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din Nicosia și Tokio

Ieri, la Bîrlad, Vaslui și Pașcani, într-o atmosferă 
de vibrant entuziasm

Mașini agricole mai bune, mai productive,mai eficiente în exploatare ®
NICUIAE CEAUSESCU

a prilejuit o puternică afirmare a adeziunii populare 
a chemarea partidului de a lirfâptui cinH înainte de termen

muncii de a transpune în viață liniile directoare jalonate în expunerea secretarului general la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut pentru ridicarea nivelului calitativ al întregii activități economice, sporirea eficienței sale, ca și noile indicații date cu prilejul acestei vizite.Iată, de altfel, desfășurarea ei, pe parcursul întregii zile :

Pretutindeni secretarul general al partidului este primit cu dragoste, cu entuziasm (Continuare in pag. a ll-a)

Miercuri dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat, a plecat într-o vizită de 
lucru în județele Vaslui și lași.

Secretarul general al partidului este însoțit de tova
rășii Gheorghe Pană, Dumitru Popescu și Aurel Duca.

La plecarea din București, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Paul Niculescu-Mizil, Virgil Tro- 
fin, llie Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, Petre Lupu, Gheorghe Stoica, Ște
fan Voitec, losif Banc, Cornel Burtică, Miron Constan- 
tinescu, Ion loniță, Ion Stănescu, Ștefan Andrei.

1973 intră în viața țării ca anul hotărîtor pentru împlinirea unui măreț angajament : cincinalul înainte de termen. Iar roadele celei dinții jumătăți a lunii ianuarie sînt o grăitoare expresie a avîntului întrecerii patriotice, o dovadă convingătoare a posibilităților reale pentru a îndeplini și depăși prevederile maximale ale planului. La acest bilanț și-au adus contribuția din plin și făuritorii de bunuri materiale și spirituale de pe frumoasele plaiuri moldovene, care, în ziua de miercuri 17 ianuarie, au avut bucuria de a-1 avea în mijlocul lor pe conducătorul iubit al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ca pretutindeni pe cuprinsul țării, și aici, muncitorii, țăranii, intelectualii, tineri și vîrstnici, au făcut din întâlnirea cu tovarășul Ceaușescu o vibrantă demonstrație de adeziune la politica internă și externă a partidului și statului, de dragoste și atașament față de partid, față de cel care, cu înaltă Responsabilitate pentru destinele națiunii, cu neobosită grijă pentru condițiile de muncă și de viață ale 

oamenilor, se află permanent în mijlocul lor.Secretarul general a stat de vorbă, cu căldura și receptivitatea bine cunoscute, cu oamenii care și-au spus deschis părerea, au arătat și bucuriile și necazurile, s-au referit la acțiunile și inițiativele luate, au făcut propuneri pentru mai bunul mers al treburilor, în spiritul democrației socialiste. Iar indicațiile date și cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu au deschis noi orizonturi, noi perspective activității colectivelor de muncă vizitate, stimulîndu-le la noi succese. Am putea spune că, în fapt, vizita și întîlnirile conducătorului partidului și statului au constituit o adevărată consfătuire de lucru, un dialog amplu cu meta- lurgiști, constructori de mașini, muncitoare din industria confecțiilor, cu constructori și montori, muncitori din industria lemnului, arhitecți și proiectanți, activiști de partid și de stat, din Bîrlad, Vaslui, Pașcani. Simpla enumerare a profesiilor reflectă adîncile prefaceri din viața acestor locuți.Trăsătura definitorie a acestor întîlniri a fost hotărîrea oamenilor

... I. ;. ... .

fructuos despre sarcinile ac tuale și de perspectivă ale marii uzine de rulmenți din BîrladVizita de lucru a secretarului general al partidului în județul Vaslui a început în primele ore ale dimineții în orașul Bîrlad. Elicopterul special, la bordul căruia au călătorit tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat, aterizează pe stadionul municipal. O mulțime de oameni ai muncii din localitate și împrejurimi au venit în întîmpinarea se

cretarului general al partidului, sa- lutîndu-1 cu deosebit entuziasm și bucurie. Pe mari pancarte erau înscrise lozinci de bun venit pe a- ceste meleaguri moldovene. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.“,
„Ceaușescu și poporul*1. Un grup de tinere fete îi înconjoară pe oaspeți și le oferă buchete de flori. Un veteran al localității, Gheorghe Pruteanu, activist de partid cu stagiu din ilegalitate, oferă secretarului general al partidului, celorlalți oaspeți, în semn de dragoste și prețuire, tradiționala pîine și sare și ploști cu vin. Tovarășul Gheorghe Tănase, prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., urează bun venit pe aceste plaiuri. Sînt de față Adam Leica, prim-secretar al Comitetului municipal Bîrlad al P.C.R., primarul municipiului, alți reprezentanți ai organelor județene și municipale de partid și de stat.O unitate, alcătuită din militari ai forțelor noastre armate, din membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei, prezintă onorul comandantului suprem al forțelor noastre armate. Este intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare.De la stadion, în uralele și a- plauzele mulțimii venite în întîm- pinare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat se îndreaptă spre centrul orașului.Străvechea localitate moldovenească, Bîrladul, întîmpină pe conducătorii de partid și de stat cu freamătul specific centrelor industriale, cu străzi largi, pline de animație, flancate de construcții noi, cu o arhitectură modernă. Numai în ultimii doi ani au fost date în folosință circa 1 000 apartamente, iar alte 500 vor fi terminate în acest an. în oraș au fost construite, de asemenea, o modernă casă de cultură a sindicatelor, un spital de pediatrie, o școală generală cu 16 săli de clasă și alte unități social-culturale.Dar Bîrladul de astăzi impresionează, mai mult decît prin dezvoltarea edilitară, prin succesele

Dezvoltarea intensivă și multilate
rală a agriculturii, creșterea susți
nută a producției în această ramură 
de bază a economiei naționale, spo
rirea productivității muncii și a efi
cienței necesită folosirea cu randa
ment înalt a întregii baze tehnico- 
materiale a acestui sector productiv, 
concomitent cu lărgirea și perfecțio
narea ei continuă. Această cerință a 
fost subliniată in repetate rînduri de 
conducerea partidului nostru — și re
afirmată pregnant recent, cu prilejul 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice și la coopera
tiva agricolă din Fundulea, din no
iembrie 1972.

în contextul sarcinilor prevăzute 
de actualul cinci
nal in acest do
meniu, specialiștii 
din industrie și 
agricultură au e- 
xaminat tipurile 
de mașini agrico
le și numărul ne
cesar pentru a se 
asigura cultiva
rea mecanizată, 
în condiții optime (prin „cultiva
re" ințelegindu-se toate operațiu
nile — de la amenajarea terenului, 
semănat și pînă la recoltare), a po
rumbului, griului, florii-soarelui, le
gumelor ș.a. După cercetări și expe
rimentări — studiindu-se atit expe
riența proprie, cit și cea acumulată 
pe plan mondial — s-au elaborat, 
pînă acum, 14 tehnologii de meca
nizare a lucrărilor in agricultură. 
Bunăoară, s-a stabilit că tehnologia 
de cultivare a porumbului și florii- 
soarelbi necesită 53 tipuri de mașini 
agricole ; din acestea, 46 sînt asimir. 
late în fabricația de serie, iar cele
lalte 7 vor fl introduse în producție 
în ani.i 1973—1974. în mod similar, 
tehnologia cultivării sfeclei de zahăr 
presupune utilizarea a 51 de mașini 
agricole diferite, dintre care 41 sînt 
asigurate de pe acum, iar 10 se vor 
asimila în fabricație pină la sfîrșitul 
actualului cincinal. Se apreciază că 
aplicarea riguroasă a celor 14 tehno
logii de mecanizare — definitivate 
pînă în prezent — impune folosirea 
a 369 tipuri de utilaje agricole ; din
tre acestea, 286 tipuri se produc in 
mod curent, iar 83 se vor asigura în 
următorii 3 ani.

NOUTĂȚI TEHNICE 
Șl TEHNOLOGICE — 
REALIZATE ÎN SERIE
Așa după cum ne relatau factori 

de răspundere din Institutul de cer
cetări și proiectări de mașini agri
cole din București (care aparține de
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Noi produse electronice
în cadrul programu

lui prioritar de dezvol
tare, industria elec
tronică, a tehnicii cal
culului și automatiză
rilor își va îmbogăți 
anul acesta nomencla
torul de sortimente cu 
numeroase produse 
noi. Ca rezultat al ac
tivității de cercetare, 
industria electronică 
a asimilat recent ele
mente de automatiza
re in sistem unificat, 
centrale telefonice au
tomate Pentaconta, 
radiotelefoane. com
ponente pentru televi
zoare. miezuri de fe
rite și numeroase apa

PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ DIN TIRGOVIȘTE

RITM INTENS DE LUCRU
TÎRGOVIȘTE (Co

respondentul „Scin- 
teii", C. Soci). — Pe 
platforma industrială 
din Tirgoviște, și a 
doua decadă a lunii 
ianuarie se caracteri
zează printr-un ritm 
viguros de lucru, in 
vederea respectării 
graficelor și scurtării 
termenelor de execu
ție. Bunăoară, pînă la 
20 ianuarie, construc
torii din sectorul lami
noare vor turna in sala 
mașinilor 4 fundații de 
stîlpi, iar dulgherii vor 
termina de cofrat, în 
avans, alte 8 fundații 
pentru utilaje. De ase
menea, se prelimină ca

rate de măsură indus
triale și medicale. 
Astfel, în baza proiec
telor elaborate de In
stitutul de cercetări și 
proiectări pentru auto
matizare, a intrat în 
fabricația de serie un 
nou element de comu
tație statică — Usilog- 
1, cu trei viteze de lu
cru, fiind utilizat in 
realizarea diferitelor 
echipamente de sem
nalizare și blocare, de 
telemecanică, de co
mandă numerică-pro- 
gram pentru mașini- 
unelte. și altele. De 
asemenea, la I.P.A. 
s-au realizat, in regim

pină Ia finele decadei 
a doua, la laminorul 
degrosisor să fie tur
nate 47 de fundații. 
Avansate sînt și lucră
rile de la tunelul prin
cipal aferent zonei o- 
țelărici. precum și cele 
de la stația de cone
xiuni, unde constructo
rii au creat un larg 
front de montaj. La 
sursa de apă Lazuri - 
Văcărești s-au montat 
6 km do coloane și 
conducte de aducțiune, 
iar lotul nr. 3 — gos
podăria de apă și ca
nalizări — a terminat 
zilele trecute săpătu
rile generale ale radie
rului de la stația de

construcția de mașini), Ia ora actuală 
se lucrează intens la definitivarea 
tehnologiilor de mecanizare și a altor 
culturi agricole. Multe dintre utila
jele necesare aplicării acestor tehno
logii in curs de definitivare — este 
vorba de 139 tipodimensiuni de ma
șini agricole — se produc în serie, in 
uzinele Centralei industriale de ma
șini agricole din Capitală. Altele, 
evident, vor trebui asimilate în pro
ducție imediat după definitivarea 
tehnologiilor respective. Important 
este faptul că toate cele 83 tipuri de 
mașini agricole neasigurate încă,; dar 
cuprinse în cele 14 tehnologii de me
canizare a culturilor amintite mai 
înainte — cit și cele care vor fi | ce
rute de tehnologiile aflate în studiul 

de elaborare — 
vor fi asimilate in 
fabricarea curenta 
pină in anul 1975.

Cores pun- 
z ă t o r cerințelor 
agriculturii, in a- 
nul trecut, de pil
dă, in cadrul in
dustriei construc
toare de îriaișinl 

s-au asimilat și introdus în fabrica
ție, între altele : tractorul pe |roți 
cu motor Diesel de 55 CP, semi
remorca platformă pentru auto
tractorul derivat din autocamio
nul de 12 tone, prima combină 
românească de recoltat sfeclă de 
zahăr (CRS 2), din care, în acest an, 
se vor produce circa 300 de bucăți ; 
urmează, de asemenea, să, se fabrice 
în serie noua combină „Cora-1200", 
variantă modernizată a combinei 
„Gloria-12“, precum și două' noi ti- 

■ .puți de "semănători, superioare din 
punct de vedere tehnic tipului SPC- 
6 ; merită evidențiate, totodată, di
verse alte utilaje și instalații tehno
logice pentru mecanizarea • unor lu
crări agricole și zootehnice. Tot pen
tru unitățile Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare și Ap'elor 
au fost omologate sau asimilate roto- 
sapa, adică mașina de săpat solul în 
sere, aparatul de muls cu control (in 
cadrul Centralei industriale de fa
bricații, reparații și montaj în agri
cultură) ș. a. Un succes deosebit în 
acest domeniu l-au marcat, evident, 
cele peste 700 de utilaje și instalații 
prezentate în toamna anului trecut 
la Expoziția de autoutîlare în agri
cultură și Industria alimentară — 
M.A.I.A.A.

Neîndoielnic, asemenea exempls 
dovedesc capacitatea de concepție și 
execuție — mereu crescîndă — a in
dustriei construcțiilor de mașini și a 
unităților agriculturii, a specialiștilor, 
de a spori sistematic „zestrea" tehni
că a lucrătorilor de pe ogoare, de a 
o moderniza și reînnoi permanent, 
Tot atit de adevărat este și faptul

(Continuare în pag. a V-a)

de microproducție, mai 
multe echipamente de 
automatizare pentru 
industria metalurgică, 
precum și reglatoare 
de tensiune pentru lo
comotivele electrice. 
In cursul acestui an, 
întreprinderile de spe
cialitate vor realiza 5 
familii de mașini de 
calcul și calculatoare 
electronice, circuite 
integrate. componen
te electronice profe
sionale. microcalcula
toare. precum și alte 
instalații și echipa
mente de calcul elec
tronic și de automati
zare.

pompe. Totodată au 
fost atacate și săpătu
rile la primele două 
cuptoare de la forja 
de blocuri și bare și a 
început betonarea fun
dațiilor cuptorului de 
10 tone de la oțelăria 
electrică nr. 1. În rea
lizarea unui ritm înalt 
de lucru, constructorii 
viitoarei vetre siderur
gice de la Tirgoviște 
sint susținuți de lăcă- 
tușii-montori. care au 
realizat, în avans, pes
te 200 tone de confec
ții metalice, cu 80 tone 
mai mult decît anga
jamentul asumat pe 
cele două decade.
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(Urmare din pag. I)obținute pe coordonatele industrializării. Alături de marea și cunoscuta fabrică de rulmenți, a început de curînd ridicarea unei moderne unități pentru elemente pneumatice de automatizare, iar pînă la sfîrșitul anului va începe

construcția unei fabrici pentru a- parate de măsură și control. Pentru actualul plan cincinal, Bîrladului i-au fost alocate investiții în valoare de peste 2,2 miliarde lei, ceea ce va permite dublarea producției industriale a orașului față de nivelul anului 1970.
Dialog fructuos 

cu muncitorii bîrlădeni

Coloana de mașini se îndreaptă spre fabrica de confecții, una din cele mai mari unități de acest fel din țară, specializată în producția de articole de lenjerie pentru copii și uniforme școlare. Anul acesta. întreprinderea va cunoaște o și mai mare dezvoltare ca urmare a lucrărilor de investiții ce sînt în curs de execuție. La intrarea în unitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat de Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, de conducerea fabricii. Directorul întreprinderii, ing. Teodor Fră- teanu, invită pe secretarul general al partidului, pe ceilalți conducători să viziteze fabrica. în cadrul unei expoziții sînt prezentate principalele produse realizate aici, grafice care ilustrează succesele obținute și perspectivele de dezvoltare ale întreprinderii.Gazdele informează că în anul care a trecut colectivul acestei unități și-a onorat angajamentele luate în întrecerea socialistă, depășind prevederile planului cu 48 milioane lei și indicatorul de beneficii cu 3 milioane lei. Prin croirea combinată a produselor mici cu cele mari și prin încadrarea rațională a tiparelor, muncitorii au economisit peste 30 000 mp diverse țesături. Depășirile de plan înregistrate în primii doi ani ai cincinalului au permis colectivului unității să obțină un avans de un trimestru. Pe baza rezultatelor obținute, a folosirii depline a mașinilor, a timpului de muncă și a sporirii productivității muncii, harnicul și tînărul colectiv al fabricii s-a angajat să realizeze cincinalul în numai patru ani, inclusiv prevederile la export. în acest context, planul pe 1973 prevede, față de sarcinile inițiale ale cincinalului, o creștere de 53,7 la sută. Succesele obținute în primele 16 zile ale lunii ianuarie, cînd prevederile de plan au fost realizate la parametrii maximali, fiind obținute în plus 10 000 articole de confecții pentru copii, confirmă hotărîrea și posibilitățile concrete

pe care le au muncitorii de aici pentru a îndeplini angajamentul. Directorul general al Centralei industriei confecțiilor București, Iosif Steinbach, prezent în fabrică, informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că au fost create condiții ca cincinalul să fie realizat în patru ani pe ansamblul centralei.Merită relevat faptul că. în acest an, jumătate din producția întreprinderii din Bîrlad este destinată exportului. Calitatea și aprecierea de care se bucură peste hotare confecțiile sale au determinat o creștere de circa zece ori a volumului livrărilor la export în a- cest an în comparație cu realizările din 1972. Directorul întreprinderii informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că, în vederea înfăptuirii sarcinilor trasate de partid privind diversificarea și îmbunătățirea calității confecțiilor pentru copii și tineret, în cursul anului vor fi introduse în fabricație peste 300 modele noi destinate fondului pieței.în discuția cu conducerea ministerului. a centralei și întreprinderii, secretarul general insistă a- supra necesității diversificării producției destinate exportului, pentru Ca mărfurile purtând marca de fabrică a întreprinderii bîrlădene să pătrundă pe și mai multe piețe. Evident, acest lucru impune o neslăbită atenție acordată calității.Totodată, gazdele arată că au fost create condiții în vederea realizării cu 6 luni mai devreme a parametrilor prevăzuți la noua secție ce va intra în curînd în producție. Măsurile întreprinse în scopul folosirii integrale a capacităților de producție și dezvoltarea întreprinderii vor permite ca la finele cincinalului să se obțină aici o producție aproape dublă față de cea din 1971.Pretutindeni în sectoarele vizitate muncitoarele întreprinderi) au făcut o călduroasă primire secretarului general al partidului, celorlalți conducători de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu . a adresat călduroase felicitări colectivului fabricii pentru rezultatele obținute în munca pentru îndeplinirea angajamentului de a înfăptui cincinalul în patru ani.Următorul obiectiv vizitat la Birlad este Fabrica de rulmenți, care. împreună cu unitatea similară din Brașov, asigură in prezent necesarul de rulmenți pentru întreaga economie națională, precum și însemnate disponibilități pentru export. Fabrica de rulmenți are și o altă semnificație : ea a jalonat, pe aceste meleaguri moldovenești, la 1 Mai 1953, debutul, operei de industrializare. Aici se realizează in prezent peste 350 tipuri de rulmenți pentru industriile construcțiilor de mașini, siderurgică, petrolieră, transporturi etc. Rulmenții bîrlădeni sînt exportați în peste 50 de țări de pe toate meridianele globului.La sosire, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de ministrul industriei construcțiilor de mașini grele. loan Avram, de membri ai conducerii centralei industriale și ai fabricii.în fața machetei, inginerul Mircea Simovici, directorul fabricii, informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu despre moduj în care au fost transpuse in practică indicațiile primite cu prilejul ultimei

vizite privind sporirea aportului a- cestei unități la dezvoltarea industriei constructoare de mașini romanești. El arată că, în cursul a- cestui an. se încheie prima etapă de dezvoltare și modernizare a întreprinderii, că a fost extinsă hala de prelucrări mecanice cu 10 000 mp, iar forja cu 3 300 mp. în prezent, se află în plină construcție o nouă hală, care va completa profilul fabricii cu rulmenți mici de serie foarte mare — produse cu largi utilizări în diferite sectoare ale economiei. Cînd va intra în producție la capacitatea prevăzută' în proiect, această unitate — de fapt o nouă fabrică — va realiza anual 30 milioane rulmenți, astfel că, la finele cincinalului, valoarea producției globale a întreprinderii va spori de 2.6 ori în comparație cu anul 1970. O mare parte din plusul de produse prevăzute se va realiza pe seama creșterii productivității muncii.în scopul asigurării concentrării și specializării, a creșterii eficienței economice, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere conducerii ministerului de resort, organelor județene și locale de partid și de stat ca fabrica de rulmenți cu unitățile noi și cu întreprinderea de elemente pneumatice de automatizare să fie incluse într-o uzină cu o conducere unică.
„Vom îndeplini cu succes 

sarcinile mamaie 
ale planului11

Conducătorii de partid și de stat vizitează apoi halele de producție, dotate cu mașini, utilaje și laboratoare moderne. Se urmărește procesul de fabricație a rulmenților, începînd cu secția de forjă, unde acționează ciocane mari și freze orizontale, apoi secția de strungă- rie, tratamente termice, secția de rectificare și de asamblare, care sirtt în continuă înzestrare tehnică și perfecționare a proceselor tehnologice. Directorul întreprinderii informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu despre hotărîrea constructorilor de rulmenți de a îndeplini cincinalul înainte de termen.— Ce trebuie înțeles prin înainte de termen ? întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.;— Șase luni, tovarășe secretar general, răspund gazdele.— Tovarășii de la Confecția au arătat că ei vor realiza cincinalul

Poate vă întrecețl tovarășul Nicolae

In toate unitățile vizitate aceeași ho tărîre : „Vom realiza cincinalul inainte de termen"!

în patru ani. cu ei ? spune Ceaușescu.Muncitorii din jur aplaudă cu căldură. Se aud voci : .,Putem și noi reduce termenul. Și o vom face 1“Gazdele arată că, încă din primele zile ale noului an, au fost introduse tipuri de rulmenți pentru autocamioanele „ROMAN", autoturismul „Dacia-1 300“ și pentru laminoare, în scopul realizării sarcinilor sporite ce revin întreprinderii în 1973, au fost luate din timp măsuri pentru defalcarea planului pe secții, echipe și muncitori, astfel că fiecare își cunoaște cu exactitate sarcinile ce-i revin. Realizările obținute in perioada care a trecut din acest an confirmă posibilitățile și hotărîrea fermă a constructorilor de rulmenți bîrlădeni de a îndeplini planul pe 1973 la prevederile sale maximale.In timpul de producție, Ceaușescu se întreține cu specialiștii centralei, ai fabrțgii, se oprește la numeroase locuri de munca. Remarcînd că în uzină se mai irosește spațiul prin căi de acces de prisos, că mașinile și utilajele pot da mai mare randament, secretarul general atrage atenția asupra necesității folosirii cu mai multă a- tenție a spațiului existent, aplicării în continuare a unor tehnologii moderne care să asigure reducerea manoperei și a consumului de metal, creșterea productivității muncii și a performanțelor tehnice și calitative ale rulmenți - lor. în secția de montaj, secretarul general al partidului arată că există loc pentru amplasarea unei noi linii. Conducerea întreprinderii se angajează să folosească spațiul potrivit indicației. Secretarul general al partidului dă indicații ca dezvoltarea și modernizarea fabricii să se facă cu forțe proprii, cu mașini și utilaje concepute și realizate în întreprindere, domeniu în care aici există o experiență pozitivă. în secția de strungărie, tovarășul Ceaușescu se apropie de locul de muncă al maistrului Gheorghe Stratulat, stă de vorbă cu el, cu alții muncitori despre modul în care a fost defalcat planul de producție pe secții, echipe și oameni, despre calitatea produselor. Muncitorii arată că, potrivit indicațiilor Plenarei din noiembrie a C.C. al P.C.R., planul

în fabricație de serie

vizitării secțiilor tovarășul Nicolae

a

La concret, în amănunt despre probleme fundamentale ale producțieide producție a fost repartizat din timp, în așa fel incit, la ora actuală, fiecare își cunoaște bine sarcinile. Ei arată că angajamentele Ipate în cadrul planului sînt pe deplin realizabile, ția avută controlor Ceaușescu condițiile de muncă ce le sînt asigurate și veniturile pe care le realizează.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se adjunctului. ministrului construcțiilor industriale aflat de față, precum și organelor locale de partid și de stat, indică să se ia toate măsurile în vederea asigurării condițiilor pentru devansarea cu cel puțin , trei luni a termenului de punere în funcțiune a noii hale industriale, să se alcătuiască echipe de montori din rîndul tehnicienilor și muncitorilor fabricii, care să lucreze la montarea și darea in exploatare a noului obiectiv. Aceste echipe, lucrînd și în timpul lor liber, ar obține cîști- guri suplimentare.La plecare, în numele tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, directorul fabricii a mulțumit tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru cinstea pe care le-a făcut-o de a vizita din non întreprinderea, pentru prețioasele indicații și a exprimat angajamentul întregului colectiv de a depune toate eforturile pentru înfăptuirea sarcinilor mari care le revin, a cincinalului mai devreme.Din nou pe străzile Bîrladului. In aplauzele miilor de locuitori ai orașului, coloana de mașini se îndreaptă spre stadionul municipal, de unde tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat, au plecat cu un elicopter special spre Vaslui.

cu de s-a Ecaterina calitate, 1 interesat
maximalIn discu-Balmaș, tovarășul despre

frumos port pline și sare, ovaționează 
Ceaușescu — P.C.R., 
P.C.R. Secretarul partidului răspunde cu prietenie aclamațiilor mulțimii.Vizita în orașul Vaslui începe la Fabrica de mobilă, o modernă unitate industrială, intrată în producție în anul 1968.Secretarul general al partidului este întîmpinat de Mihai Suder, ministru secretar de stat la Ministerul economiei forestiere și materialelor de construcții, de membrii comitetului de conducere al fabricii și comitetuluiSutele de muncitori intrarea în fabrică fac Nicolae Ceaușescu o primire.în sectorul montaj, ca de altfel în întreaga unitate, panouri, lozinci și grafice exprimă principala preocupare a colectivului fabricii : realizarea prevederilor actualului cincinal înainte de termen. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat asupra unei noi organizări a fluxului de producție, efectuată în primele zile ale anului acesta, cu ajutorul căreia se scontează realizarea unui spor de producție globală de circa 20 la sută față de prevederile planului anual. Este vorba de un gen original de bandă rulantă, pe care diferitele tipuri de mobilă prind formă. în tact de ceasornic. prin adăugarea succesivă a diverselor piese componente, într-o manieră tehnologică ce sugerează montajul pe bandă rulantă al automobilelor.Secretarul general al partidului apreciază ingeniosul sistem care — pe lingă largile condiții oferite creșterii producției și productivită- ampla- spațiul

moldovenesc, oferă Miile de cetățeni îndelung, scandează Ceaușescu — general al

de partid, prezenți la tovarășului călduroasă

Puternic freamăt industrial

La Vaslui, mii și mii de cetățeni îl întîmpină cu nestăvilit entuziasm pe conducătorul iubit al partidului nostru.Vibranta manifestare pe care o fac locuitorii străvechii urbe moldovenești exprimă sentimentele lor de recunoștiință pentru tinerețea nouă, socialistă, pe care o trăiește azi orașul în care trăiesc cesc, pentru puternica sa tare economică, rod al partidului de dezvoltare țională, armonioasă a țăriiLa precedenta vizită făcută la Vaslui, în primăvara lui 1970, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că orașul și județul au nesecate rezerve de energie umană și materială, care se cer valorificate pe deplin. Și, într-adevăr, după mai puțin de 3 ani, alta este azi fața Vasluiului, a județului. Noul îl întâlnești pretutindeni. Suportul prefacerilor uriașe îl constituie investițiile. Vasluiul a primit pentru perioada 1971—1975 un volum de

și mun- dezvoJ- politicii propor-

investiții din fondurile statului de două ori mai mare ca în cincinalul precedent. Cea mai mare parte a acestor fonduri este folosită pentru construirea de obiective industriale. Sume importante site, de asemenea, pentru ții de locuințe, gradului orașului de pînă rirea de flețitorul program elaborat de cel de-al X-lea Congres al P.C.R., de Conferința Națională a partidului.Elicopterul prezidențial aterizează pe un teren de sport din centrul orașului. în aclamațiile miilor de cetățeni, secretarul general al ' partidului, ceilalți oaspeți sînt salutați de Pavel Stoica, prim- secretar al Comitetului orășenesc Vaslui a! P.CâR., primarul orașului, de ceilalți conducători ai organelor locale de partid și de stat. După tradiție, tineri, In

sînt folo- construc- ridicarea Cetățeniipentrude urbanizare.se mîndresc cu realizările acum, își exprimă hotă* a înfăptui întocmai insu

ții — a creat sării unor noi construit.O altă linie de asemenea, ca urmare a colective, este cea din sectorul finisaj II. Cu ajutorul ei se efectuează lustruirea fină, ca de oglindă, a panourilor componente ale mobilei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că, prin realizarea noii linii, cu mijloacele proprii ale întreprinderii, a crescut cu 12 la sută productivitatea și s-a redus numărul muncitorilor necesari procesului tehnologic respectiv. Este apreciat faptul că prin reorganizarea tehnologiei se evită gîtuirile în producție și reîntoarcerile pe flux, care duceau la dări de piese și rebuturi, se rează timpul de lucru.

posibilitatea utilaje întehnologică, creată, gîndirii

degra- micșo-

lui dau aici o probă de virtuozitate profesională, demonstrînd gradul înalt de calificare al muncitorilor acestei tinere unități.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că, în anul 1968, doar 0,3 la sută din muncitori erau absolvenți ai unor cursuri profesionale, astăzi acest procent ridicîndu-se la peste 62 la sută, urmînd ca la sfîr- șitul actualului cincinal întregul colectiv să aibă o bună calificare.In sectorul de șlefuit pelicula panourilor se urmărește funcționarea unei mașini pentru realizat canturi, cu o mare productivitate, mașină construită, de asemenea, prin au- todotare. Ea asigură mecanizarea unei operații dificile care — pînă nu de mult — cerea un mare volum de muncă manuală.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază favorabil preocupările colectivului secției pentru crearea de noi mașini și utilaje cu mare randament și dă indicații pentru amplificarea acestui efort creator.Se vizitează apoi un alt sector de finisaj. Secretarul general al partidului este informat de modul inventiv. prin care colectivul secției 
a eliminat apariția unei gîtuiri a- părute în procesul de producție. Este vorba de construirea unor dispozitive, cu mijloacele întreprinderii, datorită cărora se triplează viteza de lucru în procesul de pulverizare a straturilor de nitrolac la acoperirea suprafețelor mobilei.Ca pretutindeni în locurile vizitate, muncitoarele și muncitorii din acest sector înconjoară cu dragoste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și îl ovaționează. Tehniciană Vasilica Ioanie oferă secretarului general al partidului un frumos buchet de garoafe roșii, exprimînd, în același timp, angajamentul colectivului a îndeplini cu cinste, înainte termen, sarcinile care Ie revin cursul actualului cincinal.Vizita continuă în sectorulpregătire a panourilor și croire a pieselor de mobilier.Tovarășul Nicolae Ceaușescu sa oprește cîteva momente și privește operațiile de producție executate cu dibăcie de brigadierul Gh. Alexa și de muncitorul Gh. Murgii, fruntași în activitatea profesională. Este apreciat faptul că, prin reorganizarea de fluxuri tehnologice și reamplasări de utilaje, făcute în funcție de necesitățile u- nității, prevederile proiectului inițial al fabricii au fost mult îmbunătățite, permițînd sporirea sistematică a tuturor indicatorilor economici. ceea ce va duce la îndeplinirea înainte de termen a planului

de de înda

Maistrul Niculae Culea și echipa cincinal.
Există toate condițiile 

pentru realizarea cincina
lului înainte de termen

In final, se vizitează o sugestivă expoziție de prezentare a celor mai semnificative sortimente ale fabricii din Vaslui, precum și ale Combinatului de industrializare a lemnului din Iași.
în fața directorul taru, dă explicații cu privire la preocupările cele mai actuale și de viitor ale colectivului. El informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu

unei machete a fabricii, unității, ing. Mihai Ro-
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Trei momente din această intensă zi de lucru a secretarului general al partidului : în mijlocul colectivului fabricii de mobilă din Vaslui (stingă). Pe vastele spații ale platformei industriale (mijloc). La noua filatură din localitate (dreapta).că întreprinderea se bucură de un bun renume, 70 la sută din produsele sale fiind solicitate și livrate la export. Față de 1972 se scontează ca anul acesta volumul producției vîndute în străinătate să se dubleze. Sînt înfățișate, de asemenea, o serie de măsuri care au dus la creșterea sistematică a avansului față de prevederile cincinalului, astfel ca acestea să fie îndeplinite cu 6 luni înainte de termen. Semnificativ este faptul că acest avans se obține numai pe seama creșterii productivității muncii, care a sporit din 1968 pînă a- cum cu circa 70 la sută, acest procent urmînd a mai fi majorat, pînă în 1975, cu 8 la sută.Alte preocupări înfățișate secretarului general relevă, de asemenea, îmbunătățirea gamei sortimentelor, introducerea unor materii prime și materiale de mare efect productiv și calitativ, mai buna folosire a spațiului de producție, lărgirea pieței de export, calificarea superioară a colectivului.— Cum este apreciată producția dv. ? — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Nu am avut pînă acum nici 
o reclamație din partea beneficiarilor, arată directorul fabricii, a- dăugînd că — de altfel — întreprinderea a primit, la cel de-al 5-lea Pavilion de mostre de bunuri de consum de la București, organizat în 1971, o diplomă de onoare pentru calitatea mobilei realizate.— Aceasta este bine, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vă felicit și vă urez noi succese.

★
O expresie a puternicei dezvoltări economice a Vasluiului o constituie zona industrială ce se construiește în partea de sud-vest a orașului.Amplasată pe terenuri mai înalte, ferite de eventualitatea unor inundații, ca urmare a indicațiilor date de secretarul general al partidului în mai 1970, zona industrială — în proiect în urmă cu trei ani — prinde azi tot mai mult contur.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de -'tăt fac un popas pe șantierul viitoarei fabrici de ventilatoare, instalații de ventilație și utilaje tehnologice, care va constitui nucleul zonei industriale.Tov. Teodor Budăi, vicepreședinte al Consiliului popular județean Vaslui, arată că in această zonă industrială, care se întinde pe o suprafață de 185 ha, vor lucra. în stadiul final, peste 15 000 de sala- riați.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că fabrica de materiale izolatoare pentru construcții a și intrat parțial în producție. Prima unitate, cea de cărămizi de dialit. cu o capacitate de șapte milioane cărămizi anual, a început să producă anul trecut. Alte două unități, cele care voi- produce vată minerală și carton asfaltat, sînt într-un stadiu avansat, urmînd să fie terminate anul acesta.
A început și construcția fabricii de ventilatoare. Planul pe 1972 a fost îndeplinit pe șantier în proporție de 115 la sută, iar debutul din acest an este foarte bun.Se arată că, in urma studiilor de prognoză, de comun acord cu ministerul de resort, s-a hotărît ca această întreprindere, proiectată inițial doar pentru ventilatoare industriale, să capete un profil mai larg, urmînd să realizeze și instalații de ventilație, precum și alte utilaje tehnologice.Atît constructorii cît și beneficiarul s-au angajat să respecte întocmai, cu toată schimbarea profilului inițial al fabricii și sporirea capacității sale de producție, termenele de intrare în funcțiune, prevăzute pentru anul 1974.în fața panourilor se discută despre viitoarele unități ale zonei. Tovarășul loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, arată că este necesar să se îmbunătățească profilul prevăzut inițial și să se realizeze o platformă integrată de construcții de mașini, cu secții comun-'.Secretarul general al par-.iduhu a cerut ca aceste propuneri să fie 

cît mai repede definitivate și su

puse spre aprobare, astfel încît să se poată trece de îndată la definitivarea lucrărilor în această zonă industrială.Pe șantier, sute de constructori l-au aclamat cu entuziasm pe conducătorul iubit al partidului și statului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu dă mina cu un grup de constructori, le urează tuturor noi succese în muncă.La înapoierea în oraș, secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți se opresc în noul centru civic al Vasluiului. Din nou, mii și mii de oameni aclamă cu entuziasm. Tovarășul Nicolae Ceaușescu străbate un adevărat culoar viu de oameni, răspunde prietenește puternicelor ovații.Noul centru al străvechiului oraș moldovenesc care încadrează un vechi ansamblu, dominat de clădirea Palatului administrativ, constituie o sinteză arhitecturală reușită între tradițional și modern. In dreapta și în stingă, formînd un careu, alte edificii completează! af?. mânios- ansamblul pieței cenți'ale. Sînt'’clădirile Casei de cultură a sindicatelor, poștei, cinematografului, modernului hotel turistic, complexului de servire a populației, blocuri de locuințe cu largi spații comerciale la parter.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă edililor orașului să utilizeze cît mai rațional aceste spații pentru a se putea asigura desfacerea unui volum sporit de mărfuri necesare bunei aprovizionări a populației.în Palatul administrativ, în fața unor panouri și machete, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este prezentată schița de sistematizare a o- rașului Vaslui. Este subliniată preocuparea de a schimba structural acest oraș, care, dintr-un tîrg așezat la întretăierea unor vechi drumuri comerciale moldovene, a început să se transforme într-un oraș modern, corespunzător epocii ce o trăim, a cărui nouă vocație o constituie industria. De pe acum, noile întreprinderi constituie factorul ce accelerează schimbarea din temelii a existenței întregului oraș, care în anii următori va contribui în- tr-o măsură tot mai mare la dezvoltarea economică a întregii țări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți oaspeți sînt invitați apoi să viziteze noua Casă de cultură a sindicatelor. Secretarul general al partidului apreciază realizarea a- cestui modern lăcaș de cultură și recomandă să fie folosit intens, pentru manifestări cultural-educative cît mai variate.In frumoasa piață a noului centru civic, înconjurat de cetățeni, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește apoi pentru cîteva minute și admiră impunătoarea statuie a neuitatului voievod al Moldovei — .Ștefan cel Mare, a cărei inaugurare a avut loc de curînd.La amiază, secretarul general s-a întîlnit cu membrii biroului județean de partid.„Recomandările dumneavoastră cu prilejul vizitei pe care ați făcut-o în luna mai 1970 au fost înfăptuite, raportează primul secretar al comitetului județean. Cetățenii municipiului, locuitorii de pe meleagurile noastre adresează din inimă mulțumiri partidului, dumneavoastră personal, pentru sprijinul pe care l-am primit în dezvoltarea economică, edilitar-gospo- dărească și culturală. La Vaslui a- vem acum un centru civic cu care ne mîndrim, s-a rezolvat problema aprovizionării cu apă și, în primul rînd, se dezvoltă noua zonă industrială, unde se înalță obiective economice de mare importanță".In cadrul discuțiilor s-a subliniat faptul că există încă unele neajunsuri în realizarea planului de investiții — îndeosebi la lucrările aferente consiliului popular, că în domeniul agriculturii județului există rămîneri în urmă în sectorul zootehnic, că este necesară e- laborarea unui plan de perspectivă pentru combaterea eroziunii solului și pentru îmbunătățiri funciare.„Sîmbătă, noi vom avea conferința organizației județene de partid, arată primul secretar. Vă asigurăm, tovarășe Ceaușescu, că vom face totul ca hotărîrile Congresului al X-lea, ale Conferinței Naționale, indicațiile pe care le-ați dat la plenara din noiembrie anul trecut să fie realizate exemplar. Oamenii muncii din județ, vor îndeplini cincinalul înainte de termen !“Tovarășul Ceaușescu a adresat felicitări organizației județene de partid, tuturor comuniștilor, tuturor muncitorilor, țăranilor și intelectualilor vasluieni pentru realizările deosebite și a transmis a- ceste felicitări și conferinței județene. Secretarul general și-a exprimat convingerea că în cadrul conferinței vor fi stabilite noi măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor puse de Conferința Națională în toate domeniile, inclusiv în domeniul politico-ideologic. Tovarășul Ceaușescu a subliniat, totodată, necesitatea ridicării eficienței economice a întregii activități, a folosirii cu maximă eficiență a fondurilor de producție, accentuînd asupra sarcinilor de a se realiza și pune în funcțiune, Ia termenele planificate, investițiile cu caracter productiv. în acest context, secretarul general a arătat că la 

Uzina de rulmenți constructorul trebuie să grăbească lucrările, iar montajul utilajelor să se facă în termenul cel mai scurt.Este vizitat apoi noul spital județean, inaugurat cu cîteva luni în urmă.Directorul acestei moderne unități spitalicești, dr. Gheorghe Bal- cu, prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu cîteva din secțiile spitalului, precum și săli de operație. Gazdele informează despre aparatura modernă cu care este înzestrat spitalul, subliniind satisfacția personalului de specialitate față de calitățile lămpilor și meselor de operație de proveniență romanească.— Vă sînt suficiente spațiul, dotarea ? se interesează tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Desigur, există tot confortul medical necesar, toate condițiile optime de lucru, arată directorul unității.în maternitatea spitalului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a ex-. primat dorința de a vedea cîteva saloane. Este apreciat sistemul de spitalizare și supraveghere a noilor născuți direct de către mamele acestora, datorită faptului că ei se află în aceeași încăpere. Se dă. de asemerțea, o bună apreciere faptului că prin acest mod de spitalizare mamele primesc concomitent, din partea unui personal calificat, și primele noțiuni de îngrijire a noilor născuți.Tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia rămas bun de la colectivul me- dico-sanitar, îl felicită pentru grija acordată sănătății oamenilor muncii.— Vă promitem, tovarășe secretar general, să depunem toată pasiunea și energia noastră în asigurarea asistenței medico-sanitare populației din orașul și județul nostru, se angajează, în numele celor prezenți, conducătorul unității.Coloana oficială de mașini se îndreaptă apoi spre filatura de bumbac „Vaslui", întreprindere intrată în funcțiune anul trecut, cu aproape o lună și jumătate înainte de termen.în noua și luminoasa hală, filatoarele fac o călduroasă și entuziastă primire conducătorului partidului și statului nostru. Muncitoarele își exprimă bucuria de a avea în mijlocul lor pe secretarul general al partidului, îl înconjoară cu dragoste.Se străbat diversele sectoare de producție. Directorul filaturii, ing. Gh. Dumitrescu, informează despre organizarea procesului tehnologic, performanțele diferitelor utilaje — în marea lor majoritate fabricate în țara noastră — despre preocupă- 

rile de viitor ale colectivului unității. „Vom face totul, tovarășe secretar general, pentru a realiza indicațiile dumneavoastră din expunerea făcută la Plenara Comitetului Central din noiembrie anul trecut".— Cum vă place munca în această filatură ? — le întreabă tovarășul. Nicolae Ceaușescu pe filatoarele Elena Secrieru și Tudo- rița Baghiu.— Este un loc de muncă minunat, tovarășe secretar general, ră's-
Tinerețea socialistă 

a wei citadele ceferiste

După încheierea vizitei în județul Vaslui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători' de partid și de stat sosesc în județul Iași, la Pașcani. Locuitorii vechiului centru muncitoresc, așezat pe frumoasa Vale a Șiretului, la confluența unor importante drumuri de fier ce străbat partea de nord a Moldovei, ca și ai Satelor din împrejurimi, au făcut o călduroasă primire oaspeților.O gardă formată din militari, membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei prezintă onorul comandantului suprem al forțelor noastre armate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare. Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. Un grup de pionieri și tinere fete înconjoară apoi cu dragoste pe oaspeți, oferindu-le buchete de flori, iar un pensionar din partea locului, Constantin Secăleanu, membru de partid cu stagiu din ilegalitate. invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți oaspeți să servească pîine moldovenească.Tovarășul Vasile Potop, prim- secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., urează oaspeților bun venit. Sînt de față Eugen Nechifor, prim-secretar al Comitetului orășenesc Pașcani al P.C.R., primarul o- rașului, alți reprezentanți ai comitetelor și consiliilor județean și orășenesc de partid și de stat.Pe străzile Pașcaniului... Cu mic, cu mare, locuitorii au venit să salute pe secretarul general al partidului. Se aud urale și ovații. Orașul feroviarilor, cum mai este denumit Pașcaniul (peste 50 la sută din salariați fiind ceferiști) se conturează tot mai mult ca un centru industrial și urbanistic modern. Cunoscuta uzină de reparat material rulant din localitate este astăzi de nerecunoscut. O altă întreprindere, Fabrica de tricotaje și perdele, va intra anul acesta în producție. Au apărut numeroase blocuri de locuințe cu spații comerciale moderne, au fost asfaltate un mare număr de străzi. Cîteva cifre sînt grăitoare : în ultimii 15 ani, de exemplu, au fost construite peste 2 000 de apartamente pe străzile Ștefan cel Mare, Mihail Ko- gălniceanu. De asemenea, s-au mai înălțat două școli, fiecare cu cîte 16 săli de clasă, 4 școli generale, o modernă casă de cultură, un mare complex al cooperației meșteșugărești. S-au modernizat, in ultimii ani. străzi întregi.Se face un popas la Casa orășenească de cultură „Mihail Sado- veanu", o construcție nouă, cu săli de spectacole, de proiecție cinematografică etc. Aici activează 7 formații artistice, cu 350 de artiști amatori, 3 dintre ele avînd
SOSIREA LA...Stadionul din municipiul Iași, împodobit sărbătorește, freamătă de lume. Mii de ieșeni, tineri și vîrstnici, așteaptă cu însuflețire venirea elicopterului. Pe 'toți i-a reunit dorința fierbinte de a-1 primi, cu dragoste și bucurie, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a-i ura din toată inima bun sosit în orașul lor. Regăsim și aici aceeași 

pund muncitoarele. Vă asigurăm că din mîinile noastre vor ieși numai produse de calitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- preciază gradul înalt de automatizare a producției și felicită tînărul colectiv al întreprinderii pentru primele rezultate obținute în producție, urîndu-i noi succese.Vizita în orașul Vaslui se încheie. Locuitorii orașului își exprimă prin aclamații prelungite bucuria de a-1 fi avut în mijlocul lor pe secretarul general al partidului.

stagiuni permanente : ansamblul de estradă,' ansamblul folcloric și teatru! de păpuși.La Casa de cultură, tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat li se prezintă schița de sistematizare a orașului Pașcani. Sînt prefigurate construcțiile ce se vor înălța în viitor. Pentru noile ansambluri de locuințe — subliniază ing. Constantin Mihăilescu, directorul general al Institutului de proiectări județene — s-a ales o zonă, cu un cadru natural plăcut, situată în afara perimetrului , industrial al orașului. Mai multe blocuri urmează a fi construite pentru lucrătorii noii fabrici de tricotaje și perdele.Totodată, se arată că, nu de mult, orașul a fost dotat cu o centrală telefonică automată, că aici a fost extinsă canalizarea. De asemenea, în anii construcției socialismului orașul a fost înzestrat cu două spitale, din care unul în clădire nouă, t rei circumscripții sanitare și o policlinică modernă. In legătură cu schița de sistematizare, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă edililor județului să aibă tot timpul în vedere folosirea rațională a întregului perimetru al orașului.Se vizitează apoi Uzina mecanică de material rulant din localitate — care nu de mult și-a sărbătorit centenarul. Este o unitate economică care și-a schimbat din temelii înfățișarea. Evoluția ei este determinată, firește, de uriașele schimbări survenite în viața so- cial-politică, economică și culturală a țării. Aici, pe lîngă reparații capitale și periodice ale vagoanelor de marfă și călători, se execută, în cooperare cu uzinele de vagoane din Arad și Turnu-Severin, boghiuri pentru vagoanele marlă, tampoane cilindrice, aparate de legare, inele de suspensie și semi- manșoane, piese de schimb pentru locomotivele Diesel electrice și cele hidraulice. Nu de mult, constructorii de material rulant de la Pașcani au trecut și la fabricarea primelor vagoane marfă pe două osii, cunoscute în limbajul feroviar sub numele de vagoane platformă.La intrarea în uzină, pe fațada căreia se afla înscrisă urarea „Bine-ați venit, tovarășe Nicolae Ceaușescu !“, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de Ionel Diaconescu, șeful Departamentului căilor ferate din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, Gheorghe Tănase, directorul general al Centralei mecanice de material rulant, și de colectivul de conducere al întreprinderii.Vizita începe direct în sectoarele de fabricație ale întreprinderii. Mai întîi, în hala de reparat va- goane-călători; pe 4 și 2 osii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de calitatea lucrărilor de 
emoționantă manifestare de stimă și prețuire față de secretarul general al partidului. Această întâmpinare entuziastă întregește atmosfera însuflețită, plină de căldură, în care a avut loc vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Bîrlad, Vaslui și Pașcani. Ea marchează, în același timp, în mod su- 

reparații, de costul acestor lucrări, recomandînd 'reducerea timpului de reparație a vagoanelor, pentru ca acestea să poată fi folosite cu eficiență în traficul de mărfuri și călători.In secția boghiuri, oaspeții sînt informați că nu de mult, mai precis în decembrie anul trecut, specialiștii întreprinderii au asimilat pentru fabricația de serie un [nou tip de boghiu întărit — denumit „H“, deosebit de solicitat în construcția de material rulant., El se folosește îndeosebi la [vagoanele de marfă pe patru osii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu! urmărește procesul de fabricație a boghiurilor, se oprește la locurile de muncă ale mai multor rnun- cițori, printre care Gheorghe Atu- dorei, Mihai Antal, Aurel Andro- nache, se întreține cu muncitori a- flați la locul de muncă, se interesează de condițiile de lucru șl de viață ale acestora. In discuția cu gazdele se abordează și problema autodotării. Se subliniază că au foșt-obținute,, progrese în a- ceastă direcție, întreprinderea fa- bricîndu-ș'i cu resurse proprii o serie de utilaje, îndeosebi scule șl dispozitive, dar că mai sînt încă posibilități în această direcție. Pe parcursul vizitei, oaspeții sînt informați că de la Pașcani se livrează anual aproximativ 3 900 bucăți de boghiuri.Directorul întreprinderii, Constantin Ursuleanu, informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinei sînt antrenați în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea înainte de termen — în patru ani șl trei luni — a sarcinilor de producție prevăzute în actualul cincinal. Ca urmare, ei și-au sporit angajamentul inițial pe anul 1973 cu 10 milioane lei la producția globală și cu 8,5 milioane lei la producția marfă. Volumul producției în această perioadă urmează să sporească cu 45 la sută. Se subliniază că. în primii ani ai actualului plan cincinal, planul de producție a fost depășit cu 10—15 la sută, fapt care denotă că sînt posibilități pentru îndeplinirea înainte de termen a actualului plan cincinal.Se vizitează în continuare secția mecanică, unde se produc diferite piese pentru construcțiile de material rulant. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți oaspeți sînt informați că pentru a face față noilor sarcini de producție, sporite, uzina va cunoaște și în următorii ani a- numite dezvoltări, și îndeosebi la halele de prelucrare a boghiurilor, la forja grea, sculărie, hala de reparat vagoane de călători și marfă. Volumul investițiilor alocate dezvoltării uzinei se ridică la peste 120 milioane lei. Secretarul general al partidului recomandă colectivului de conducere al uzinei să se îngrijească de folosirea judicioasă a acestui important volum de investiții. De asemenea, recomandă conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele să studieze posibilitatea amplasării și la Pașcani a unor unități constructoare de mașini care să coopereze în producție cu actuala Uzină mecanică de reparat material rulant.La sfîrșitul vizitei în întreprindere. tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită pe muncitori, tehnicieni și ingineri pentru succesele obținute în producție, le urează sănătate și fericire.Din nou pe străzile orașului Pașcani. Mulțimea de oameni salută cu entuziasm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, care le-a fost oaspete în cursul după-amiezii.Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat au ajuns la Iași — orașul de reședință al județului.
IAȘI
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La ședința jubiliară a Marii Adu
nări Naționale consacrată celei de-a 
XXV-a aniversări a proclamării re
publicii, înfățișind bilanțul marilor 
realizări obținute de poporul nostru 
în această perioadă de timp, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia încă 
o dată că „o sarcină de prim ordin a 
statului nostru socialist este întărirea 
capacității de apărare a patriei". A- 
ceastă sarcină iși găsește o profundă 
și multilaterală reflectare in Legea 
privind organizarea apărării naționale 
a Republicii Socialiste România, a- 
doptată de Marea Adunare Națională, 
lege care răspunde cerințelor obiec
tive ale stadiului actual de dezvol
tare a societății noastre, sintetizează 
preocupările și experiența statului 
socialist în domeniul apărării.

După cum se știe, Partidul Comu
nist Român a acordat și acordă o 
deosebită atenție apărării cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a liber
tății, independenței și suveranității 
naționale, por
nind de la postu
latul că aceasta 
constituie o par
te integrantă a 
revoluției și con
strucției socialis
te. Pe baza dez
voltării impetu
oase a economiei, 
științei și cultu
rii, de-a lungul 
anilor, au fost 
luate măsuri in 
vederea creșterii forței combative a 
armatei, formării unui corp de cadre 
temeinic pregătit, devotat trup și su
flet patriei, poporului și partidului, 
înzestrării marilor unități și unităților 
cu armament modern, creării și dez
voltării industriei proprii de tehnică 
militară.

Concepția partidului privind apă
rarea patriei a fost elaborață intr-o 
viziune unitară, de ansamblu, îndeo
sebi după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., in concordanță cu noile ce
rințe pe care le pun condițiile mo
derne, valorificînd pe plan superior 
tradițiile înaintate ale poporului ro
mân. Această viziune și-a găsit o 
strălucită expresie in lucrările tova
rășului Nicolae Ceaușescu, care des
chid noi perspective in elucidarea 
teoretică și rezolvarea practică a pro
blemelor apărării patriei socialiste. 
Ideea fundamentală a concepției mi
litare a partidului, care reflectă prin
cipiul marxist privitor Ia înarmarea 
de către revoluție a intregului po
por, constă in faptul câ apărarea pa
triei socialiste, victoria intr-un răz
boi aniiimperialist de apărare pot fi 
asigurate numai prin lupta generală 
a maselor populare înarmate. Expe
riența istorică demonstrează câ o na
țiune nu-și poate apăra cu succes in
dependența și suveranitatea împo
triva unor forțe agresoare superioa
re decit ridicindu-se la luptă in to
talitatea ei, punind în acțiune toate 
potențele statului, intr-un spirit de 
maximă abnegație și voință. Geniul 
creator al poporului, energia sa ine
puizabilă în slujba unei cauze drepte 
s-au dovedit întotdeauna mai puter
nice decit. forțele agresiunii, confir- 
mind viabilitatea ideii lui Lenin că 
nu poate fi învins poporul care-și a- 
pără propria sa cauză.

Existența imperialismului, a forțe
lor reacționare, care promovează o 
politică agresivă, ostilă socialismului, 
progresului și civilizației, răspunde
rea față de viitorul națiunii noastre, 
impun măsuri pentru asigurarea 
muncii pașnice, creatoare a poporu
lui, pentru păstrarea neștirbită a in
dependenței, suveranității și integri
tății patriei. To*t ceea ce a întreprins 
și întreprinde partidul și statul nos
tru in domeniul întăririi capacității 
de apărare a patriei răspunde nece
sității vitale de a crea toate condi
țiile, de a chezășui mobilizarea tutu
ror resurselor umane și 
pentru a putea respinge 
orice agresiune armată.

Adoptarea Legii privind 
rea apărării naționale a 
Socialiste România consfințește pen
tru prima oară printr-o reglementare 
juridică aplicarea concepției parti
dului nostru cu privire la apărarea 
patriei socialiste. Precizînd că drep
tul de a hotărî asupra problemelor a- 
părării Republicii Socialiste România 
constituie un atribut suveran al sta-

tulul român, iar teritoriul său este 
inalienabil și indivizibil, legea statu
ează, tot pentru prima dată, princi
piul de o excepțională însemnătate, 
și anume că este interzisă acceptarea 
sau recunoașterea vreunei acțiuni a 
unui stat străin sau a oricărei situa
ții — indiferent de natura sa. inclu
siv capitularea generală, ocuparea te
ritoriului național — care in timp de 
pace sau de război ar aduce vreo a- 
tingere suveranității, independenței 
naționale și integrității teritoriale a 
Republicii Socialiste România sau 
care ar slăbi în orice fel capacitatea 
sa de apărare. Este declarat ca nul și 
neavenit orice asemenea act de ac
ceptare sau recunoaștere ca fiind 
contrar orinduirii de stat și interese
lor supreme ale națiunii noastre so
cialiste.

Menită să asigure o deplină preci
zare doctrinei militare a statului nos
tru, Legea privind organizarea apără
rii naționale stabilește intr-un mod ri-

Legea privind organizarea apărării
naționale (i)

materiale 
la nevoie

organiza- 
Republicii

guros, concis și sistematic, cadrul orga
nizatoric, complexul de atribuții și 
obligații care asigură participarea ge
nerală și directă a întregului popor 
la apărarea patriei, normele și mă
surile ce decurg in legătură cu pre
gătirea populației, teritoriului și e- 
conomiei. înfăptuirea tuturor preve
derilor legii creează condițiile obiec
tive și subiective pentru prevenirea 
surprinderii din partea agresorului, 
prin unirea tuturor eforturilor uma
ne și materiale, 
gerii oricărei 
liste.

Dată fiind 
populației, a 
pentru apărare, se stabilesc, cu deose
bită claritate, atribuțiile ce revin or
ganelor supreme ale puterii de stat 
și organelor centrale ale administra
ției de stat, consiliilor populare și 
comitetelor executive ale acestora. în 
acest sens, sini detaliate prevede
rile constituționale referitoare la a- 
tiibuțiile Marii Adunări Naționale și 
ale Consiliului de Stat. Totodată, de 
o mare importanță sint dispozițiile 
privind înființarea consiliilor locale 
de apărare, organisme deliberative cu 
largi atribuții pe linia soluționării 
multiplelor probleme ce le ridică pre
gătirea apărării pe plan local.

învestit cu 
apărării are 
coordona și 
probleme în 
și asigurării 
in timp de pace, cit și in timp de 
război. în acest scop stabilește con
cepția sistemului de apărare, aprobă 
măsurile de organizare și pregătire a 
forțelor armate și gărzilor patriotice, 
ca și a celor referitoare la pregătirea 
operativă a teritoriului țării. Pentru 
intreaga sa activitate. Consiliul apă
rării răspunde in fața Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român — ca expresie a rolului par
tidului de conducător politic al între
gii societăți — in fața Marii Adunări 
Naționale — organul suprem al pu
terii de stat in Republica Socialistă 
România. Conducerea de către partid 
a forțelor armate, a întregului sistem 
de apărare a patriei constituie cheză
șia rezolvării cu succes a sarcinilor 
complexe pe linia întăririi securită
ții naționale.

în temeiul prevederii Constituției 
care proclamă apărarea patriei drept 
..datoria sfintă a fiecărui cetățean- al 
Republicii Socialiste România", legea 
precizează că toți cetățenii români, 
bărbați și femei, fără deosebire de 
naționalitate, religie și ocupație, au 
dreptul și obligația să participe la 
una din formele de pregătire mili
tară, să-și însușească minuirea mij
loacelor de luptă și să-și perfecțio
neze continuu această pregătire, spre 
a fi oricind in măsură să lupte cu 
arma in mină pentru apărarea patriei 
socialiste.

in vederea respin- 
acțiuni armate irtiperia-

însemnătatea pregătirii 
teritoriului și economiei

largi atribuții Consiliul 
sarcina de a examina, 
soluționa principalele 

domeniul apărării țării 
securității statului, atit

Jn „creierul" termocentralei de la Rogojelu se asigură o supraveghere 
atentă, permanentă a funcționării utilajelor și instalațiilor
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Potrivit legii, pregătirea militară a 
cetățenilor români se infăptuiește atit 
prin indeplinirea serviciului militar 
obligatoriu, in cadrul unităților și 
formațiunilor Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de Interne, 
care compun Forțele Armate ale Re
publicii Socialiste România, cit și prin 
alte forme de pregătire — cum sint 
gărzile patriotice, formațiile de a- 
părare locală antiaeriană și forma
țiunile de pregătire a tineretului — 
reglementindu-se in felul acesta în
tregul sistem de pregătire a popu
lației pentru apărare. Legea dă astfel 
forță juridică unuia din preceptele 
fundamentale ale eticii noastre so
cialiste. Pentru fiecare cetățean al 
României, apărarea patriei este o da
torie de onoare față de înaintașii care 
au luptat și sîngerat pentru cauza 
libertății și suveranității naționale, 
față de generațiile viitoare, cărora 
sintem datori să le lăsăm moștenire 
o țară liberă și prosperă, in deplină

tatea avuțiilor, 
frumuseților și 
creațiilor celor 
care au trăit și 
muncit pe acest 
pămînt.

Expresie a vo
inței poporului 
român de a-și a- 
păra patria și în
făptuirile socia
liste, noua regle
mentare reflectă 
in mod fidel prin- 

iriterne și externe 
nostru de 

și co- 
apărării

cipiile politicii 
a partidului și statului 
construire a socialismului 
munismuluî. Organizarea 
naționale, măsurile preconizate au 
in vedere respectarea înțelegerilor 
internaționale la care România este 
parte, întărirea prieteniei, colabo
rării și alianței cu țările socialiste 

.in conformitate cu principiile mar- 
xism-leninismului, ale internaționa
lismului socialist, promovarea re
lațiilor de bunâvecinătate și convie
țuire pașnică cu toate statele, indi
ferent de orinduirea socială, relații 
întemeiate pe deplina egalitate in 
drepturi, pe respectul independenței 
și suveranității naționale, pe nea
mestecul in treburile interne și a- 
vantaj reciproc, pe renunțarea la fo
losirea forței sau la amenințarea cu 
forța in viața internațională.

întregul nostru popor a primit a- 
doptarea Legii privind organizarea 
apărării naționale cu deplină apro
bare, văzind in ea o ptiternici expre
sie â-grijii partidului’ țșl'staîufuî pen
tru întărirea continuă a capacității de 
apărare a țării, pentru destinele na
țiunii noastre socialiste. Cauzei no
bile a apărării patriei toți cetățenii, 
indiferent de naționalitate, au datoria 
să-i dăruiască tot ce au mai bun — 
inteligența, energia, la nevoie chiar 
și viața. Transpunerea in viață a pre
vederilor legii va contribui la crearea 
unei uriașe forțe exprimînd voința 
și hotărirea intregului popor, strins 
unit în jurul partidului, dispunind de 
toate resursele materiale și morale 
ale națiunii — forță de nebiruit in a- 
părarea libertății, independenței, su
veranității și integrității teritoriale a 
României socialiste, in interesul cau
zei socialismului și păcii.

General maior
Victor STĂNCULESCU

Cind vorbim de un realism româ
nesc, care se clasicizează tot mai 
mult în perspectiva istorică, numele 
lui loan Slavici (alături de al lui 
Creangă și al lui Caragiale) ne apare, 
in mod firesc, cu o obișnuință aproa
pe „școlară". Dar obișnuințele nu 
sint întotdeauna și adevăruri bine lă
murite ; ele pot să frizeze uneori ru
tina sau locul comun pe care exame
nul posterității le amendează sau le 
retușează. Este in afară de orice în
doială câ opera lui Slavici are drep
tul și se cere recitită cu un ochi con
temporan. Puține personalități ale 
scrisului românesc au fost mai con
testate in actele și faptele biografice, 
cum a fost autorul Marei, și puțini 
creatori s-au împărtășit mai mult de 
popularitatea operei, paradoxal vă
duvită de exegeza critică profundă. 
Supraviețuitor al unui veac în care 
silueta lui se alătura lui Emi- 
nescu și Caragiale, lui Maiorescu și 
Iorga. prin prietenie ideală și con
troversă politică. Slavici s-a izbit in 
primele decenii ale veacului XX de 
neînțelegerea unei critici orientate 
spre alte orizonturi estetice, de refu
zul acesteia de a-i mai urmări scrie
rile tirzii, de reflexele erorilor și jus
tificărilor lui printre contemporanii 
marelui război și ai Unirii din 1918. 
Operele lui memorialistice, tulbură
toare pentru procesul de conștiință 
.implicat, apar după 1920. adică după 
ce Rebreanu publicase romanele lui 
capitale. Ion și Pădurea spînzurați- 
Ior. Amendările, rezervele, ironiile 
sau nebăgarea lor in scamă, n-au 
lipsit. Nimeni nu era dispus atunci să 
observe că Ion n-ar fi fost poate po
sibil fără minuțioasa pregătire a vizi
unii din Budulea Taichii. din Popa 
Tanda. din Moara cu noroc, din Mara. 
Lumea nuvelelor lui Rebreanu. cea 
din Golanii mai cu seamă, galeria de 
personaje umile, slujbași, mahalagii, 
meseriași din proza începutului de 
secol o găsim prevestită intr-un în
treg capitol al prozei slaviciene, mul
tă vreme ignorat. în 1895 el publicase 
Hanul ciorilor, care i-a sugerat fără 
Îndoială lui Caragiale. trei ani mai 
tirziu, magistrala nuvelă La hanul Iui 
Mînjoală. Episodul mi se pare sem
nificativ pentru 
mare creator, dotat 
foarte sigură, dar și 
handicap al stilului.

Obișnuința e ades
L-am asociat pe autorul Morii cu no
roc pleiadei „clasice", i-am oferit lo
cul de onoare in manuale și tratate ; 
imaginea lui rămine insă, in parte, 
convențională : opera e analizată doar 
parțial. O dată cu epitetul nedisocia
tiv, s-au preluat și comodele prejude
căți ale criticilor care s-au apropiat 
de operă cu aprehensiuni.

începindu-și activitatea cu studii 
sociologice, avind o solidă pregătire 
filozofică și istorică, bun cunoscător 
al arhivelor trecutului nostru națio
nal. dar și al vieții zilnice a maselor 
populare, observate in peregrinările 
sale din ținuturile Banatului și Cri- 
șanei, apoi în realitățile sudului țării 
(cu reflexe in evocarea răscoalelor 
din 1907 într-o nuvelă apărută pos
tum. Căile morților). Slavici are. in 
realitate, o privire pătrunzătoare și 
eliberată de orice sentimentalism, in 
plină epocă de stilizări și falsificări 
semănătoriste. E semnificativ faptul 
că acest contemplator lucid a rămas 
imun la orice exaltare naționalistă, 
la orice romantism al misticii țără
niste, fie că el venea din cercul lui 
lorga sau din acela al lui C. Stere, 
in egală măsură cu recea lui judecată 
asupra calofiliei. ..Munca literară nu 
e un fel de -sport» 
tracțiunea celor ce 
scria el in 1904 — 
pentru care se cere 
gătire". Iar in 1910 accentua că ..ceea 
ce dă valoare și farmec operei de 
artă e nota particulară, nu in fondul 
estetic, nici in plăsmuirea ei, ci in

înfățișarea in aievea a plăsmuirii, iar 
aceasta trebuie să fie națională". Dar 
„național" nu înseamnă pentru el 
separare de spiritul universal, ci con
fruntare. deschidere, cultură în 
major. El rămîne credincios unei 
mulări a apelului de la Putna 
1871, care, probabil, îi aparține 
tual : „Națiunea română voiește 
tură, și cultura trebuie să fie
omogenă... Și viitorul, cultura viito
rului, unitatea spirituală a viitorului 
zace in noi, in generațiunea prezen
tului".

îndemnul său esențial era lucidi
tatea. Voia să dea poporului

sens 
for- 
din 

tex- 
cul- 
una,

destinul 
o 
un

CU
CU

un rău

acestui 
intuiție 
evident

sfetnic.

făcut pentru dis- 
n-au ce face — 
ci un apostolat, 

vocațiune și pre-

iDIVERSI------ —creație majoră, Pădureanca — cele 
două fețe ale realității capitaliste in- 
stăpinite in lumea ardelenească din 
a doua jumătate a secolului trecut. 
„Realismul poporal", preconizat de 
el in cercul „Tribunei", căruia îi dă
duse avînt, avea să dea roade boga
te, in generația următoare, a proza
torilor de la „Luceafărul" (Agârbi- 
ceanu, in primul rind) și pină mai 
departe.

Cu Mara (1894). exemplaritatea o- 
perei atinge și eforturile către ro
manul modern, intr-un moment cind 
eroziunea caracterelor, lirismul pro
zei de evocare patriarhală, cu tim
brul ei nostalgic, repede devenit ma
nierism, descuraja multe talente ti
nere. încercările sale dramatice, mă
nunchiul de basme cu un netăgăduit 
parfum de flori cimpenești, gravele 
lui meditații asupra ..lumii prin care 
a trecut", evocarea marilor săi prie
teni și a marilor lui nefericiri, com
pletează pentru cititorul de astăzi 
imaginea unei opere de o frumusețe 
aspră, nesupusă canoanelor, credin
cioasă numai vocii lăuntrice a unei 
conștiințe complexe.

Slavici este unul din marii puri
tani ai literaturii române. întilnirea 
lui cu Maiorescu — cu care nu s-a 
împăcat politicește, recunoscindu-i 
doar îndrumările . estetice — e tot 
atit de simbolică precum întilnirea sa 
tirzie, ia Văcărești, cu I. C. Frimu, 
exponentul acelei forțe a poporului 
român, proletariatul, in care în
trezărea puterea viitoare. Forța 
este pentru Slavici obsesia tor- 
turantă, ascunsă in mecanismul 
creației și in gestica lui totdeauna 
gravă, greoaie, energică. Portre
tele sale ni-1 arată masiv și 
morocănos ; frumusețea lui e numai 
in monumentalitate. Aparent placid, 
tern (ca și stilul prozei sale), el ob
servă și înregistrează, iar mișcarea 
sentimentală vizibilă doar în „idilele" 
primelor nuvele, cu viziunea ritua
lică a existenței rurale, e repede re
primată. ca și accentul unui umor 
greoi, pentru care in mod vizibil nu 
avea vocație. Ascunsă, ca și puterea 
fizică bănuită în miinile lui mari, de 
meșteșugar dedat cu uneltele primi
tive. aspirația acestui creator e forța 
cu care tinde să cioplească marile lui 
ansambluri umane. Cind dă glas unei 
entuziaste admirații pentru tensiunea 
michelangiolescă. înțelegem că ar
tistul „întruchipării puterii vii" il 
fascinează pentru motive foarte a- 
dînci : „Cind e vorba de proporțiu- 
nile formelor, el e totdeauna corect și 
sever, dar deplinătatea frumuseții să 
nu o cauți la el [...] Cind insă e vorba 
de putere. Michelangelo stă singur el 
și mai presus de toți [...] Creațiunile 
lui toate ne înfățoșează momente 
cea mai violentă acțiune, săvîrșită 
o putere mai presus de fire. Și, 
aceea, unde dă el cu dalta. începe 
curgă singe cald și o fioroasă muscu- 

.. latură stirăba,te.' -prrn piatra cioplită".

| La datorie
Zilele trecute, Constantin Că- 

măruț, cantonier la districtul 
de întreținere a liniei Vereșli 
(Suceava), asista la defilarea 
trenului de marfă 53 331; Deoda
tă, privirea îi fu atrasă de un 
vagon care, frînat la ambele car
pete, aluneca pe linie ca o sa
nie. Din saboți ieșeau flăcări. 
De prisos să mal spunem ce pe
ricol reprezenta această „sanie", 
topirea lagărelor putînd provoca 
in orice clipă deraierea garni
turii. Cantonierul a semnalat si
tuația primei stații, unde trenul 
a fost oprit, iar pericolul înlă
turat.

Taxi
basculanta

Alertă la întreprinderea E- 
nergo-utilaj Ișalnița (Craiova) t 
o autobasculantă de 12 tone dis
păruse fără urmă ! După două 
zile de cercetări, mașina a fost 
descoperită in 
județul Brăila, 
acolo ? Cum 
diată cit mai rapid proprietaru
lui ? în timp ce lucrătorii de 
miliție își puneau aceste între
bări, și-a făcut apariția un om 
care se îndrepta, calm și sigur, 
spre volan. Era Aurel Stoicescu, 
șoferul autobasculantei respec
tive. care pornise cu ea, pe cont 
propriu, la plimbare. Așa stind 
lucrurile, la întoarcerea în în
treprindere, il aștepta o notă de 
plată in valoare de 6 300 lei. Un 
taxi obișnuit l-ar fi costat 1 500 
lei. De citeva ori mai ieftin și 
mai comod decit in... taxibascu- 
lantă 1

comuna Ianca, 
Cum ajunsese 

putea fi expe-

mina ce se cere în timpul în care 
trăim : să-i deschidem calea pentru 
bunul trai material". De aceea, viziu
nea lui asupra vieții țărănești este 
necomplezentă și fără duioșii roman
țioase. în Popa Tanda (1875) orizon
tul uman contemporan, frămîntat de 
realități lucrative, e transfigurat piuă 
la simbol. Ideea de chivernisire, de 
economie burgheză, de parvenire, 
sau. mai bine-zis, de ascendere spre 
pături sociale superioare (și privile
giate, prin urmare) era in realitățile 
transilvane ale epocii, de unde ochiul 
realistului Slavici o transpune in lu
mina ficțiunii, întruchipind-o fie în- 
tr-o „nuvelă exemplară", magistrală, 
Budulea Taichii, fie 
bră și tragică din 
(ambele din 1881). 
Urmă, chivernisirea 
acaparare și rapt, dorința legitimă a 
propășirii economice, in negativul ei : 
setea nepotolită a aurului, posedind 
sufletel&.te^radează pîM.;lă .defir,...., m lwllWfc. -
.umanizșfce^impinginau-Le ia a Amoarte., jifihtr-un tur de foitță excep- . A 1f< k.^naitilb piozatoi. poate, fata . _ 
țional. Slavici'' reușește să'"hiî\';ucm-w'l"V4da’,"VdezV;ăâUfprmcipala -fibră ■•a-’; y rfffte50-d'e-^Wie'.--obiecte de po-> |

Comoara de
sub chiuvetă

in anecdota sum- 
Moara cu noroc 
In aceasta din 

preface inse

de 
cu 
de 
să

Mai erau citeva minute și tre
nul de persoane, abia sosit in 
stația Stamora-Moravița. avea 
„cale liberă". Ajuns cu contro
lul in ultimul compartiment, 
lucrătorul vamal Ștefan Pitic se 
pregătea să coboare. Un anume 
gest surprins pe fala unui pa
sager l-a determinat insă să ia 
controlul de la capăt. Și n-avea 
să regrete. In lavoar, sub con
ductele unei chiuvete, a desco- 

I perii citeva pachețele de plastic, 
i,'hi ,car.e afla/w. „peste 300 dec- 
i inele și verighete, 233 ■ lănțișoare

țiopal. '
peze in nuvelele sale — scrise în 
spațiul restrins a cinci-șase ani — la 
care se cuvine să adăugăm și altă

Sub auspiciile Comitetului jude
țean de cultură și educație socialis
tă. miercuri, in județul Arad, au 
continuat manifestările cultural-ar- 
tistice dedicate împlinirii a 12,5 de 
ani de la nașterea scriitorului Ioan 
Slavici. Astfel, la Casa de cultură 
din Ineu a. avut loc simpozionul cu 
tema : „Peisajul arădean in creația 
literară a lui loan Slavici".

in aceeași zi, in holul Teatrului 
de stat din Arad a avut loc verni
sajul expoziției omagiale ..loan Sla
vici". organizaiă in colaborare cu 
Muzeul literaturii romane din

<

creației proprii.

Mircea ZACIU

doabă, toate din aur. Greutatea 
totală — peste un kilogram. O 
adevărată comoară care — ră
masă. in ciuda cercetărilor în
treprinse. fără stăpin, după cum 
era ți firesc, a fost confiscată.

București. Expoziția urmărește, 
printr-o bogată suită de mărturii 
documentare (manuscrise, fotogra
fii. corespondențe, ediții princeps) 
reluarea momentelor esențiale ale 
vieții, și activității scriitorului, a 
semnificației operei sale. In sala 
,.Studif>“ a Teatrului de stat din 
Arad s-au desfășurat lucrările unei 
sesiuni științifice de comunicări la 
care au participat cadre universi
tare din București. Cluj, Timișoara 
și Arad, cercetători, istorici și cri
tici literari.

Contabilul
fasolea

(Aperpres)

STOP,.. LA UZINA DE AUTOTURISME

lorică, urmărindu-se 
realizarea următoare
lor obiective : înscrie
rea în asociația sporti
vă a salariaților care 
doresc acest lucru 
(subl. ns.) ; încasa- 

cotizațiilor pen- 
sport și activi- 
obștești prin bi-

sindicală"cii in grupa
în încheierea răs

punsului, sîntem asi
gurați că Biroul exe
cutiv al Consiliului ju
dețean Argeș al sindi
catelor va acorda tot

sprijinul sindicatului 
de la U.A.P. in ve
derea înlăturării nea
junsurilor constatate 
și a îmbunătățirii per
manente a muncii sin
dicale.

acum
la

O scrisoare trimisă 
redacției de un grup 
de salariați ai Uzinei 
dc autoturisme Pitești 
sesiza faptul că, deși 
a mai fost criticat în 
presă, obiceiul reține
rii obligatorii din sa
lariu a cotizațiilor 
sportive a continuat. 
Mai mult, s-a creat și 
o pretinsă bază legala, 
prin elaborarea unei 
decizii, comunicată in 
toate secțiile U.A.P. cu 
adresa nr. 406 499 din 
luna septembrie 1972. 
In scrisoare se arăta, 
de asemenea, că meto
da a început să fie a- 
plicată și la cotizațiile 
sindicale, care
se rețin automat, 
plata salariului.

Consiliul județean 
al sindicatelor Argeș 
ne-a trimis un amplu 
răspuns din care re
zultă justețea sesiză
rii, seriozitatea și te
meinicia cu care a fost 
cercetată. Ne sînt, 
apoi, comunicate mă
surile adoptate în șe
dința comitetului sin
dicatului de la U.A.P., 
pe care 
extenso, 
siderăm 
buie să 
în toate 
care au 
practici :

„1. Să 
mediat reținerea 
salariu a suinei de 2 
lei pe lună de la fie
care salariat, iar Bi
roul executiv al Con
siliului oamenilor 
muncii să anuleze 
hotărîrea luată (în le
gătură cu aceste reți
neri — n.ri.), întrucît 
este ilegală (subl. ns.); 
2. Pentru dezvoltarea 
activității sportive la 
U.A.P., să se organi
zeze o temeinică mun
că politică și organiza-

Ie redăm, in 
deoarece con- 
că astfel tre
se procedeze 
unitățile în 
loc asemenea

se sisteze i- 
din

rea 
tru 
tați 
rourile grupelor sindi
cale ; atragerea, ca 
urmare a unei susți
nute munci politice și 
organizatorice, a unui 
număr cit mai mare 
de membri susținători 
și folosirea sumelor 
rezultate în conformi
tate cu reglementările 
Consiliului Central al 
U.G.S.R. 
tivitatea 
comitetul 
lui va 
ședința sa din trimes
trul I a.c. activita
tea asociației sportive 
„Dacia", stilul și meto
dele de muncă folosite 
și va lua măsuri pen
tru conducerea com
petentă a ; 
sportive din 
urmărindu-se 
sebi activitățile spor
tive de masă care in 
prezent sînt neglijate ; 
3. Să se renunțe imedi
at la metodele admini
strative folosite pînă 
în prezent, cotizația 
sindicală urmînd să fie 
încasată de organizato
rii de grupă sindicală, 
lunar, pe baza carne
telor de 
conform
U.G.S.R. ; 
mandat.
sindicalului
un 
bit
ce 
ternă 
respectarea 
rilor statutului pro
priu, mutarea .centru
lui de greutate al mun-

pentru ac- 
sportivă ; 
sindicatu- 

examina in

activității
U.A.P., 

' îndeo-

cvidență, 
indicațiilor 
s-a reco- 
comitetului 

să pună 
accent deose- 
pe problemele 

privesc viața in- 
de organizație, 

prevede-

ANONIMI, ANONIMI, 
DAR NU CALOMNIATOR

„Un grup de cetă
țeni din comuna Mă
ciuca, județul Vîlcea" 
— așa era semnată o 
scrisoare în care 
aduceau grave I 
nuiri secretarului 
miletului comunal 
partid. Ne-a atras 
tenția, In mod deose
bit, faptul că s-ar fi 
încălcat democrația co
operatistă cu prilejul 
schimbării președinte
lui consiliului de con
ducere al C.A.P. din 
comună, fapt ce a avut 
repercusiuni asup-a 
mersului treburilor în 
cooperativă. „Veniți 
să vedeți cum era 
C.A.P. înainte și cum 
este acum", se spunea 
in scrisoare.

Comitetul județean 
Vîlcea al P.C.R. a tri
mis redacției un refe
rat întocmit de cole
giul județean de par
tid, pe baza unor 
cercetări amănunțite s 
„Este adevărat că tov. 
Vintilă Florea, secre
tarul comitetului 
munal de partid, 
susținut ca Bontea 
Nicolae — fostul pre
ședinte al C.A.P. — să 
fie schimbat din func
ție deoarece, cu tot a- 
jutorul ce i s-a dat, a 
continuat să săvîr.șeas 
că abateri. Biroul co
mitetului comunal de 
partid s-a deplasat și 
a analizat, in cursul a- 
nuiui 1971, de două 
ori, la fața locului, ac
tivitatea C.A.P., stabi

se 
invi- 

co- 
I de 
> a-

co-
a

lind și măsuri pentru 
îmbunătățirea muncii. 
Dar tov. Bontea nu a 
ținut seama de acest 
ajutor, a continuat să 
bea și să săvîrșească 
abuzuri. Pentru aces
te fapte, adunarea ge
nerală a comuniștilor 
din C.A.P. a hotăiil 
să nu-1 mal propună 
pentru a fi ales în 
funcție, hotărîre de 
care adunarea genera
lă a cooperatorilor a 
ținut cont și a ales ca 
președinte pe tov. Dia
conu Ilie, element co
respunzător".

Din răspuns aflăm, 
de asemenea, că nu se 
confirmă nici cele sil- 
ținute în scrisoare 
cum, că, o dată cu 
schimbarea președin
telui, rezultatele eco
nomice ale cooperati
vei ar fi 
Dimpotrivă, 
anul 1971 planul 
riucției globale a fost 
realizat doar în 
porție de 72 la 
în anul trecut 
pînă în luna 
brie, aceiași 
a fost realizai in pro
porție de 97 la sută". 
De asemenea, în răs
puns se argumentează 
că producțiile de grîu 
si de porumb, obținute 
la hectar, au fost cu 
mult mai mari decit 
cu un an în urmă.

Date fiind toate a- 
cestea, atragem atenția 
„grupului de cititori 
din comuna Măciuca"

mai slabe.
„dacă in

pro-

pro- 
, sută, 
numai 

decetn- 
indicator

— cum s-a semnat in
sul care a încercat sa 
denatureze realitatea
— că, chiar anonim 
fiind, trebuie să scrie 
doar adevărul. Alt
minteri, intră în con
flict cu legea penală.

Precizăm, totodată, 
că răspunsul primit din 
partea Comitetului ju
dețean Vilcea al P.C.R. 
prezintă, pe larg, a- 
buzurile săvîrșite de 
către Diaconu G. Du-

mitru, secretar al 
miletului executiv 
Consiliului popular al 
comunei Măciuca. Pem 
tru faptele sale — se 
precizează — el a 
scos din funcție, 
cutat in biroul
miletului comunal de 
partid și sancționat 
cu „vot de blam cu 
avertisment". Așa că, 
nici vorbă de cocoloși- 
re, cum se afirma in 
scrisoarea anonimă.

Co
al

fost 
dis- 
co-

CONCIS, LA OBIECT

S1 »
Întreprinderea „Agrosem" din 

Capitală avea de selecționat 
manual 39 000 kg de fasole. Tra
ian Pircătă, contabilul-șef al în
treprinderii, s-a 
și el o mină de 
ceaslă operație, 
primire 7 940 de 
s-a apucat de lucru. Dar in
să selecționeze fasolea așa cum 
trebuia, a sortat numai „fața" 
pe care a presărat-o pe deasu
pra ih cei aproape 200 de saci, 
a întocmit actele și... a incasat 
contravaloarea „manoperei" — 
5 995 de lei! In urma descope
ririi acestei afaceri a urmat... 
sortarea faptelor in fața instan
ței de judecată.

oferit să dea 
ajutor la 
A luat 

kilograme

a-
in
Si 

loc

| Patrula a
| sosit la timp

Direcția sanitară a 
Consiliului popular ju
dețean Gorj : „S-a ho- 
târît ca punctul sani
tar din satul Seuca să 
funcționeze intr-o casă 
cu 2 încăperi care în 
prezent se amenajea
ză. S-a stabilit ca 
un medic de la spi
talul unificat Tg. 
Jiu să consulte la a- 
c-est punct o dată |-e 
săptămînă, iar cadrele 
medii sanitare să se 
deplaseze zilnic, prin 
rotație, în acest sat".

Comitetul executiv 
ai Consiliului popular 
al județului Olt : „S-a 
stabilit- ca prin Ofic-iul 
de îmbunătățiri fun
ciare să se execute o 
documentație tehnică 
privind evacuarea a- 
pelor ce se scurg din 
satul Licești și dirija
te spre vaiea „Vîlcele" 
sat. Consiliul popular 
comunal va procura 
materialele și va asi
gura forța de muncă 
necesară. Termenul de 
predare a documenta
ției este de 15 martie 
a,.c„ urmînd ca execu
ția lucrării să se des
fășoare sub suprave
gherea unui specialist 
din cadrul O.I.F.".

Trustul de montaj 
utilaj chimic Bucu
rești : „Au fost achi
tate necuvenit, unor 
salariați. indemnizații 
de conducere, in
demnizații de șanti
er, ore suplimentare 
și cheltuieli de depla
sare însumînd 5 803.50 
lei. In baza consta
tărilor au fost luate 
următoarele măsuri : 
a) s-au introdus 
țiuni la comisia de ju
decată în vederea re
cuperării sumelor ; b) 
au fost sancționați : cu 
avertisment — directo
rul Grupului de șan
tiere T.M.U.C.-Bucu- 
rești : cu retragerea li
nei gradații pe timp 
de două luni — șeful 
serviciului financiar ; 
c.u mustrare — șeful 
serviciului organizarea 
muncii, șeful biroului 
organizarea muncii și 
o contabilă".

Cum se spune, dacă 
nu faci ochii mari, 
deschizi buzunarul. In 
cazul de față, plus o 
sancțiune. Pentru în
vățătură de minte.

Telefonul de la. miliție suna 
prelung. In plină noapte, pazni
cul Gheorghe Savu relata că un 
om se află in pericol pe balta 
Plumbuita. Echipajul format din 
căpitanul de miliție Constantin 
Atomii și serg. major Constantin 
Ciutică a. plecat imediat la fața 
locului. Aici, Eftimie Besiescu. in 
virstă de 74 de ani, din Bucu
rești, str. Doamna. Ghica nr. 143, 
era intr-o situație disperată. 
Pornise pe balta înghețată cu 
gindul să scurteze drumul spre 
casă, dar la un moment dat se 
trezise intr-o mlaștină și nu mai 
putea nici să se întoarcă, nici 
să meargă mai departe, hitin- 
zind rapid spre el o fringhie. cei 
doi lucrători de miliție au reu
șit să-l scoată afară și să-l 
transporte la spital. Acum. E.M. 
se află in afara oricărui pericol.

159

ac-

Neculal ROȘCA

| de puști.,.
I dintr-un foc

care se respec
ta vinătoare nu 
o pușcă. Dar se 
atit nu-i de-a- 

atinge ținta, 
prileju-

Orice vinător 
tă. cind pleacă 
uită să ia cu el 
pare că numai 
juns pentru a-și 
Dovadă constatările 
ite de un control efectuat zi
lele trecute de către Inspectora
tul județean Hunedoara al Mi
nisterului de Interne asupra stă
rii tehnice a armelor aflate in 
posesia multor vinători din ju
deț. Dintr-un foc. 159 de puști 
au fost casate, deoarece prezen
tau defecțiuni de natură să-i 
expună la accidente grave pe 
posesorii lor. Așadar, vînătorii 
care s-au despărțit de ele n-au 
ce să regrete. Ba, dimpotrivă...

L_

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorqhe POPESCU
și corespondenții „Scînteii"
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PE PREȘEDINTELE BĂNCII 

INTERNATIONALE DE INVESTIȚII - MOSCOVA
> 1

Cronica zilei

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România. Ion 
Gheorghe Maurer, a primit miercuri 
la amiază pe V. A. Vorobiov. președin
tele Băncii Internaționale de Investi
ții — Moscova, aflat într-o vizită in 
țara noastră.

La întrevedere, desfășurată lntr-o

atmosferă cordială, prietenească, au 
luat parte Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor, și Mihai Diamando- 
pol, președintele Băncii de Investiții.

In timpul întrevederii au fost abor
date probleme privind activitatea 
Băncii Internaționale de Investiții.

(Agerpres)

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec. a primit din partea 
președintelui Camerei Comunelor din 
Canada. Lucien Lamoureaux, o tele
gramă in care sint exprimate. în nu
mele său personal și al membrilor 
parlamentului, sincere mulțumiri 
pentru mesajul de felicitare adresat 
cu prilejul realegerii sale in această 
funcție. (Agerpres)

vremea
Colocviul româno-iugoslav pe tema :

„Democrația socialistă 
în condițiile contemporane"

în zilele de 16 și 17 ianuarie a.c. 
g-au desfășurat la București lucră
rile colocviului româno-iugoslav pe 
tema „Democrația socialistă in con
dițiile contemporane", la care au 
participat o delegație a Partidului 
Comunist Român, condusă de prof, 
dr. Ioan Ceterchi, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului legislativ, și o delegație 
a ’uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, condusă de prof. dr. Alexandar 
Fira, membru al Comitetului pro
vincial al Uniunii Comuniștilor din 
Voivodina, președintele Comisiei

C.C. al U.C. din Serbia pentru siste
mul politic și membru al Tribunalu
lui constituțional din Iugoslavia.

Miercuri după-amiază, participan- 
ții la colocviu au fost primiți la Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Român de tovarășii Teodor Ma
rinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
Alexandru Szabo, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

(Agerpres)

FESTIVITATE EA AMBASADA
La Ambasada Uniunii Sovietice 

din București a avut loc miercuri 
după-amiază festivitatea înmînării 
diplomei de membru din străinătate 
al Academiei unionale de științe a- 
gricole „V. I. Lenin" din Moscova, 
președintelui Academiei de științe 
agricole și silvice din țara noastră, 
Nicolae Giosan.

Au luat parte Miron Nicblescu, 
președintele Academiei Republicii So
cialiste România, Nicolae.Ștefan, șef 
al Departamentului agriculturii coo
peratiste, Ion Ceaușescu, adjunct al 
ministrului agriculturii. industriei 
alimentare și apelor, acad. Grigore 
Obrejan, vicepreședinte al Academiei 
de științe agricole și silvice, alți oa
meni de știință.

înmlnind înalta distincție, V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, a arătat că în
tre oamenii de știință. între specia
liștii din Uniunea Sovietică și Re
publica Socialistă România s-au sta

Ieri in țară : cerul a fost mai mult 
acoperit in cea mai mare parte a 
țării. Au căzut ninsori temporare in 
cursul dimineții in Oltenia și jumă
tatea de vest a Munteniei și cu ca
racter local in Banat, Crișana, Mol
dova și Dobrogea. Treptat, ninsorile 
au incetat in vestul țării, extinzin- 
du-se spre est. cuprinzind in cursul 
după-amiezii tot sudul țării și sudul 
Moldovei. In sudul Bărăganului s-a 
semnalat și lapoviță. iar pe litoral, și 
ploaie. Vintul a suflat potrivit, cu 
intensificări locale in sudul Banatu
lui, Moldova, podișul Transilvaniei, 
litoral și zona de munte. Tempera
turile la ora 14 oscilau intre minus 
8 grade la Cimpulung Moldovenesc 
și 4 grade la Gurahonț. In București : 
cerul s-a menținut acoperit. Tempo
rar a nins, in prima parte a zilei. 
Temperatura maximă a fost de minus 
1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20 și 21 ianuarie. în țară : vremea 
va fi in general umedă, cu cerul 
variabil, mai mult acoperit in ju
mătatea de sud a țării, unde vor 
cădea precipitații temporare, mai 
ales sub formă de ninsoare. In cele
lalte regiuni ninsorile vor fi izolate. 
Vint potrivit, cu intensificări de 
sourtă durată în Banat, Cîmpia Du
nării și Dobrogea, unde, pe alocuri, 
zăpada va fi spulberată. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 12 și minus 2 grade, izolat mai 
coborîte, iar maximele vor oscila în
tre minus 5 și 5 grade. La București: 
vreme în general umedă. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Vor cădea 
ninsori temporare. Vint. potrivit, cu 
intensificări pină la tare. Tempera
tura ușor variabilă.

CURIER JUDEȚEAN
Corespondenții „Scînteii** transmit:

NEAMȚ
Iii generale nr. 2. 
cabinete medicale 
pentru elevii școlilor generale 
și ai liceelor din Aiud, Blaj, 
Cugir și Sebeș.

„Tribuna propa
gandei tehnico- 

științifice"
Pentru îmbogățirea cunoștin- • 

țelor și îmbunătățirea sistemului 
informational, Consiliul jude
țean al sindicatelor Neamț, a 
inițiat in unitățile economice o 
interesantă acțiune intitulată 
„Tribuna propagandei tehnico- 
științifice". care se va desfă
șura pe parcursul întregului an 
1973. Acțiunea iși propune fo
losirea pe scară mai largă a di
feritelor proiecții de filme și 
diapozitive, expoziții tematice, 
vizite de documentare, con
cursuri. simpozioane etc., care 
vor avea un pronunțat caracter 
practic, cu exemplificări din 
munca și viața unităților econo
mice din județ.

sință un modern cabinet stoma
tologic. în aceeași localitate 
funcționează un alt cabinet 
stomatologic pentru elevii șco- 

Asemenea 
există și

Pasaj peste calea 
terată

Ds-acum înainte, conducătorii 
auto și turiștii care circulă pe 
DN 28 A nu mai sint nevoiți 
să piardă timp la intrarea in 
orașul Pașcani. Aici s-a con
struit un pasaj peste calea fe
rată, realizat de întreprinderea 
de construcții-transporturi Iași, 
cu 6 luni înainte de termen. Cit 
de eficientă este această reali
zare se poate vedea din urmă
torul calcul : pină acum, stațio
nările autovehiculelor la barieră 
se soldau zilnic cu pierderi de 
circa o sută de mii de

r

Trei decenii de la străpungerea

blocadei Leningradului

Orașul lui Lenin,

• SPORT • i

tornicit și se dezvoltă relații de strin- 
să și rodnică colaborare științifică 
în domeniul agriculturii, relații care 
slujesc nobilului țel al îmbunătățirii 
vieții, al întăririi prieteniei dintre 
popoarele țărilor noastre.

In cuvîntul său. prof. Nicolae 
Giosan a mulțumit pentru înaltul 
titlu acordat, subliniind că alegerea 
sa constituie încă o expresie a rela
țiilor de prietenie și colaborare în
tre oamenii de știință din România 
și Uniunea Sovietică. (Agerpres)

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul nr. 

3 din 17 ianuarie 1973.

FOND GENERAL DE PREMII : 
1 201 661 lei.

EXTRAGEREA I : 9 11 1 40 18 39
EXTRAGEREA a If-a : 12 44

42 24 31

•IspoM I

Noi complexe 
comerciale

Cartierul „Gheorghieni", cel 
mai nou și mai modern cartier 
al Clujului, unde locuiesc peste 
40 000 de cetățeni, s-a imbogă- 
țit recent cu cel de-al 4-lea 
complex comercial in microraio- 
nul 3/ căruia i s-a dat numele 
de ..Hermes". El dispune de 
magazine alimentare cu auto
servire. magazine de galanterie, 
mercerie și articole de menaj. 
De asemenea. în cadrul comple
xului funcționează 
prestări servicii.
C.E.C. etc. Alte două mari com
plexe comerciale sint in con
strucție in cartierele „Mănăș- 
tur" și „Plopilor".

unități de 
o agenție

SPORTIVI ROMÂNI
ÎN COMPETIȚII INTERNATIONALE
© Baschetbaliștii la Var

șovia
Cea de-a 14-a ediție a turneului 

internațional masculin de basebet 
„Cupa eliberării Varșoviei" s-a în
cheiat cu victoria reprezentativei 
Moscovei, care, in finală, a dispus 
cu scorul de 81—76 (35—34) de echi
pa Praga. Pe locurile următoare 
s-au clasat, in ordine : Legia Varșo
via. Sofia. București, „Polonia" Var
șovia, A.Z.S. Varșovia și Budapesta.

în ultimul meci disputat, baschet- 
baliștii români au întilnit echipa 
„Polonia", pe care au învins-o cu 
scorul de 87—86 (46—36).

® Boberii la campionatele 
europene

echipajul secund al Austriei (Delle- 
karth—Sterling). cronometrat in 
l’14”29/100. Performanțe bune au mai 
realizat echipajele Italia II (Alvera— 
Bonichon) — 1T5”18 100. R. F. a Ger
maniei (Utzchneider—Zimmerer) — 
1T5”36TOO și României (Panțuru— 
Focșeneanu) — l’15”44/100.

Participanții la campionatele euro
pene de bob pentru două persoane 
au efectuat pe pista de la Cervinia 
(Italia) primul antrenament oficial. 
Cel mai bun timp a fost obținut de

• Șahiștii la turneul de la 
Orense

Cu trei runde înaintea încheierii 
turneului internațional de șah de la 
Orense (Spania). Florin Gheorghiu 
continuă să fie lider al clasamentu
lui cu un avans de 1.5 puncte. După 
runda a 8-a. Florin Gheorghiu tota
lizează 7 puncte.

în runda a 8-a, Florin Gheorghiu 
(cu piesele albe) l-a învins in 28 de 
mutări pe Medina, Pidevski a ciști- 
gat la Janosevici și Durao la Castro. 
Victor Ciocîltea (care ciștigase în
trerupta anterioară, cu americanul 
Mednis) a remizat cu Cobo (in 17 
mutări).

JOCURILE
Finalele turneului de box au deți

nut capul de afiș in cea de-a 9-a 
zi a „Jocurilor sportive africane" de 
la Lagos (Nigeria). Pugiliștii nige
rieni (cu trei medalii de aur) și cei 
din Kenya și Uganda (cu cite două 
titluri) au dominat reuniunea fina
lă, care a prilejuit dispute de înalt 
nivel tehnic.

In ordinea celor 11 categorii, me
daliile de aur au fost cucerite de 
următorii competitori : Odwori (U- 
ganda) ; Fericka (Zambia) ; Omolo

AFRICANE
(Uganda) ; Odore (Kenya) ; Awad 
(Sudan) ; Nwakpa (Nigeria) : Bela- 
sayo (Guineea) ; Hamani (Algeria) : 
Dula (Kenya) ; Ikiori (Nigeria) și 
Ayinle (Nigeria).

Turneul masculin de tenis s-a în
cheiat cu victoria jucătorului egip
tean Aly Daoudi. în finală, acesta a 
dispus cu 6—3, 6—2. 6—2 de nigeria
nul Thompson Mibokun.

în competiția de fotbal s-a discu
tat partida pentru locurile 3—4 : Re
publica Arabă Egipt — Ghana 2—1 
(1-0).

„CUPA CUPELOR” 
LA FOTBAL

RABID BUCUREȘTI 
— LEEDS UNITED

La Frankfurt, pe Main (R.F.G.) 
a avut loc ieri la amiază tra
gerea la sorți pentru stabilirea 
meciurilor din sferturile de fi
nală ale „Cupei Cupelor" la 
fotbal. Echipa Rapid București 
va intilni valoroasa formație 
engleză Leeds United (de 
două ori ciștigătoare a „Cupei 
U.E.F.A." — in 1968 și 1971).

Iată și celelalte meciuri din 
sferturile de finală : Hiber
nian Edinburg — Hajduk Split ; 
Schalke 01 — Sparta Praga și 
Spartak Moscova — A. C. Milan.

Meciurile (tur și retur) se vor 
desfășura la 7 și, respectiv, 21 
martie. Urmare a tragerii la 
sorți, rapidiștii joacă primul 
meci in deplasare.

La aceleași date vor avea Ioc 
și sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" (Ju
ventus Torino — Ujpest Dozsa ; 
Sparta Trnava — Derby County; 
Dinamo Kiev — Real Madrid și 
Ajax Amsterdam — Bayern 
Munchen) și „Cupei U.E.F.A." 
(F.C. Kaiserlautern — Borussia 
Moechengladbach ; O.F.K. Beo
grad — Twente Enschede : Tot
tenham Hotspur — Vitoria Se- 
tubal și F.C. Liverpool — Dy
namo Dre.sda).

Cabinete 
stomatologice 
pentru elevi

Pentru elevii școlii generale 
nr. 1 din municipiul Alba lulia 
a fast amenajat și dat In folo-

Campanie de... 
recoltare 

la Stoicănești
Acum. în mijlocul iernii, coo

peratorii din comuna Stoică- 
nești se află in plină campa
nie de. recoltare. Se culeg 
ciupercile de pe cei 10 000 me
tri pătrați amenajați cu fon
duri proprii .și cu credite acor
date de stat. în primele zile 
ale lunii ianuarie, ciupercăria 
a adus cooperatorilor din Stoi- 
cănești un venit de peste 300 000 
lei. Și, pentru că ciupercile se 
înmulțesc ca .. . ciupercile, ve
nitul ce se va realiza anual aici 
va fi de peste patru milioane 
lei.

întreprinderi 
de industrie 

locală la sate
în comuna Seini a 

țață o întreprindere 
trie locală, unitate menită 
ridice gradul de urbanizare 
localității, să 
judicios resursele de 
prime și forța de muncă exis
tentă. Pentru început, profilul 
noii unități de industrie loca
lă înglobează secții de abrazi
ve, materiale de construcții, 
prefabricate din beton și altele, 
în curînd. aici va începe să 
producă o instalație automati
zată pentru fabricarea tuburi
lor de beton de diferite di
mensiuni. în viitor. întreprin
derea se va dezvolta prin înfi
ințarea unor secții pentru bu
nuri de larg consum.

fost înfun
de indus- 

să 
a 

valorifice mai 
materii

Viitori
constructori 

de viori■
J

, în
un vestit 
bitrinul Ion 
virstă de 73 de ani. Pentru gă
sirea lemnului 
cele mai bune, 
sultă" și azi, cu 
ne. pădurea din 
De curind. școala populară 
artă din Pitești a deschis la 
Brăduleț un curs pentru cei ce 
doresc să se inițieze in meseria 
de constructori de viori și cres
tături în lemn. Profesor : bătrî- 
nul lutier Ivașcu. care a inscris 
in catalogul său primii 16 elevi, 
consăteni de-a: lui

comuna Brăduleț se află 
constructor de viori : 

Sava Ivașcu, in

cu rezonanțele 
meșterul „con- 
acceași pasiu- 

imprejurimi. 
de

Magazinul cu autoservire — unitatea 107 din Arad
Foto : M. Andreescu

orașul-erou
Străbăt.ind sălile Muzeului de is

torie a Leningradului, de pe che
iul Nevei, vizitind cimitirul Piska- 
revski, de la marginea orașului, 
înțelegi întreaga grozăvie a celor 
900 de zile ale blocadei — care, în
cepută in septembrie 1941. avea să 
ia sfirșit la 18 ianuarie 1943. Docu
mentele și fotografiile îngălbenite 
de vreme, exponatele vorbesc in 
graiul lor mut. dar cu ații mai im
presionant. despre rezistența eroică 
a leningrădenilor, care au luptat, in 
același 
porțile 
care se

timp cu dușmanul de la 
orașului și cu foametea 

strecurase in fiecare casă. 
Peste ltiO de mii de voluntari s-au 
încadrat in formațiunile gărzilor 
populare înarma
te. Primul regi
ment. care a ple
cat pe front a fost 
format din mun
citori. de la uzina 
Kirov. In muzeu 
se păstrează și a- 
cum steagul aces
tui regiment. Alte 
eroismul aviatorilor leningrădeni, al 
muncitorilor de la uzinele care pro
duceau arme și muniții pentru ne
voile apărării. Ei nu mai părăseau 
secțiile, lucrind zi și noapte.

După cum se știe, atingind lacul 
Ladoga, la începutul toamnei anu
lui 1941. trupele hitleriste au izolat 
orașul de pe Neva, de restul Uniunii 
Sovietice. Fasciștii erau convinși că, 
in scurtă vreme, vor ocupa orașul, 
iar apoi vor putea îndrepta trupele 
de pe acest, front spre ofensiva 
asupra Moscovei. Dar apărătorii 
Leningradului au zădărnicit aceste 
planuri trufașe. Bombardarea ora
șului din aer și de către bateriile 
de tunuri cu tragere lungă ampla
sate in jurul lui a continuat cu 
sălbăticie, cercul de foc s-a strins 
tot mai mult, orașul a. rămas fără 
lumină electrică și fără transport 
în comun, rațiile de alimente au 
trebuit, reduse tot mai mult, rezer
vele erau pe sfirșite. Foametea și 
bombardamentele au secerat sute 
de mii de vieți, dar locuitorii ora
șului cu numele lui Lenin au re
zistat. Singura lui legătură cu res
tul țării a fost, in iarna 1941—42, 
așa-numitul „drum al vieții", peste 
gheața lacului Ladoga, sub tirul 
permanent al dușmanului aflat la 
numai 9 kilometri. Camioanele 
care apucau să străbată acest 
drum aduceau alimente și medica
mente. In primăvara lui 1942, in 
plină blocadă, populația a curățit 
de moloz principalele străzi, a re
parat. rețelele electrice și liniile de 
tramvai ; terenurile cultivabile din 
raza orașului au fost transformate 
in grădini de zarzavat,

Străpungerea blocadei a fost în
credințată de Comandamentul su
prem al. Armatei sovietice fron
tului leningrădean și frontului 
Volhov, care erau despărțite de un 
coridor lat de numai 14—15 kilo
metri. Ofensiva a fost dezlănțuită 
la 12 ianuarie 1943. simultan de 
către cele două, fronturi. Luptele 
au fost deosebit de înverșunate. 
Cei 15 kilometri au putut fi stră
bătuți într-o săptămină. Joncțiu
nea celor două fronturi a fost rea
lizată la 18 ianuarie. Blocada era 
astfel străpunsă. Pe fișia de pă- 
mint eliberată a fost instalată în 
numai două săptămini o cale fe
rată, iar peste Neva a fost arcuit 
un pod de lemn. La 6 februarie a 
sosit in gara finlandeză primul

Au trecut de atunci 30 de ani, 
dar evenimentele dramatice ti-au 
fost uitate și nici nu vor fi uitate 
niciodată, ața cum nepieritoare 
rămine gloria eroilor blocadei. 
Pentru cinstirea lor, in jurul Le
ningradului au fost înălțate 25 de 
monumente dispuse pe așa-numita 
„centură a slavei", o bandă verde 
pe 220 de kilometri care marchea
ză în jurul orașului fosta linie a 
frontului. Monumentele sugerează, 
in limbajul lor sobru, eroismul a- 
pârătorilor Leningradului. Lingă 
ele au fost sădite alei și cringurl 
de mesteceni, stejari ți tei. locuri 
unde fiii și nepoții celor ce au a- 
părat orașul cu

DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU

exponate evocă

prețul vieții lor 
vin să aducă pri
nos de recunoș
tință.

Leningradul de 
azi este unul din 
cele mai impor
tante centre in
dustriale, științi
fice și culturale 

ale Uniunii Sovietice. Semnificativ 
pentru forța și dezvoltarea industri
ală a orașului-erou este faptul că 
aici se produc cele mai mari și 
mai perfecționate turbine și ge
neratoare electrice pentru mari
le centrale ale țării, tractoare, ma- 
șini-unelte cu comandă-program, 
tancuri petroliere și nave comer
ciale. televizoare in culori, textile, 
încălțăminte și marochinărie, porțe
lanuri și multe altele. Anul acesta 
va intra in funcțiune un puternic 
bloc in cadrul centralei atomo-elec- 
tri.ee de lingă oraș. Față de anul 
1940. producția, industrială a orașu
lui a crescut de aproape 7 ori.

Urmele coșmarului blocadei au 
fost șterse de mult de pe fața ora
șului. In anii postbelici a fost con
struit. practic încă un Leningrad, 
antebelic. Anual se ridică blocuri 
de locuințe insumind 53—55 mii a- 
pariamente, școli, magazine, a- 
șezăminte culturale și complexe 
sportive. Numai in anii cincinalul 
lui trecut (1966—1970) s-au mutat 
in case noi peste un milion de Ier 
ningrădeni. Printre obiectivele so- 
cial-culturale care au răsărit aici in 
acești ani se numără frumoasa șl 
moderna sală de concerte „Okteaț- 
brskii", Palatul sporturilor „lubi- 
leinii", marile hoteluri „RossiaT. 
„Sovetskii", „Leningrad", iar lingă, 
oraș, pe locurile unde in urmă cu 
trei decenii a trecut linia apărării, 
se inalță clădirea albă a noii aero
gări. La sfirșitul anului trecut a 
fost inaugurată o nouă porțiune a 
liniei de metro Moskovsko-Pe- 
trogradskaia. Metroul leningrădean 
are in prezent 45 de kilometri de 
linii subterane, cu 29 de stații. El 
transportă zilnic un milion și ju
mătate de călători.

Străpungerea blocadei, in urmă 
cu 30 de ani, a constituit o victorie 
importantă, preludiul alungării de
finitive, un an mai tîrziu, a cotro
pitorilor din împrejurimile orașu
lui, o verigă de seamă a ofensivei 
ce avea să ducă, in cele din urmă, 
la zdrobirea mașinii de război hitle
riste. Aniversind această victorie, 
leningrădenii obțin in prezent alte 
victorii pe frontul pașnic al mun
cii. Orașul-erou de pe Neva, care 
nu a putut, fi infrint acum trei de
cenii de hitlerîști, trăiește o epocă 
de înflorire, încadrat in avîntul ge
neral al operei de construire a co
munismului.

Silviu PODINA

cinema

Mașini a
(Urmare din pag. I)
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PROGRAMUL I

i 9.00 Deschiderea emisiunii. Telex.
1 9,05 România în lume.
i 9,35 O viață pentru o idee : Di- 
i mitrie Voinov.
i 10,00 Curs de limbă rusă. Lecția a
’ 37-a.
I 10,30 De la Alfa la Omega — en-
' clclopedie pentru elevi.
( 10,50 Telecinemateca : ..Străbătînd
’ Parisul*4.
( 12,15 Cîntă orchestra de muzică
’ populară a Radioteleviziunii.
\ 12.30 Telejurnal.

15,00—16.00 Lecții TV. pentru lu- 
\ crătorii din agricultură.
/ 16,00—17,00 Teleșcoală. « Chimie
\ (anul III liceu). Fonta, a Li-
/ teratura română. Aurul per-
ț ga mentei or.
i 17,30 Deschiderea emisiunii de
1 după-amiază. Emisiune In
f limba maghiară.
1 18.30 La volan — emisiune pentru
i conducătorii auto.
' 18,40 studioul de poezie : ..Floare
L albastră*4 — spectacol literar-
’ muzical (partea I).

13.20 1001 de seri : „Cîrtița și um
brela*4.

19.30 Telejurnal.
20.05 Festivaluri folclorice : Aspec

te de la cea de-a doua edi
ție a festivalului interjude- 
țean al cîntecului nou. desfă
șurat recent la Drobeta-Turnu 
Severin.

20.20 Pagini de umor : Retrospec
tivă Walt Disney — ,,Eroii 
negativi din basme44.

21.10 Concert simfonic al Orches
trei Radioteleviziunii (partea 
a Il-a). Dirijor Serge Baudo 
(Franța). în program : Cesar 
Franck — Simfonia în re mi
nor.

21.55 Tinerii despre ei înșiși.
22,35 ,.24 de ore*4.

PROGRAMUL TI

17.30 Agenda.
17,40 ..Ursul14 — operă pentru tele

viziune de Iva Jirasek, după 
nuvela lui Cehov.

18.10 Film serial pentru tineret : 
..Pierduți în spațiu*4 : ..Războ
iul roboților*4.

19.00 în direct : ,,Electromagne
tica44.

19.30 Telejurnal.
20.05 Concert simfonic al Orches

trei Radioteleviziunii. Dirijor 
Serge Baudo (Franța).

21.55 Viata științifică a Capitalei
22,15 Astă-seară jazz cu orchestra 

Dan Mîndrilă.

ț

că in privința asimilării, omologării 
și fabricației de serie a unor mijloa
ce tehnice necesare agriculturii 
noastre socialiste se mențin anumite 
neajunsuri ce trebuie înlăturate in 
acest an. Căror cauze se datoresc și 
cum trebuie lichidate in practică 
aceste deficiențe ?

Redăm astăzi părerea unor factori 
de răspundere din construcția de ma
șini agricole.

COMENZILE BENEFICIARULUI 
STIMULEAZĂ NOUL T

Ne oprim, mai intii, la nivelul teh
nic al noilor mașini și instalații, la 
caracteristicile lor funcționale. Tră
sătura principală o constituie faptul 
că multe dintre noile mașini și in
stalații sint' superioare, din multe 
puncte de vedere, celor existente. 
Este concludentă, in acest sens, com
parația dintre combina de recoltat 
păioase C 3 și combina autopro
pulsată C12. construite la uzina 
„Semănătoarea" din București; o tonă 
de metal incorporată in combina 
autopropulsată valorează 29 000 de 
lei. iar in combina C 3 — circa 14 000 
de lei. Datele amintite sint și mai fa
vorabile in cazul noii combine „Cora- 
1 200'. Combinele autopropulsate 
— față de cele tractate — au o 
producții itate mult mai ridicată : tot
odată, prin utilizarea lor se reduce 
cu 50 la sută numărul de tractoare 
folosite la recoltat, acestea devenind 
disponibile pentru alte lucrări agri
cole. De ce, atunci, se mai concep u-

nele mașini și instalații „imbătrinite" 
sau de ce — in momentul punerii lor 
in fabricație — sint .depășite din punct 
de vedere tehnico-economic ? Cauza 
principală : termenele exagerate de 
realizare a unor asemenea mijloace 
tehnice, incepind chiar cu faza de 
cercetare și proiectare.

— Acesta este adevărul — aprecia 
ing. Eugen Constantinescu, șeful 
serviciului tehnic din Centrala in
dustrială de mașini agricole din 
București. Procesul de înnoire și 
modernizare a fabricației de mașini 
agricole ar putea fi mai amphi și 
niai rapid dacă agricultura ne-ar 
sprijini cum se cuvine. Doar pentru 
ea lucrăm...

Am cerut precizări : prin ce se 
manifestă această carență. Răspuns : 
prin lipsa de fermitate — în timp — 
a cererii unor unități din agricultură. 
Șeful serviciului tehnic amintit ne re
lata : „Agricultura ne-a solicitat să 
realizăm 100 mașini pentru împrăș
tiat îngrășăminte organice in vii, dar 
acum, cînd sintem în măsură să ofe
rim acest produs din fabricația de 
serie, ni s-au comandat doar... 29 
de bucăți. La fel s-au petrecut lu
crurile și cu plugul pentru arătură 
normală, destinat tractorului de 40 
CP, in sensul că ni s-a comandat 
doar 10 la sută din cererea inițial 
formulată : cu dispozitivul pentru 
recoltat fructe prin vibrare, la care 
am primit comenzi ferme doar pen
tru 2 exemplare, deși la inceput ni 
s-au dat asigurări că vor fi con
tractate 90 de bucăți : cu plugul pen- 
Iru legume talie inaltă și cu remor
ca pomiviticolă monoax, de 2 tone, 
ca și cu alte mașini agricole". Ce 
urmări au inconsecvențele de acest

gen nu este greu de înțeles : pe de 
o parte, se blochează capacitățile de 
cercetare și proiectare, de pregătire 
a fabricației, intirziindu-se realizarea 
unor noi produse. ; pe de altă parte, 
se ivesc uncie neajunsuri de ordin 
financiar, fiindcă unul este prețul de 
cost și, implicit, de vinzare, unitar, 
al unui produs din care se solicită 
1 000 de exemplare, și altul — dacă 
comanda fermă se rezumă la numai 
100 de bucăți, ceea ce dăunează efi
cienței economice.

Factorii de răspundere din indus
tria constructoare de mașini mai a- 
cuză și alte deficiențe, provenite din 
agricultură. întirzie, de pildă, unifi
carea celor două institute paralele de 
cercetări pentru mașini agricole (u- 
nul al industriei, altul al agricultu
rii) ; agricultura tot amină definiti
varea sistemelor de mașini agricole 
dc care are nevoie, adincirea tipiză
rii și universalizării utilajelor și ‘in
stalațiilor pentru ca acestea să fie 
utilizate la mai multe lucrări ; nu 
se întrevede încă simplificarea hîr- 
tiilor, a circuitului acestora in do
meniul asimilării, omologării și pro
ducției unor noi mijloace tehnice 
pentru agricultură. Cit privește In
stitutul de cercetări pentru mașini 
agricole al M.A.I.A.A., acesta ar tre
bui să fie mai operativ, mai ferm in 
testarea prototipurilor noilor mașini 
agricole.

Acestea ar fi, deci, opiniile con
structorilor de mașini agricole. Ce 
părere au factorii dc conducere din 
agricultură ? (Răspunsul intr-un nu
măr viitor al ziarului nostru).

Petre NEDELCU 
Dan MATEESCU
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• Zestrea : SALA PALATULUI — 
17.15 (seria de bilete — 4388) ; 20.15 
(seria de bilete — 4389). CAPITOL
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30, 
COTROCENI — 15.30; 18; 20,15.
G Războiul lui Murphy : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 
21. FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30: 21.
• Arena aeriană : LUMINA — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Pe aripile vîntului : PATRIA — 
10; 14.30; 19.15.
• Ursul Yogi : DOINA — 9,30; 
11.30; 13,45; 16; 18; 20,15.
q Queimada : BUCUREȘTI — 8.30; 
11; 13.30: 16; 13.30; 21, FAVORIT
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
a Explozia : CENTRAL — 10;
12.30: 15; 17.30; 20, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 20.45, TO
MIS — 9,30; 12; 15,30: 13: 20.30,
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
A Domnului profesor, cu dragoste: 
SCALA — 8.30; 11; 13,30; 16: 18.30; 
21. MELODIA — 9: 11,15; 13,30: 16; 
18.30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20.30.
• Legenda lui Rustam : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20.30.
• Filiera : AURORA — 9: 11,15;
13.30; 15,45; 18: 20,15. GLORIA —
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea t 
DACIA — 9; 12,30; 16; 19,30, ARTA
— 16: 19,30.
0 Marea evadare : GRIVIȚA — 9; 
12,30: 16: 19,30. GI CLEȘTI — 15.30; 
19, MIORIȚA — 9; 12,30; 16; 19.30.
o Prostănacul — 10: 12: 14: De
zonorata — 16,30: CINEMATECA 
(sala Union).
0 .Joe Hill : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
0 Cu miinile curate : UNIREA — 
15,30: 13; 20,15, MUNCA — 16;
18; 20.
0 Vara bărbaților : FLOREASCA
— 15.30; 18; 20.30.
0 Micul om mare : BUCEGI — 
15,30: 18; 20.30.
0 Săgeata căpitanului Ion: VITAN
— 15.30; 18; 20,15.
0 Am încălcat legea : BUZEȘTI
— 15.30; 18; 20,15, PACEA — 15,45; 
13; 20.
0 Bariera : DRUMUL SĂRII — 
15,30: 18; 20,15, VIITORUL — 15.30; 
18; 20,15.
0 Vacanță la Roma : POPULAR
— 13,30: 18: 20.15.
0 Bărbatul care a venit după 
bunica : LIRA — 15,30; 18; 20.15.

0 Bulevardul romului t FEREN
TARI — 15.30; 13; 20,15.
q Fata care vinde flori : CR.ÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,30.
0 Capcană pentru general t RA
HOVA — 15.30; 18; 20.15.
© Fete in Soare : COSMOS — 
15,30; 18: 20.15.
0 Casa de lingă calea ferată : 
PROGRESUL — 16: 18; 20.
© Seceră vintul sălbatic : FLACĂ
RA — 15.30: 18; 20,15.
© Sfirșitul Liubavlnilor : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
ș R.adioteleviziunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor : Serge Baudo 
(Franța). Solist : Aurelian Octav 
Popa — 20.
0 Opera Română : Seară vleneză
— 19.
© Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19.30.
0 Teatrul Național .,1. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Travesti
— 20, (sala Studio) : Despre unele 
lipsuri, neajunsuri și deficiențe în 
domeniul dragostei — 20.
o Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
a Teatrul „Lucia Sturclza Bu- 
landra*4 (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20. (sala din str. Al. Sa
bia) : Anunțul la „Mica publici
tate" — 20.
o Teatrul Mic : Simfonie pentru 
destinul meu — 15, După, cădere
- 19.30.
© Teatrul ,,C. I. Nottara44 (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Noaptea nechemată
- 20.
0 Teatrul Giulești: ...Eseu — 19,30. 
© Teatrul ..Ion Creangă*4 : Comoa
ra din Insula piraților — 16.
© Teatru] „Țăndărică*4 (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana 
— 17, (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea? — 17. 
© Teatrul evreiesc de stat : Culo
rile nemuririi — 19,30.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale*4 : Kir Zuliaridi și O noapte 
furtunoasă — 20.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase** (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19.30.
© Teatrul de revistă și comedie 
..Ion Vasilescu*4 : Crizanteme mu
zicale — 19.30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română** : Ghiocei, mărgăritare — 
19,30.
0 Circul „București** •; Aprindeți 
stelele — 19,30.

I



HELSINKI

a conferâitei general-europene

paris Convorbirile economice 
româno-franceze 

întrevedere Pierre Messmer — Manea Mănescu

SOFIA

HELSINKI 17 (Agerpres). — In 
cadrul lucrărilor reuniunii pregăti
toare a conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, au

continuat, miercuri, dezbaterile în 
legătură cu ordinea de zi. Au luat 
cuvîntul reprezentanții Austriei, El
veției, Suediei, Turciei și României.

INTILNIRE A EXPERȚILOR DELEGAȚIILOR R. 0. VIETNAM
SI S.U.A. LA CONFERINȚA CVADRIPARTITA DE LA PARIS9 ’

PARIS 17 (Agerpres). — în subur
bia pariziană Gifsur-Yvette a avut 
loc, miercuri, o nouă reuniune a ex- 
perților delegației R.D. Vietnam și 
Statelor Unite la conferința in pro
blema vietnameză de la Paris. Din

partea R.D. Vietnam, la întîlnire a 
participat adjunctul ministrului afa
cerilor externe, Nguyen Co That, iar 
din partea Statelor Unite — secre
tarul de stat adjunct William Sulli
van.

VARȘOVIA 17 — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Cu prilejul împlinirii a 28 de ani de 
la eliberarea capitalei poloneze, la 
Varșovia s-au organizat o serie de 
manifestări. în Sala Congreselor din 
Palatul Culturii și Științei, Comitetul 
varșovian al Frontului Unității Po
porului a prezentat pentru fruntașii 
in muncă varșovieni un concert fes
tiv. La primăria orașului au fost în
mânate distincții — Sirene de aur și 
argint — pentru merite în dezvoltarea 
Varșoviei.

A avut loc vernisajul tradiționalei 
expoziții anuale a celui mai bun 
afiș despre Varșovia, manifestare a- 
junsă la a 12-a ediție. La monumen
tele, mormintele și locurile care a- 
mintesc de eroismul luptătorilor pen
tru eliberarea capitalei poloneze au 
fost depuse coroane și jerbe de flori.

PARIS 17. — Corespondentul nos
tru, P. Diaconescu, transmite : 
Miercuri, primul ministru al Franței, 
Pierre Messmer, a primit la Palatul 
Matignon, sediul Consiliului de Mi
niștri, pe tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, care se află la Paris, 
cu ocazia lucrărilor celei de-a cin- 
cea sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-franceze de co
operare economică, științifică și 
tehnică.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire cu privire la relațiile dintre 
România și Franța și au fost evo
cate noile posibilități de dezvoltare 
în continuare a relațiilor economice,

a schimburilor comerciale și a coo
perării tehnice, științifice și turistice.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă sinceră și cordială.

La convorbiri au participat amba
sadorul României la Paris, Constan
tin Flitan, și Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București.

★
în cursul aceleiași zile, tovarășul 

Manea Mănescu a avut convorbiri 
cu ministrul, economiei și finanțelor, 
Valery Giscard d’Estaing, cu minis
trul dezvoltării industriale și știin
țifice, Jean Charbonnel, și cu comi
sarul general al planului, Rend 
Montjoe.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă sinceră, a luat 
parte Ion St. Ion, vicepreședintele 
părții române în Comisia mixtă.

Deschiderea sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno-bulgare 

de colaborare economică

„Republica Panama cere suveranitate 
efectivă asupra întregului său teritoriu44

Consiliul de Securitate al O.N.U. va dezbate 
problema canalului într-o sesiune specialâ 

NEW YORK 17 (Agerpres). —
Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
hotărit, marți seara, să se întruneas
că, in perioada 15—21 martie a. c., 
într-o sesiune specială în Republica 
Panama. După cum se știe, o invita
ție in acest sens fusese făcută de mi
nistrul de externe panamez, Juan 
Antonio Tack. Detaliile tehnice ale 
sesiunii, inclusiv agenda de lucru, ur
mează a fi stabilite de către un co
mitet special.

Reprezentantul Republicii Panama 
în Consiliul de Securitate, ambasado
rul Aquilino Boyd, care va prezida 
sesiunea din martie, a menționat că 
guvernul țării sale dorește ca acest 
organism al O.N.U. „să poată con
stata că zona Canalului Panama este 
un punct de tensiune internațională, 
unde prevalează o situație pericu
loasă și potențial explozivă". „Repu
blica Panama, a adăugat el, cere su
veranitate efectivă și o deplină ju
risdicție asupra întregului său terito-

rîu — ca elemente fundamentale ale 
unui nou tratat privind canalul, care 
să fie cu adevărat conform justiției 
și echității".

„Consiliul de Securitate, a declarat 
apoi Aquilino Boyd. trebuie să ia in 
considerație problema, cu caracter 
colonial, a zonei Canalului Panama, 
dreptul de suveranitate permanentă 
al statelor asupra resurselor lor na
turale, precum și chestiunea denu- 
clearizării Americii Latine".

Cu ocazia primei sesiuni din acest 
an a Consiliului de Securitate, repre
zentanții Australiei, Austriei, Indo
neziei, Kenyei și Perului au preluat, 
marți, mandatele de membri ai aces
tui organism al O.N.U., pentru o pe
rioadă de doi ani.

ITALIA

Săptămînă de ample 
mișcări revendicative

ROMA 17 (Agerpres). — Săptă
mâna aceasta în Italia se desfășoară 
o serie de mișcări revendicative, a- 
fectînd mai multe sectoare econo
mice ale țării. 1,2 milioane de mun
citori din construcții vor începe, joi, 
o grevă de 32 de ore pentru a pro
testa împotriva întreruperii, de către 
organizațiile patronale, a negocieri
lor privind satisfacerea revendicări
lor lor. „Platforma revendicativă" 
formulată de sindicate solicită, în
tre altele, o ameliorare a condițiilor 
de muncă, utilizarea mai judicioasă 
a forței de muncă și relansarea in
dustriei construcțiilor, aflată în 
criză de mai mulți ani. De aseme
nea. va avea loc o grevă a celor 
200 000 de muncitori din metalurgie 
din sudul Italiei, care cer o reme
diere a situației în această ramură 
economică.

Anglia. Demonstrație la Londra a muncitorilor electricieni pentru condiții 
mai bune de muncă și de trai

„Cartea albă46 a guvernului britanic 
cu privire la combaterea inflației

0 NOUĂ CONSTITUȚIE 
IN FULIPINE

MANILA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Filipinelor, Ferdinand Mar
cos, a semnat, miercuri, decretul pri
vind intrarea în vigoare a noii con
stituții a țării. în constituție se pre
vede înlocuirea sistemului preziden
țial de guvernare cu unul parla
mentar. Pînă la organizarea de noi 
alegeri, Ferdinand Marcos va conti
nua să exercite prerogativele pre
zidențiale, in baza vechii constituții, 
și să dețină postul de prim-minis- 
tru, în baza noii legi supreme.

Totodată, președintele Marcos a 
semnat un decret prin care legea 
marțială, in vigoare din luna septem
brie 1972, a fost prelungită pe o pe
rioadă nedefinită.

Lărgirea relațiilor diplomatice 

ale R. D. Germane
BERLIN 17 (Agerpres). — Guver

nele R.D. Germane și Norvegiei, au 
hotărît să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă.

BERLIN 17 (Agerpres). — Repu
blica -Democrată Germană și Afganis
tanul au stabilit relații diplomatice 
la nivel de ambasadă, cu începere de 
la 17 ianuarie — informează agenția 
A.D.N.

BERNA 17 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc, la Berna și Berlin, des
chiderea oficială a ambasadelor R.D. 
Germane și, respectiv, a Confedera
ției elvetice. Reamintim că relațiile 
diplomatice intre cele două țări au

fost stabilite in luna decembrie, anul 
trecut. ■ =

PARIS 17 (Agerpres). — Miercuri 
au început, la Paris, convorbiri în
tre reprezentanții ministerelor afa
cerilor externe din Franța și R.D. 
Germană in vederea stabilirii de re
lații diplomatice între cele două țări 
— transmite agenția A.D.N.

TOKIO 17 (Agerpres). — Ministrul 
de externe japonez, Masayoshi Ohira, 
a declarat, răspunzînd la întrebările 
ziariștilor, că Japonia dorește să aibă 
contacte, cit. mai curînd posibil, cu 
Republica Democrată Germană, în 
vederea stabilirii de relații diploma
tice cu această țară.

LONDRA 17 — Corespondentul
nostru N. Plopeanu transmite : In 
cadrul unei conferințe de presă ra
diotelevizate, premierul britanic Ed
ward Heath a prezentat, miercuri, 
faza a doua a programului antiinfla- 
ționist, elaborat de guvern. în aceeași 
zi, la Londra a fost dată publicității 
o Carte albă a guvernului. Prevederi
le acestui document și legislația res
pectivă urmează să se aplice la în
cheierea primei faze, inițiate la 6 no
iembrie anul trecut, care constă în 
înghețarea salariilor și a prețurilor, 
pe o perioadă de trei luni. Cartea 
albă anunță că guvernul a hotărit 
extinderea, cu .încă'două luni, a pri
mei faze a programului antiinflațio- 
nist.

Apreciind inflația ca „cea mai mare 
amenințare" pentru economia brita
nică. documentul guvernamental 
menționează că faza a doua nu mai 
stipulează „înghețarea" și „controlul 
inflației", precizindu-se că prețurile 
vor fi controlate, iar salariile limi
tate. Se face însă o remarcă : o mare 
parte a prețurilor „scapă de sub con
trolul guvernului", in timp ce sala
riile „se află sub controlul și influ
ența sa deplină".

în legătură cu noile măsuri anti-

inflaționiste ale guvernului britanic, 
ziarul „Sunday Telegraph" releva că 
sindicatele „pregătesc o campanie de 
opoziție totală față de planul guver
namental",

& s @ a s a

agențiile
Delegata guvernamenta

lă a R.D. Vietnam,în frunte eu 
Le Thanb Nghi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a sosit ieri la 
Varșovia. Delegația a fost salutată la 
sosire de Josef Tejchma, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Președintele Franței, 
Georges Pompidou, a sosit, miercuri 
după-amiază. la Addis Abeba, unde 
va întreprinde — la invitația împăra
tului Etiopiei, Haile Selassie — o 
vizită oficială de două zile.

igeORESPONPENȚn NOȘTRI TRANSMIT; | ;
NICOSIA

ffialogul intercomunitar 
in preajma alegerilor 

prezidențiale

prezentînd un program 
electoral propriu și, în 
final, acceptînd voința 
electoratului.

Organizarea alegeri
lor in Cipru, prilej de

opțiune politică pen
tru populația insulei, 
ca și progresele con
vorbirilor intercomuni
tare sînt apreciate ca 
semne încurajatoare în

ce privește posibilită
țile de angajare a Ci
prului pe calea stabi
lității.

Al. CAMPE ANU

TOKIO

SOFIA 17 — Corespondentul Ager- 
pres, C. Amariței, transmite : 
Miercuri dimineața a sosit la Sofia 
delegația guvernamentală română 
condusă de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulgară de colabo
rare economică și tehnico-științifică, 
pentru a participa la lucrările Se
siunii a X-a, jubiliare, a acestei co
misii.

Din delegația română fac parte 
Constantin Băbălău, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul energiei electrice, 
precum și reprezentanți ai conduceri
lor unor ministere economice.

Delegația română a fost întîmpi- 
nată de Jivko Jivkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții bulgare in 
comisie, Hristo Panaiotov, ministrul 
industriei grele, Henko Cendov, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, precum și de alte persoane ofi
ciale bulgare.

A fost de față Nicolae Blejan, am
basadorul României la Sofia.

în aceeași zi, la Consiliul de Mi
niștri al R.P. Bulgaria au început 
lucrările sesiunii Comisiei mixte gu
vernamentale româno-bulgare.

în alocuțiunile rostite cu prilejul 
deschiderii lucrărilor sesiunii comi
siei, tovarășii Leonte Răutu și Jivko 
Jivkov au subliniat importanța deo
sebită pe care au avut-o pentru dez
voltarea multilaterală a colaborării 
dintre cele două țări socialiste, ve
cine și prietene, întîlnirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. A fost evocată, de asemenea, 
activitatea pozitivă pe care a desfă
șurat-o comisia mixtă guvernamen
tală în perioada de la înființarea ei. 
în direcția dezvoltării colaborării e- 
conomice șl tehnico-științifice româ
no-bulgare.

La actuala sesiune a comisiei se 
va examina modul de îndeplinire a 
hotărîrilor adoptate anterior și se vor 
stabili măsuri pentru dezvoltarea re
lațiilor economice.

IN CAPITALA REPUBLICII AFRICA CENTRALĂ

Expoziție românească 
de produse de larg consum

BANGUI 17 (Ager
pres). — La Bangui, 
capitala Republicii A- 
frica Centrală, s-a des
chis prima expoziție 
românească de produse 
de larg consum, cu 
vinzare. în cadrul ex
poziției, la care parti
cipă aproape 20 de în
treprinderi și unități 
românești cu activitate 
de comerț exterior, 
este prezentat un sor
timent bogat și variat 
de produse.

La inaugurarea ex
poziției au participat

Andre Zanife Tuam- 
bona, ministru la Pre
ședinție însărcinat cu 
planul, cooperarea in
ternațională și statisti
ca, în calitate de repre
zentant personal al pre
ședintelui Jean Bedel 
Bokassa, și alte per
soane oficiale. Au fost 
prezenți Gheorghe Po
pescu, ambasadorul Ro
mâniei la Bangui, și 
alți membri ai ambasa
dei.

în cuvlntarea ros
tită cu acest prilej, 
Andre Zanife Tuam-

bona a declarat că ex
poziția reprezintă o 
traducere lin viață a a- 
cordurilor bilaterale, 
semnate în urma vizi
tei întreprinse, în mar
tie anul trecut, de pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, in 
Republica Africa Cen
trală. Vorbitorul !: și-a 
exprimat convingerea 
că expoziția va servi 
cauzei consolidării! co
laborării economice șl 
comerciale dintre [cele 
două țări.

de presă transmit:
dustrie al Marii Britanii, s-a întîl- 
nit, marți, cu delegația comercială 
a R. P. Chineze, condusă de Pai 
Sian-kuo, ministrul comerțului exte
rior, cu care a abordat probleme 
privind schimburile de mărfuri din
tre cele două țări.

La sfîrșitul săptă- 
minii trecute, după o 
pauză de o lună, au 
fost reluate convorbi
rile intercomunitare in 
Cipru. Din declarațiile 
participanților rezultă 
că în faza ce s-a con
sumat in toamnă dia
logul a progresat sen
sibil. S-a ajuns la a- 
corduri, e drept par
țiale, dar importante 
în contextul general al 
problemelor ce urmea
ză a fi rezolvate. Păr
țile au convenit asupra 
componenței parla
mentului. care urmea
ză să fie alcătuit din 
60 de deputați greco- 
ciprioți și 15 turco-ci- 
prioți. Principiul re
prezentării proporțio
nale a comunităților — 
80 la sută greci. 20 la 
sută turci — a fost a- 
doptat și în ce priveș
te componența altor 
organisme cipriote.

La întilnirea recen
tă, ce a marcat debu
tul noii faze a convor
birilor, a foșt abordată 
din nou problema ad
ministrației locale, cea 
mai complicată de pe 
ordinea de zi. Se apre
ciază că în cadrul șe
dinței programate pen
tru 23 ianuarie ar fi 
posibilă depășirea ac
tualelor dificultăți, 
în orice caz. observa
torii remarcă o îmbu
nătățire a atmosferei 
politice de pe insulă, 
ceea ce a permis a- 
doptarea hotăririi de 
a se organiza alegeri 
prezidențiale la 18 fe
bruarie.

Primul scrutin in 
Cipru a avut loc în 
1959, o mare majori
tate a corpului elec
toral pronunțîndu-se 
atunci pentru arhiepis
copul Makarios care, 
o dată cu cucerirea in
dependenței și forma
rea republicii. în 1960, 
a devenit șeful statu
lui. Mandatul prezi
dențial fiind de cinci 
ani, noi alegeri urmau 
să se desfășoare în 
1964. dar Încordarea 
relațiilor dintre cele 
două comunități nu a 
făcut posibilă consul
tarea corpului electoral 
decît in 1968. Deosebit 
de semnificativ a fost 
rezultatul votului : 
95.45 la' sută din vo- 
tanți s-au pronunțat 
pentru actualul preșe
dinte, a cărui politică 
— îndreptată spre asi
gurarea independenței 
Ciprului și dezvoltarea 
colaborării cu toate 
statele, indiferent de 
orinduirea lor socială, 
iar pe plan intern de 
colaborare cu forțele 
democratice, în intere
sul unității poporului 
și progresului țării — 
exprimă Însăși voința 
majorității populare. 
Recent, președintele 
Makarios a anunțat că 
își va depune din nou 
candidatura. Ieri, pre
ședintele Makarios a 
relevat din nou că 
guvernul cipriot face 
tot posibilul pentru a 
găsi o rezolvare dreap
tă și pașnică a proble
mei cipriote, convor
birile reprezentind

„cea mai bună cale de 
reglementare a situa
ției". „Comunitățile 
greacă și turcă din Ci
pru au trăit, în trecut, 
in pace, iar acest lu
cru poate fi realizat și 
în viitor", a arătat pre
ședintele Republicii 
Cipru.

O dată cu anunțarea 
depunerii candidaturi
lor a început, practic, 
și campania electorală. 
La întrunirile lor, or
ganismele de condu
cere ale principalelor 
partide au hotărît să-1 
sprijine pe arhiepis
copul Makarios.

în rindurile acelor 
cercuri ale opoziției 
care recunosc ca li
der pe generalul Gri
vas s-au reliefat ten
dințe divergente in ce 
privește alegerile ; u- 
nele cercuri fac propa
gandă în sprijinul ideii 
abținerii de la vot. 
Printr-o asemenea tac
tică se urmărește, de 
fapt, continuarea și 
după alegeri a unei 
politici de subminare 
a eforturilor pentru 
consolidarea indepen
denței și de soluțio
nare a 'divergențelor 
dintre cele două comu
nități pe o bază reci
proc acceptabilă. în a- 
ceste împrejurări, este 
sugestivă recomanda
rea ce s-a făcut opo
ziției de a-și dovedi 
maturitatea politică nu 
prin acțiuni obstruc
ționiste, ci propunind 
un candidat propriu,

Reevaluarea yenului, 
o problemă m centimere 

fluidă

în Chile, forțele reacționare au 
reușit să provoșce o grevă de 48 de 
ore a lucrătorilor de la complexul 
cuprifer „Chuquicamata", cel mai 
mare din Chile, sub pretextul unor 
lipsuri in aprovizionare — anunță a- 
gențiile Prensa Latina și T.A.S.S. 
Președintele Salvador Allende a sub
liniat, in cadrul unei întrevederi cu 
reprezentanții autorităților din aceas
tă localitate, că greva constituie „o 
acțiune total nejustificată, cu caracter 
politic și contrară intereselor țării". 
El a me.nționat că prin această ac
țiune se aduc economici naționale 
pagube in valoare de 2 milioane 
dolari.

TnMive comerciale on- 
glo-chinez®. Peter Walker> se
cretar de stat pentru comerț și in-

La Havana, cu prilejul ani
versării proclamării republicii 
in România, a început, la 15 ia
nuarie 1973, retrospectiva fil
mului românesc, desfășurată si.ț> 
auspiciile Institutului cubanez 
de artă și industrie cinemato
grafică și ale Ambasadei româ
ne in Cuba. In cadrul acestei 
retrospective vor fi prezentate 
simultan, la două cinematografe 
centrale din Havana, filmele 
„Mihai Viteazul", „Pădurea 
spinzuraților", „Răscoala" și 
„Cintecele mării".

Comitetul juridic ui Bun- 
desrotalui (Camera superioară a 
parlamentului vest-german) întrunit, 
miercuri, la Bonn, a hotărit în una
nimitate că Tratatul privind bazele 
relațiilor dintre R.F. a Germaniei și 
R.D. Germană nu necesită aprobarea 
de către Bundesrat, pentru a deveni 
lege. în acest sens au votat și repre
zentanții opoziției parlamentare. Ast
fel. pentru a deveni lege, Tratatul 
privind normalizarea relațiilor dintre 
R.F.G. și R.D.G. trebuie să fie apro
bat numai de Bundestag.

Sesiunea de iarnă a Par
lamentului european, organ 
consultativ al Pieței comune, și-â în
ceput marți lucrările la Strasbourg. 
După ședința solemnă, care a marcat 
intrarea in C.E.E. a Marii Britanii, 
Danemarcei și Irlandei, Parlamentul 
european lărgit a examinat proble
mele înscrise pe agenda actualei se
siuni.

0 plenară a Tribunalului 
Supiem al U.R.S.S. a exami- 
nat practica judiciară în problemele 
privind denaturarea rapoartelor asu
pra indeplinirii planului, informează 
agenția T.A.S.S. în legătură cu aceas
ta, plenara a atras atenția tribuna
lelor asupra importanței luptei con
secvente împotriva unor asemenea 
acțiuni antistatale. Plenara a exami
nat, de asemenea, problema practicii 
judiciare în cazurile privind produce
rea ilegală, desfacerea și păstrarea 
băuturilor alcoolice de fabricație cas
nică.

în Stolele Unite au avut ,oe 
în anul 1972, potrivit datelor publi
cate de Ministerul Muncii, 5 100 gre
ve, la care au participat 1 700 000 de 
muncitori și funcționari.

Inundații în Portugalia.
Ploile, însoțite de furtuni violente, 
care s-au abătut, marți, asupra Por
tugaliei, au provocat mari inundații. 
La Lisabona, vintul a atins o viteză 
de 110—130 km pe oră. Navigația ma
ritimă a fost perturbată. Numeroase 
căi rutiere au fost deteriorate.

Despre o nouă re
evaluare a yenului a 
început să se vor
bească încă din toam
na trecută, in acest 
context relevindu-se 
implicațiile interna
ționale ale proble
mei. La ultima sesiu
ne anuală a F.M.I. 
(Fondul Monetar In
ternațional). din sep
tembrie 1972, secre
tarul trezoreriei ame
ricane, Schultz, ex- 
primind îngrijorarea 
S.U.A. față de dez
echilibrul tot mai ac
centuat în schimburile 
cu Japonia, se refe
rea la necesitatea ajus
tării parităților mo
netare in raport cu 
dolarul a acelor țări 
care au excedente 
substanțiale in balan
țele lor de plăți.

Pretențiile america
ne au fost dezbătute 
pe larg in presă, ca și 
in 'cercurile politice și 
de afaceri japoneze. 
Ziarul ..Nihon Keizai", 
referindu-se la păreri
le experților japonezi, 
trăgea concluzia că 
„o nouă reevaluare a 
yenului (după aceea 
din decembrie 1971 — 
n.r.), ca modalitate de 
frinare a exportului 
și, deci, de echilibra
re a balanței comer

ciale cu S.U.A.. este 
doar o chestiune de 
timp", — avansind ca 
da'.ă probabilă primă
vara acestui an. Pro
centajul de „scumpi
re" a monedei nipone 
dorit de americani 
este evaluat la zece 
la sută. Cercurile gu
vernamentale japo
neze consideră insă 
că reevaluarea nu re
prezintă o soluție a 
problemei, atrăgind a- 
tenția că, de altfel, 
exporturile au con
tinuat să sporească și 
după prima reevalua
re a yenului. Exce
dentul balanței de 
plăți a atins la sfir- 
șitul lui 1972 un total 
de 7 miliarde de do
lari — echivalentul 
rezervelor de aur în 
devize ale Franței. In 
ce privește surplusul 
balanței comerciale 
nipone in relațiile cu 
S.U.A., aceasta s-a 
ridicat anul trecut la 
4 miliarde de dolari. 
Apreciind că acest 
„exces de dinamism" 
ar mai... trebui frinat, 
cercurile politice din 
Tokio consideră că in 
nici un caz economia 
japoneză nu trebuie 
să-și facă „hara-kiri" 
de dragul Americii, 
procedind la o reeva

luare in proporție de 
zece la sută.

Se consideră că ar 
fi totuși posibilă o 
reevaluare la o cotă 
mai redusă, insă im
portant este să se gă
sească momentul o- 
poriun pentru această 
operație. Unii obser
vatori apreciază că 
aceasta ar putea avea 
loc o dată cu reveni
rea lirei sterline la un 
curs fix. știut fiind că, 
in prezent, moneda 
britanică 'se află in
tr-o perioadă de „flo- 
tare". Alți comentatori 
sint de părere că gu
vernul japonez nu va 
recurge la o even
tuală reevaluare de
cît in momentul in 
care se vor angaja ma
rile negocieri comer
ciale și monetare din
tre S.U.A. și princi
palii lor parteneri e- 
conomici.

Iată de ce se poate 
afirma că, in esență, 
reevaluarea yenului 
este încă o problemă 
fluidă. Nu este exclus 
ca unele clarificări să 
reiasă in urma con
vorbirilor economice 
anuale japono-ameri- 
cane, care s-au desfă
șurat in aceste zile in 
Hawai.

FI. ȚUIU

NOTĂ

Presa scrisă 
rămîne 

în competiție
Cu toate că in întreaga lume 

se vorbește despre o criză a pre
sei — dispariția unor ziare, re
duceri de tiraje, prețuri de cost 
in continuă creștere — cifrele 
absolute indică, in mod parado
xal, o creștere a tirajului global 
al ziarelor. După cum re
iese din „Anuarul statistic 
UNESCO", citat de „Neue Zur- 
cher Zeitung", in deceniul tre
cut au apărut peste 330 ziare 
noi, ceea ce înseamnă o creș
tere a tirajului global cu 90 mi
lioane exemplare (de la 275 de 
milioane la 365 de milioane 1) 
Ultimele date statistice publi
cate de „Asociația pentru hirtie 
de tipar a Canadei" sint și ele 
de natură să liniștească pe cei 
ce ar crede presă în pericol : 
anul 1972 a marcat o creștere 
simțitoare a consumului de hir
tie de ziar, atingind cifra de 
23.54 milioane tone. Prognozele 
pentru 1973 indică și ele cifre 
in creștere.

Se pare, deci, că ziarul mo
dern, așa cum ființează el din 
deceniul al 4-lea al secolului 
trecut, nu va fi înlocuit de cel 
„și mai modern" — teleziarul.

„Lunohocl-2“ și-a început investigațiile 
pe suprafața selenară

® Masivul Taurus pe ecranele de televiziune ® „Șofe
rul" de pe Terra transmite comenzile ® Escaladarea 

unui crater cu diametrul de 15 metri
MOSCOVA 17 (A- 

gerpres). — Marți, 
Centrul de legături 
cosmice la mari dis
tanțe de pe teritoriul 
U.R.S.S. a efectuat pri
ma ședință de legături 
prin radio cu labora
torul selenar autopro
pulsat „Lunohod-2“. 
Continuind experi
mentul început de pre
decesorul său, in no
iembrie 1970, cel de-al 
doilea vehicul lunar 
sovietic are, totodată, 
și sarcini noi, mai 
complexe. El a început 
să studieze zonele de 
trecere de la regiunile 
continentale la mările 
selenare. 
nohod-2" 
marți, 
pe astrul 
nind pe un teren plan 
situat intre două cra
tere de mici dimen
siuni.

Emisiunea de televi
ziune a permis să se 
constate pe ecranele

Astfel, „Lu- 
și-a început, 
investigațiile 
nopții, por-

terestre că la o dis
tanță apreciată de spe
cialiști la numai 6 ki
lometri de locul unde 
se află lunomobilul se 
inalță masivul selenar 
Taurus. „Șoferul" de 
pe Terra al lunomobi- 
lului a transmis o co
mandă la sute de mii 
de kilometri, iar ob
servatorul lunar auto
propulsat a escaladat 
un crater cu diametrul 
de 15 metri. Primul 
drum pe Selene al ce
lui de-al doilea luno- 
mobil autopropulsat a 
durat 30 de minute, 
timp in care au fost 
străbătuți 30 de metri. 
Apoi, „echipajul" de 
pe Pămint al lui „Lu- 
nohod-2“ 
prafață 
pentru a orienta labo
ratorul selenar spre 
Soare, in scopul com
pletării rezervelor de 
energie electrică. „Lu- 
nohod-2“, precizează 
agenția T.A.S.S., va

a ales o su- 
neaccidentată

rămîne in această po
ziție staționară pină 
la 18 ianuarie.

Subliniind importan
ța debarcării noului 
laborator autopropul
sat pe Selene, ziarul 
„PRAVDA" releva că, 
pentru prima oară in 
explorarea Lunii, un 
laborator sovietic au
tomat a aselenizat a- 
proape de locul 
aselenizare a 
capsule spațiale < 
ricane (180 de 
metri de locul i 
au debarcat pe 1 
astronauții 
„Apollo-17"). 
va permite ca 
culese prin explorările 
selenare ale celor două 
țări să se completeze 
reciproc. „în studierea 
Lunii și a planetelor 
sistemului solar, apre
ciază ziarul, capătă o 
importanță tot mai 
mare coordonarea 
forturilor diferitelor 
țări".
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