Rezultatele practice, concrete sint încă de pe acum încurajatoare. La Exploatarea minieră din U- ricani, prin revizuirea proiectelor la obiectivele aflate in curs de execuție și schimbarea soluțiilor tehnice și tehnologice, s-a reușit reducerea devizului inițial la lucrările de construc- ții-montaj cu 11 646 000 lei și e- concmisirea a 1 247 tone ciment și 118 tone oțel-beton ; la U.U.M.R. din Alba Iulia se vor economisi 4 521 000 lei, precum și 169 tone ciment și 42 tone oțel-beton ; la întreprinderea minieră din Mahmudia. economiile vor fi de ordinul a 24 641 000 lei. 1 421 tone ciment și 491 tone oțel-beton. Asemenea exemple s-ar putea da din zeci de alte întreprinderi și exploatări similare — Aghireș, Băișoara, Ocna Dej din județul Cluj, Dealu Cerna, Altin Tepe, din județul Tulcea, Tufări și Orșova din județul Mehedinți, Răzoare și Valea Chioarului din județul Maramureș etc. — care au găsit posibilitatea diminuării costurilor la lucrările de investiții și a consumurilor de ciment și oțel-beton cu 30 pînă Ia 48.6 la sută, comparativ cu nivelurile inițiale. O contribuție hotăritoare la obținerea acestei economii și-au adus-o cercetătorii Institutului de cercetări și proiectări miniere pentru substanțe nemetalifere, care timp

de peste două luni s-au aflat pe șantiere, la fața locului, aju- tin.d direct la aplicarea in practică a noilor orientări. Stagiul
Pe șantierele 

de investiții ale 
iodustriei minierecercetătorilor și proiectanților alături de constructori se va prelungi insă, după cum ne informează directorul-adjunct al institutului, tovarășul ing. Gheor- ghe Tudor, pînă la finalizarea lucrărilor pentru a acorda asistența tehnică necesară și pentru a căuta noi posibilități de sporire a eficienței in utilizarea materiilor prime și a materialelor folosite.Care au fost, de fapt, modalitățile folosite de cercetătorii și proiectanții institutului in reducerea cheltuielilor materiale a lucrărilor de investiții din u- nitățile industriei miniere ? In primul rind. după cum se poate vedea la Făgetul Ierii, Aghireș, Băișoara (județul Cluj). Mior- cani (județul Botoșani), Fâget- Bega (jud. Timiș), Ocna Mureș (județul Alba) etc., in urma reanalizării proiectelor, s-au redus înălțimile nejustificat de mari ale unor hale, s-au scos podurile rulante — de asemenea nejustificate în activitatea investițiilor respective — s-au găsit soluții mai ingenioase și mai ieftine pentru închiderea halelor. s-a renunțat la acoperișurile grele și costisitoare in favoarea unora mai simple, mai ușoare. S-a recurs, în același spirit de maximă grijă pentru cheltuirea fiecărui leu investit, la amplasarea în aer liber a unor instalații, în construcția unor spații de depozitare verticală. O idee deosebitutilă pentru reducerea costurilor în investiții, la care au ajuns specialiștii institutului, împreună cu cei din construcții, prevede ca în realizarea proiectelor pentru sectorul minier să se țină în mai mare măsură seama de durata în ani a exploatării acestor construcții, iar cele destinate unei activități de durată

mică sau medi de văr. construe cu posibilități și montare in planșetele proii prins contururi strucții demont dealtfel generalte sectoare și îndeosebi ii dustria forestieră, a matei lor de construcții, pe șar etc. Fără îndoială insă că cele mai importante realizări ale specialiștilor Institutului de cercetări proiectări miniere pentru substanțe nemetalifere din Ciuj-Napoca sint economiilecare reprezintă 33.6 la sută din valoarea lucrărilor de construcții montaj (începute sau in faza de aprobare a documentației) sau. și mai exact. 8 000 tone ciment și 1 700 tone oțel-beton e- conomisite. Economii obținute printr-o mai riguroasă gindire tehnică, printr-o mai insistentă promovare a soluțiilor modeme in construcții, printr-o mai mare răspundere pentru folosirea eficientă a fondurilor de investiții.

• NUMÂKUL unităților economice, de construcții ȘI AGRICOLE DIN JUDEȚELE ARGEȘ. OLT ȘI 51LCEA. care și-an înscris pină acum numele pe lista celor ce au raportat îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan pe anul in curs a ajuns la 5*.Printre acestea se află întreprinderile de pe raza orașului ar- geșean Topoloveni. intreprinderile forestiere de exploatare și transport și de stofe ^Arțeșeana* din Pitești, intreprinderile de aluminiu și mecanică pentru agricultură și industria alimentară din Ealș. uzinele electrice din Govora și Pitești. Trusturile județene ale S.M.A. Argeș și \tleea.Potrivit calculelor estimative, avansul înregistrat de aceste colective de mancă fruntașe se va materializa, pină la finele lunii in curs, iutr-o producție fizică suplimentară a cărei valoare se va ridica la circa 600 milioane lei.• 15 UNTTATI ECONOMICE DIN JUDEȚUL MUREȘ au anunțat realizarea sarcinilor de plan pe întregul an. între acestea se numără întreprinderea ..Electrocentralc** și cea forestieră de exploatare și transport Mureș. întreprinderea metalurgiei ..Republica*4 din Reghin. Țesâtoria de mătase din Sighișoara și altele. Succesele consemnate sint rodul celor peste 350 de măsuri tehnice și organizatorice aplicate. în acest an. in vederea creșterii productivității muncii. Dc remarcat că aceste unități mureșene au realizat, față de sarcinile de plan Ia zi, o producție globală suplimentară de peste 365 milioane lei.Alte 31 unități economice din județ anunță îndeplinirea cu 17 zile înainte de termen a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă pe întregul an.

pe de

Civilizația socialistă — norme și valori
CONSTRUCȚIA OMULUIEsențial este omuLCalitatea și sensul înfăptuirilor in ordinea materială și in cea spirituală depind de om. Deinteligența, priceperea, competența lui. dar mai ales de răspunderea ce și-a asumat-o in mod liber. Odată cu problema răspunderii ne aflăm in universul moral. Căci, alegerea și îndeplinirea unei responsabilități angajează întreaga r.oastrâ ființă : aceasta presupune inserarea insului intr-o filiație istorică și intr-un prezent — intr-o contemporaneitate — ce proiectează și realizează un viitor a- les, preferat, dorit.ROMULUS LAL

Campania de iarnă a mecanizatorilor Recent, la Craiova, s-au aniversat 25 de ani de învăfămînt superior

Pavel Apostol

Formarea acelui om capabil și dornic să-și pună toate resursele personalității in serviciul proiectului revoluționar de înfăptuire a unei orinduiri a echității socialiste este un proces de durată. complex și contradictoriu. O asemenea individualitate nu poate fi concepută ca produs automat al schimbării condițiilor materiale ale existenței societății, ci ca act de creație : o construcție și autoconstrucție a o- mului.în expunerea rostită la Congresul educației politice și al socialiste. tovarășul Ceaușescu a atras asupra inconsistențeiculturii Nicolae atenția unor viziuni străine de concepția umanismului revoluționar potrivit cărora societatea socialistă ar vrea sau ar putea să uniformeze membrii săi. Or, a- răta secretarul general al partidului. diferențierea indivizilor este ireductibilă.De aceea, proiectul de construire a omului societății socialiste multilateral dezvoltate nu poate fi un program utopic și iluzoriu de standardizare a indivizilor, de reducere sau eliminare a ceea ce este propriu fiecăruia. Nu de roboți are nevoie societatea, ci de persoane conștiente de capacitățile și vocația lor de a-și asuma răspunderi precise în realizarea programului comunist. Oameni de inițiativă, lucizi, avînd curajul de a-și asuma responsabilități

personale în cadrul programului obștesc de modelare a destinului colectiv.Iată de ce, programul social dc construire a omului societății socialiste multilateral dezvoltate, menit să pună* jaloanele comunismului —- așa curn este definit in documentele programatice ale Partidului Comunist Român — impune ca o întregire complementară programe individuale de construire de sine a omului, prin valorificarea posibilităților diverse pe care le cuprinde structura personalității fiecăruia dintre noi.Responsabilitatea pe care ne-o asumăm astăzi este, prin excelență, prospectivă, orientată fața către viitor.Să-mi precizez gîndul.Intr-o fabulă La Fontaine vocă figura unui octogenarplanta un copac. Cîțiva tineri îl întreabă : „Oare ce rod al acestei trude veți putea culege dv.?“.El le răspunde :— Strănepoții mei îmi vor datora umbra ocrotitoare a copacului.Bertrand de .Touvenal își imaginează o continuare a fabulei. Un nepot al moșneagului, l-ar . întreba pe acesta :— Dacă atita timp trebuie pentru ca un stejar să-și desfășoare coroana, oare cine și cind a plantat stejarul la umbra căruia ne-am luat masa dumineca trecută ?Moșneagul răspunde :— Cind anume fusese plantat, nu știu. Dar acel stejar fu

CUe- ce

(Continuare in pag. a IlI-a)

Revizuirea utilajelor Douăzeci și cinci de ani, de-a lungul cărora, de aici, au plecat in

sute de specialiști in domeniul electrotehnic, continuind o tradiție.

și pregătirea mașinilorîncă nu s-au stins ecourile din campania agricolă de toamnă — cind porumbul și celelalte produse agricole au fost puse la adăpost — și mecanicii. ajutați de un număr mare de mecanizatori, pregătesc, mașinile și utilajele pentru lucrările de primăvară. La ora ac- Wuaiâ in atelierele și secțiile / stațiunilor de mecanizare a agriculturii din județul Buzău, reparațiile se desfășoară in flux, prioritare avind mașinile ce se vor folosi în primăvară.Tovarășul Mihai inginerul șef al S.M.A. “ " , ‘nuri și grafice de execuție ne spune : „*(decembrie-februarie) vom para 1873
Petrescu, Trustului Buzău, însoțit de pla-„în această perioadă " ’ ' ‘ re-,____ ______ tractoare, 956 grapecu discuri, 742 cultivatoare, 544 semănători și alte mașini agricole. Din timp, echipe specializate din unitățile de mecanizare au stabilit gradul de uzură a mașinilor și odată cu aceasta nivelul reparației in care se încadrează. Astfel, se cunoaște că reparațiile capitale și curente ale motoarelor de tractor se execută în atelierele specializate din cadrul S.M.A.-urilor Smeeni, Poșt-a-Cilnău și Mihăi- lești. Același grad de reparații la șasiu tractor se face în uni-

tați le din Ziduri și Pogoanele. Reviziile tehnice și reparațiile curente ale tractoarelor se efectuează în atelierele celor 18 S.M.A.-uri, iar defecțiunile apărute la mașinile agricole sint înlăturate în secțiile de mecanizare".Din cele văzute la fața locului reiese că în fiecare atelier munca este bine organizată, atent urmărită și îndrumată, fapt ce a făcut ca în prima decadă a lunii decembrie să fie deja reparate 425 tractoare, 485 grape cu discuri, 275 semănători prăsitoare, 350 cultivatoare și sute de pluguri, mașini ■ fito-sanitare, remorci.Sîntem în atelierele specializate, de la S.M.A. Poșta-Cîlnău. De cum intri in atelier observi că munca este bine organizată, fiecare mecanic la postul său știind De la rații, aflăm 219 motoare număr de 12 S.M.A.-uri din județ. Pentru a fi predate beneficiarilor la timp, încă de la începutul lunii — după încheie-

precis ce are de făcut, șeful centrului de repa- inginerul Ilie Negoiță, că aici vor fi reparate aparținînd unui
OVIDIU MARIAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Pe drumul spre Săcăleșeni. autosanitara cu numărul 31 MM 1029 a oprit în fața unei bariere de cale ferată. Minutarul ceasului de Ia bordul mașinii a trecut de diviziunea care indică ora 19 și 11 minute și se apropie abia perceptibil de diviziunea următoare. Declanșate parcă automat de căderea primilor stropi ’ ’ ’toarele de timpul.îl privesc, de la volan, in cursă, mi-a spus doar că se numește loan Bălan și care apoi, absorbit de luarea virajelor și de depășirea „la milimetru" a autovehiculelor din față, n-a mai reușit să-mi răspundă la alte întrebări. încerc să-1 descifrez acum, în acest răgaz impus de împrejurări. Are o expresie încordată, impenetrabilă. La un dat. deschide portiera și-l întreabă, printr-un gest mut, pe cantonier dacă nu ne poate da totuși drumul. Iar acesta îi răs-

de ploaie, ștergă- parbriz măsoarădiscret, pe omul care, la plecarea

moment
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„Pămint al bucuriei
Sub acest generic s-a. des

fășurat, simbătă și duminică, 
pe scena Casei de cultură din 
Ploiești, ediția a Il-a. a Fes
tiv aiului-concurs interjude-
țedn al colectivelor de mon
taje liter ar-muzicale, contând 
ca etapă de masă a Festivalului național „Cîntarea Ro’mâniei". Douăzeci și șapte 
de colective din 17 
ale țării, reunite pe 
Casei de cultură a sindica
telor din Ploiești, au evoluat 
relansind in mișcarea artis
tică de amatori acest gen de 
spectacol atât de gustat de 
public.

Am remarcat cu acest pri
lej. atât preocuparea scena
riștilor pentru crearea unor 
montaje mareînd importan
tele momente din lupta de 
veacuri a poporului nostru 
pentru libertate și indepen
dență, evocarea cu ajutorul 
poeziei și al muzicii a mari
lor figuri de eroi din istoria 
neamului, cit și grija tineri
lor artiști amatori pentru o 
ținută scenică sobră, pentru 
o interpretare emoționantă 
a versurilor din lirica clasică 
și contemporană.

Imbinind armonios poezia 
și muzica, folosind C 
mijloace artistice 
transmiterea fiorului 
printre care proiectarea unor 
diapozitive celor menite să 
completeze fericit imaginile

județe 
scena

versurilor și cintecelor, ma
joritatea colectivelor artistice 
au evoluat admirabil, stir- 
nind ropote de aplauze. Demn 
de relevat este și faptul că 
spre deosebire de ediția an
terioară, in alcătuirea monta
jelor au fost folosite versuri 
din creația mai multor poeți 
clasici și contemporani. Au 
fost prezente, astfel, pe scena 
festivalului unele din cele mai 
frumoase poezii închinate 
luptei poporului român pen
tru neatârnare și libertate, 
pentru construirea unei so
cietăți noi. a cinstei și dem
nității. Momentele emoțio
nante din istoria patriei, 
partidului și poporului, viața 
nouă de astăzi, marile reali
zări ale prezentului socialist, 
frumusețile și bucuriile 
muncii avintate a tinerei ge
nerații pentru fericirea și 
propășirea patriei socialiste 
au fost evocate cu autentic 
talent și spirit patriotic de 
cei peste 600 de tineri artiști 
amatori, muncitori, elevi 
studenți, cadre didactice 
țărani cooperatori din ju
dețele Brașov, Argeș, Boto
șani, Brăila. Bistrița-Năsăud, 
Covasna, Dîmbovița, Dolj, 
Gorj, Hunedoara. Iași, Mu
reș, Satu-Mare, Galați, Su
ceava, Sălaj și, bineînțeles, 
Prahova.

DAN VASILESCU 
Foto : IOAN POPESCU

întreaga tară

Imaginea de

Fotografie - de-ORESTE PLEC AFT

diverse 
pentru 

i liric,

și 
și 

ju-

electrotehnic.

Gheorghe să preia imi dezvăluiau,

fată vă prezintă noul sediu al Facultății de electrotehnică.

punde. tot printr-un semn, că trenul deja se zărește. Pe bancheta din spate, tinăra asistentă medicală Rodica Avram așteaptă și ea, in semiîntuneric, cu "* * tic nerăbdarea zugrăvită pate- pe chip. De rapiditatea cu
cerul de serviciu Flaviu Dra- gomir, un tinăr de douăzeci și patru de ani, și cu înlocuitorul său mai in virstă, asistentul medical principal Pop. care venise schimbul. Ei

In inferiorul
unui minutcare va ajunge la destinație depinde sănătatea și poate chiar viața bolnavului de la care s-a primit apelul.îmi revin in minte momentele care au precedat primirea acestui apel. Mă aflam la Stația județeană de salvare din Baia Mare și purtam o discuție, întreruptă mereu de zbir- niitul telefoanelor, cu dispe-

pasionați și pasionanți, secretele unei munci pentru care timpul reprezintă o materie primă de o valoare fabuloasă, ca oxigenul pentru scafandri sau ca benzina pentru pilotul aflat la o mare altitudine. De aceea, recurg la toate mijloacele posibile pentru a-1 economisi și a-1 folosi la maximum. Convorbirea la telefon, de pildă, care

pentru noi reprezintă uneori și un moment de destindere, se realizează de către ei cu o adevărată tehnică a promptitudinii. In afară de faptul că receptorul se ridică întotdeauna, indiferent dacă e zi sau noapte, înainte de consumarea primei secvențe sonore din apel, întrebările înseși sînt astfel gîn- dite incit să smulgă cit mai repede, de la un interlocutor aflat de cele mai multe ori în panică și exprimindu-se, de aceea, confuz, datele esențiale : numele bolnavului, sexul, vîr- sta, adresa. Interesant este că in lupta cu timpul se folosește ca armă o frintură tot de timp, și anume aceea în care se pun citeva întrebări referitoare la natura suferinței. Acest „interviu". care poate părea inutil sau inoportum unui necunoscâ- tor, așa cum pare, de altfel uneori celor ce solicită ajutorul, are rostul de a stabili cu
ALEX. ȘTEFANESCO

(Continuare in pag. a Il-a)



Adunări de dare de seamă și alegeri

DRUMUL DINTRE PROPUNERILE
TINERILOR Șl PROGRAMUL 

DE ACTIVITĂȚI

I

DAN HATMANU si PAUL ERDOS

PLASTICĂ

Sentimentul in lumina 
cenzurii ironice

LA SALA DALLES

[ SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI11 • SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI" • SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI77^

ÎS. „Mă tem doar 
de Teodora Ungureanu“

^ilT!Tn*ln*^m^n"țîplul'gÂ°oJlAeo'rJhlud!»»* pVnt™

Episodul următor:
19. MAREA CAMPIOANA Șl CEI DE-ACASĂ



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3

Vizita de prietenie a unei delegații

de partid și guvernamentale române 

in R. P. Chineză

Vizita delegației de prietenie 
a poporului chinez

neze. tnaotlti do tovarisul Vaalle Vilcu. j președintele 
membru al Consiliului de Stat, 
marți, In 'județul Dîmbovița.tn cadrul intilniril care a avut 
ÎSul °on s3£e£LPmrabJSVVl 
Comitetului jddoțean de partid, a prezentat oaspeților date prl-

Recensămîntul populației și al locuințelor

DOUĂ DOMENII
DE INVESTIGARE:
• modificări in structura 

societății romănești;
O schimbările in disfribufia 

teritorială a populafiei

Cititorii s-au adresat ziarului

ARĂTURILE - 

pe ultimele suprafețe

Activitate susținută 
în plantațiile pomicole

si'oiinsi’oiti
CUPA ROMÂNIEI" $1 CAMPIONATUL PE ECHIPE LA GIMNASTIC/

Elita gimnasticii noastre evoluează 
in ultimul mare concurs al anului

TEODOR POGOCF.ANU

Construcția omului



□□ lZSDSSQVizita oficială a primului ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste Romania, 

tovarășul Manea Mănescu, in Franța

Dineu oferit de primul ministru francez
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