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Învătămîntul
5

agrozootehnic
IN toate unitățile agricole, pentru toți
COOPERATORII SI MECANIZATORII - CUNOȘTINȚE■> 1 t

BOGATE, STRlNS LEGATE DE CERINȚELE PRODUCȚIEI!

Tn aceste zile, sute de mii de cooperatori, lucrători din unitățile 
agricole de stat participă la cursurile învățămintului agrozootehnic. 
Spre deosebire de alți ani, s-a urmărit ca la cursuri să fie cuprinși 
toți membrii formațiilor de muncă, lecțiile să se țină grupat intr-o 
perioadă mai scurtă de timp, iar conținutul lor să fie mai strins legat 
de problemele practice, să dea posibilitate oamenilor să Învețe me
serii noi, cum ar fi conducerea tractorului, minuirea utilajelor de 
irigat etc.

Un raid-anchetă organizat de redacția noastră în județele OLT, 
TULCEA și SATU-MARE iși propune să înfățișeze modul in care 
se desfășoară programul de instruire profesională a oamenilor muncii 
din agricultură, in ce măsură organizarea lui. calitatea întregii activi
tăți pot să-i ajute pe oameni să muncească mai bine.

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în municipiul Iași a început joi, la primele ore ale dimineții, în aceeași atmosferă însuflețită, de entuziasm general în care l-au primit ieșenii pe conducătorul partidului și statului încă din clipa sosirii în orașul lor. Mii și mii de locuitori ai acestei Străvechi urbe moldave au ieșit pe străzi în întîmpinarea secretarului general al partidului, ovaționîndu-1, salutîndu-1 cu nețărmurită dragoste. Se scandează puternic, neîntrerupt 
„Ceaușescu-P.C.R.". „Ceaușescu și 
poporul". Ieșenii au mai trăit asemenea momente deosebite, adînc întipărite în inimi și conștiințe, în anii 1968 și 1970, cu prilejul vizitelor făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care au marcat evenimente cu profunde semnificații în viața lașului și a locuitorilor săi.Secretarul general al partidului este însoțit de tovarășii Gheorghe Pană și Dumitru Popescu, precum și de tovarășul Vasile Potop, prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R.In aclamațiile mulțimii, coloana de mașini se îndreaptă spre zona 

Muncitorii din vechea cetate muncitorească, uzina „Nicolina", îl infîmpină cu deosebită căldură pe secretarul general al partidului

industrială, care-și anunță prezența prin siluetele impunătoare ale marilor întreprinderi ridicate în ultimul timp. Sînt evidente la tot pasul dimensiunile noi pe care orașul le-a dobîndit, pe plan economic, în anii socialismului. lașul, acest prestigios leagăn de știință și cultură românească, se înfățișează într-o nouă ipostază, de ce-
La „Nicotină": „Cînd moște

nirea e tztf/ă, s-$ Moșim 
gospodărește r

Vizita începe, semnificativ, la una din cele mai cunoscute întreprinderi ieșene — uzina „Nico- lina", veche citadelă proletară, cu un glorios trecut revoluționar. Ea evocă momente de seamă din lupta desfășurată de comuniști, în 

tate industrială, cu zeci de uzine și fabrici moderne. Aproape nu există importantă ramură industrială care să nu fie reprezentată aici. Orașul, aflat în plin proces de rapidă și multilaterală dezvoltare, se situează în rîndul celor mai însemnate așezări urbane ale patriei, printre centrele industriale românești în plină afirmare.

perioada grea a ilegalității, împotriva fascizării țării, pentru dreptate socială și eliberarea patriei, iar în anii puterii populare, pentru edificarea socialistă a României.Uzina a fost reconstruită din 

mers, a renăscut, încît poate fi considerată pe drept cuvînt o unitate nouă, rod al politicii de industrializare promovată cu consecvență de partid. Numai în ultimii doi ani ea a beneficiat de investiții în valoare de peste 100 milioane de lei.Uzina își primește oaspeții cu un bogat bilanț de realizări. Colectivul său și-a îndeplinit planul pe primele două săptămîni ale acestui an, concentrîndu-și eforturile și energia, întreaga putere de creație în vederea îndeplinirii în mod exemplar a sarcinilor de producție ce îi revin, a înfăptuirii cincinalului în patru ani și jumătate. El s-a angajat să dea, în 1973, o producție suplimentară în valoare de peste 60 milioane lei.în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat au venit ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, loan Avram, directorul uzinei. Gheorghe Cioacă, numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri.La început, se vizionează o sugestivă expoziție care prezintă, prin mărturii documentare, tradițiile revoluționare ale uzinei, iar prin semnificative grafice și pa

nouri stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a acestei importante întreprinderi industriale.Gazdele arată că indicațiile prețioase date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei precedente, in 1968, au fost transpuse in practică, ceea ce a contribuit la o organizare mai judicioasă a procesului de producție, la sporirea eficienței întregii activități, la ridicarea calității produselor. Se relevă faptul că în acest răstimp producția a sporit de două ori și jumătate.Sînt parcurse cîteva secții ale uzinei, urmărindu-se etapele mai importante ale fluxului tehnologic.împărtășind din preocupările lor, gazdele arată că întregul colectiv al uzinei, însuflețit de mărețele obiective stabilite de Conferința Națională a partidului și Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut, este hotărit. să îndeplinească cincinalul în patru ani și jumătate, subliniindu-se că, în felul acesta, volumul producției globale se va dubla față de 1970. Tot in acest cincinal' vor fi asimilate și introduse în fabricație 22 de produse noi, ceea ce va reprezenta o înnoire a volumului producției în proporție de 80 la sută comparativ cu anul 1970. Productivitatea muncii va spori și ea cu 51 la sută. In vederea realizării acestor angajamente mobilizatoare se preconizează o mai bună valorificare a potențialului material și uman.Tovarășul Nicolae Ceaușescu insistă asupra necesității perfecționării fluxului tehnologic, modernizării secțiilor, asimilării mai rapide a unor mașini complexe, organizării unei secții pentru întregul sistem de utilaj terasier, folosirii mai judicioase a capacităților existente, in așa fel încît să se obțină o producție suplimentară pe același spațiu.La remarca directorului uzinei că hala turnătoriei este cea de-acum patruzeci de ani și că ea nu ar mai corespunde, secretarul general al partidului răspunde. subliniind ideea unei folosiri economice a tuturor posibilităților :— Cînd moștenirea e utilă, s-o folosim gospodărește !In secții, la locurile de muncă, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de desfășurarea procesului tehnologic, de molul de organizare a producției, oentru continua creștere a eficienți activității.Din discuțiile cu specialiștii, cu rumeroși muncitori se desprind nu numai preocupările actuale ale a- ■estora, dar și planuri de perspectivă. Oamenii se referă direct la problemele concrete, fac propuneri, discută deschis — ilustrare vie a 
(Continuare în pag. a U-a)

De la început, trebuie subliniat 
că noua formă de desfășurare a 
cursurilor agrozootehnice pe forma
ții de lucru s-a dovedit a fi mai 
potrivită cu cerințele producției. 
Cooperatorii și lucrătorii din între
prinderile agricole de stat au po
sibilitatea să-și însușească cunoș
tințe care Ie sînt absolut necesare 
activității, lecțiile se țin mai orga
nizat. iar frecvența. în raport eu 
anii trecuți, e mai bună. In jude
țul Olt. de exemplu, alături de 
cercurile cunoscute, a luat ființă 
universitatea populară de agri
cultură care cuprinde 6 cursuri : 
„Cunoașterea mașinilor agricole și 
a tractoarelor", „Cultura plantelor 
de cimp", „Retribuirea și organi
zarea muncii in cooperativele a- 
gricole de producție", „Creșterea 
animalelor", „Culturi irigate" și 
„Horticultura". La cursul „Cunoaș
terea mașinilor agricole și a trac
toarelor", organizat cu sprijinul 
stațiunilor pentru mecanizarea a- 
griculturii din județ, participă nu
meroși cooperatori care se pregă
tesc pentru a deveni mecanizatori. 
La sfirșitul cursului. 1 000 de coo
peratori vor fi folosiți în schimbul 
doi la efectuarea lucrărilor agricole. 
Un alt curs, cel de culturi irigate, 
este organizat la cooperativele a- 
gricole Ștefan cel Mare, Ianca, 
Brastavăț, Scărișoara, Corabia etc., 
unde urmează ca, in acest an, să 
intre in funcțiune sistemul de iri
gații Sadova-Corabia și Terasa Co
rabia.

Tn localitățile unde nu sînt orga
nizate secții ale universității popu
lare se desfășoară cursurile învă- 
tămintului agrozootehnic de masă. 
In numeroase cooperative agricole, 
printre care Stoenești, Radomirești, 
Seaca, Dobroteasa etc., lecțiile sînt 
axate pe probleme de cel mai larg 
interes ale producției din unitățile 
respective.

Și in numeroase cooperative a- 
gricole din județul Satu-Mare con
ținutul lecțiilor din cadrul cursu
rilor agrozootehnice organizate pe 
formații de lucru oferă cooperato
rilor cunoștințele necesare pentru 
a putea munci mai bine. Spre e- 
xemplu, in pomicultură se țin lec
ții despre combaterea bolilor și dău
nătorilor, despre formarea coroanei 
și tehnologia tăierilor. O mare efi
ciență au aplicațiile practice in li
vada cooperativei. De fiecare dată, 
înaintea executării unei operațiuni 
care cere o anumită specializare, 
lectorii fac demonstrații practice, 
iar apoi cursanții trec la lucru. Le
garea strînsă a conținutului lecții
lor de activitatea practică îi atrage 
pe cooperatori să participe cu regu
laritate la cursuri, să-și însușească 
temeinic cunoștințele predate.

Cursurile agrozootehnice trebuie 
să se caracterizeze printr-o legă
tură strinsă cu realitățile și pro
blemele specifice din fiecare unita
te agricolă. Or. în multe locuri, a-

IN INDUSTRIA UȘOARĂ

Tehnologii moderne, eficiente
în unitățile industriei ușoare 

se extind tehnologiile moderne 
de lucru menite să asigure re
ducerea consumului de materii 
prime, valorificarea superioară 
a resurselor materiale. In in
dustria textilă, de pildă, se des
fășoară o largă acțiune de înlo
cuire a țesăturilor cu materiale 
tricotate.. Prin tricotare. consu
mul de materii prime și mate
riale folosite in procesul d.> 
producție se reduce cu circa 6(5 
la sută față de consumul răz
boaielor de țesut, obținindu-se 
cantități mai mari de produse 
finite, materiale mai ușoare, cu

Capacități sporite de producția
RM. VILCEA (Corespondentul 

„Scînteii", Ion Stanciu). — La 
sectorul minier Baia de Fier a 
intrat în funcțiune, cu toate cele 
4 linii tehnologice, o nouă stație 
de flotare a grafitului, care va 
asigura o creștere cu 10 puncte 
a conținutului de carbon în con
centrat. într-o fază avansată de 
execuție — urmtnd să fie pusă 
in funcțiune tot în acest an — 

ceastă cerință nu se respectă. In 
județul Satu-Mare s-a constatat că 
cele mai bune rezultate în desfă
șurarea cursurilor agrozootehnice 
au fost obținute în cooperativele a- 
gricole mai dezvoltate din punct 
de vedere economico-organizatoric, 
care au producții mari. Dim
potrivă. în multe cooperative agri
cole care au rezultate economice 
mai slabe și unde se impune asi
milarea metodelor avansate de 
muncă. cursurile agrozootehnice 
păcătuiesc prin formalism și sără
cie in conținut. La cooperativa a- 
gricolă Negrești-Oaș. de pildă, 
in cadrul celor trei curșutji 
(cultura plantelor de cimp. pomi
cultură și zootehnie) s-au ținut, 
pînă în prezent, doar trei lecții, 
din care primele două cu caracter 
general.

în județul Tulcea, frecvența la 
lecții a scăzut foarte mult. Aceasta 
se explică, printre altele, și prin 
faptul că, in unele cazuri, tematica 
lecțiilor nu este legată de proble
mele producției, nu le oferă oame
nilor cunoștințele necesare care 
să-i ajute să muncească mai bine. 
Despre acest neajuns ne-a vorbit 
tov. Lucian Lup, inginer-șef la coo
perativa agricolă Izvoarele : „Atita 
timp cit vom încerca să ridicăm ni
velul de pregătire al cooperatori
lor prin cursuri cu un caracter teo
retic. pe teme generale, primite de 
la județ, nu vom reuși să trezim 
interesul participanților". Inginerii 
Nicolae Burlacu și Marin Lup, lec
tori ai celorlalte cercuri agrozooteh
nice din cooperativă, s-au raliat 
intru totul opiniei respective. Se 
simte nevoia legăturii mai strinse 
cu practica — au precizat ei, cu 
atit mai mult cu cît anul acesta 
Casa agronomului nu ne-a mai pus 
Ia dispoziție diafilme, filme docu
mentare sau alte materiale supli
mentare. Dar, in primul rind, ingi
nerii din cooperativele agricole, 
care sint și lectori la cursuri, tre
buie să asigure o tematică adecvată 
specificului producției, să nu ia 
cuvint cu cuvint temele date de di
recția agricolă.

Tntrucit se constată multe ne
ajunsuri în ținerea cu regularitate 
a lecțiilor din cadrul cursurilor 
agrozootehnice, cit și în ceea ce 
privește legarea lor de problemele 
practice, este necesar ca organele 
și organizațiile de partid să anali
zeze desfășurarea acestei activități 
și să ia măsuri concrete. Lecțiile 
trebuie ținute conform programului 
stabilit, la ele să participe toți 
cursanții. iar cunoștințele ciștigate 
să fie aplicate in practică pentru a 
ajuta la sporirea producției agri
cole. /

Emili,m ROUĂ 
Octav GRUMEZA 
Radu VORNICU 
corespondenții „Scînteii*

caracteristici calitative îmbună
tățite. De asemenea, folosindu-se 
mașinile de tricotat in locul 
războaielor de țesut, productivi
tatea muncii, in cazul produse
lor din bumbac, crește de ■l-'.l 
ori. iar in al celor din lină d-.t 
5-8 ori. in condițiile in care in
vestiția specifică se reduce cu 
circa 70 la sută.

Prin aplicarea unor proce
dee moderne — /tratamentul de 
neșifonabilitate a țesăturilor ș.a. 
— in industria bumbacului, gra
dul de valorificare a materiei 
prime sporește cu 3.5—10 la 
sută.

se află și instalația de tratare 
a grafitului, care va permite ob
ținerea unui grafit de înaltă pu
ritate. Această instalație a fost 
proiectată de IPROMIN-Bucu- 
rești și va funcționa pe baza 
unei tehnologii originale, con
cepută de către un colectiv de 
specialiști din cadrul Institutului 
de cercetări miniere.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)atmosferei de lucru a vizitei, a climatului general de democrație socialistă, sînt multe momente din timpul vizitei cînd muncitori, maiștri și ingineri aduc în discuție, în primul rînd, probleme referitoare la perfecționarea procesului de producție.Conducătorilor de partid și de stat le sînt prezentate, în final, cele mai reprezentative realizări

Invățămint - producție — 

cercetare, integrate intr-o 
modernă uzina textilă

La țesătoria de mătase „Victoria*" secretarul general al partidului este întîmpinat de Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, ing. Maria Andrieș, directoarea fabricii, de membrii comitetului de conducere și comitetului de partid ale acestei tinere unități industriale.In secția țesătorie, prima care este vizitată, gazdele informează că aici se află în funcțiune peste 300 de războaie de fabricație românească, ale căror performanțe se află la înălțimea cerințelor tehnicii actuale.Tinere muncitoare, printre care fruntașele în producție Margareta Tudose, Elvira Pichineru și Mariana Baliu, precum și mașinistul Constantin Armașu oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu flori, exprimînd prin gestul lor simplu dragostea față de conducătorul iubit al poporului nostru, bucuria de a-1 avea în mijlocul lor. Ei exprimă, în același timp, hotărîrea lor, 
a întregului colectiv de a realiza cincinalul înainte de termen, dînd produse de cea mai bună calitate.în țesătoria cu mașini care funcționează pe baza jetului cu apă, tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește cîteva momente, privind dexteritatea cu care lucrează muncitoarele Mariana Catană și Silvia Alexa.Secretarul general al partidului apreciază randamentul ridicat al sectorului respectiv, utilizarea la maximum a spațiului, calitatea deosebită a țesăturilor realizate, făcînd recomandarea ca ministerele de resort să ia noi măsuri pentru' creșterea producției de fire artificiale, astfel încît să se asigure .'in mod cît mai corespunzător necesarul fabricilor prelucrătoare și diminuarea importurilor.în continuare, este vizitată secția de proiectare și țesătorie a catedrei de țesătorie a Facultății de industrie ușoară.Conducătorul partidului și statului nostru este întîmpinat aici de conf. univ. Aurel Marchiș, prorectorul Institutului politehnic, conf. univ. Vasile Hanganu, decanul Facultății de industrie ușoară, de prof. univ. Ion Ștefănescu, șeful catedrei de țesătorie, precum și de un mare număr de studenți, care lucrează aici — în inima procesului de producție — cot la cot cu textiliștii, pe baza unui plan de producție.Tpvarășul Nicolae Ceaușescu este informat asupra gradului de integrare a proceselor comune : învă- țămînt — producție — cercetare. Se arată că, pe lîngă atelierele de acest gen din fabrică, există altele similare, ale catedrei de filatură la fabrica „Țesătura" și ale catedrei de tricotaje la întreprinderea „Moldova", urmînd a se organiza un atelier studențesc pe profil la fabrica de confecții, aflată în curs de construcție. Același proces de integrare a învățămîntului cu practica se desfășoară și în cadrul grupului școlar cu 2 500 de elevi, ale cărui clădiri au fost amplasate, de altfel, chiar pe platforma industriei ușoare a orașului.Studenta Adelina Romaneț, din anul IV, se apropie de tovarășul Nicolae Ceaușescu și îi oferă o floare.— Noi lucrăm aici, spune ea, la fel ca muncitorii. 

în mijlocul cercetătorilor de la institutul

ale uzinei : boghiuri și screpere de diferite tipuri, echipamente, mașini. Expuse pe o mare suprafață, în aer liber, ele oferă o imagine cuprinzătoare, semnificativă a puterii de creație, a talentului și hărniciei colectivului acestei întreprinderi ieșene.Muncitorii de la „Nicolina" își iau un călduros rămas bun de la secretarul general al partidului, invitîndu-1 din toată inima să mai revină în mijlocul lor.

— Sper ca în viitor să lucrați tot atît de bine ca și ei, recomandă viitorilor ingineri secretarul general al partidului.— Ne vom strădui să îndeplinim cu cinste această recomandare, se angajează studenții.în sectorul de finisaj sînt prezentate utilajele românești, de mare productivitate, care alcătuiesc marea majoritate a dotărilor acestui loc de muncă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- preciază funcționalitatea acestora și face recomandarea de a se intensifica activitatea de asimilare în țară a unor utilaje de finisaj superior, precum și a altor mașini necesare industriei textile, pe baza unui program complex, eșalonat pe etape, la realizarea căruia să concure Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnice, precum și Ministerul Industriei Ușoare.In atelierul de imprimare, secretarul general al partidului urmărește operațiile efectuate la o mașină de către o grupă de studenți, care fac practică aici. Studenta Florentina Scutaru, din anul V al Facultății de chimie, oferă ca dar tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea colegilor săi, un frumos batic, realizat de ei.în continuare se vizitează alte sectoare ale fabricii. La atelierul de developat coloranți, maistrul Constantin Cazan se apropie de secretarul general al partidului și exprimă, în numele colectivului său, angajamentul de a îndeplini cu cinste, înainte de termen, sarcinile planului cincinal.Din ridu un sector rezervat activității cadrelor didactice ți stu-
Uzina metalurgică: 
discuție practică, 

recomandări concrete

Următorul obiectiv vizitat este Uzina metalurgică. care, deși tînără — a fost dată în funcțiune acum 10 ani — și-a cîștigat o frumoasă reputație.La intrarea în uzină, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt salutați de Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice, Matei Ghi- giu, ministrul construcțiilor industriale, Mihai Vătavu, directorul întreprinderii.Din relatările gazdelor reiese că în atenția colectivului stau — ca preocupări centrale — creșterea producției, ridicarea calitativă a întregii activități, asimilarea de noi produse, în vederea diminuării importului, reducerea consumului de metal, sporirea productivității muncii, valorificarea superioară a metalului. Sînt prezentate, în acest sens, date și cifre semnificative. Se menționează, de exemplu, că astăzi se produc peste 1100 de tipo- 
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denților, eare sînt puternic angrenați direct în procesul de producție : laboratorul și stația-pilot ale catedrei de finisaj textil a Facultății de chimie industrială.Sînt apreciate preocuparea intensă a cadrelor didactice și studenților din ultimul an de a realiza teme comune cu specialiștii fabricii, necesare perfecționării continue a procesului tehnologic, metodele înaintate de pregătire a specialiștilor necesari tehnologiei chimiei textile.— Cum vă simțiți aici, aveți toate condițiile de lucru necesare ? — se interesează tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Nici în visele mele de tinerețe nu îmi imaginam să lucrez în asemenea excepționale laboratoare, răspunde profesorul Mișulin Grindea, șeful catedrei de finisaj textil a Facultății de chimie industrială.— Și rezultatele dv. să fie, deci, la înălțimea acestor dotări — recomandă tovarășul Ceaușescu.— Ne vom strădui. Ne angajăm solemn — se aud voci ale cadrelor didactice și studenților prezenți.Gazdele prezintă, în încheierea vizitei, o expoziție demonstrativă a produselor realizate de fabrică. Directoarea întreprinderii înfățișează cu acest prilej unele din succesele recente ale colectivului, obținute în activitatea depusă în scopul îndeplinirii cincinalului înainte de termen. Astfel, în urma redistribuirii spațiilor și mașinilor, a crescut capacitatea de producție, fără investiții, cu 2 milioane mp de țesături pe an. Alte măsuri tehnico-organizatorice au dus la reducerea consumurilor specifice, scăderea cheltuielilor de producție, valorificarea superioară a materiilor prime, sporirea rentabilității.Tovarășul Nicolae Ceaușescu iste informat de asemenea despre preocuparea pentru sporirea numărului de sortimente, care a ajuns la 50 în decurs de trei ani, toate întrunind frumoase aprecieri la ultimul pavilion de mostre și livrate comerțului în cantitățile cerute.Secretarul general al partidului dă o bună apreciere modului în care a fost concepută construcția fabricii, utilizării eficiente a spațiului de producție, ordinii și curățeniei care domnesc în întreprindere, organizării judicioase a fluxului tehnologic. Se recomandă, totodată, diversificarea sortimentelor de țesături necesare satisfacerii cerințelor crescînde, exigente ale populației.Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită colectivul pentru succesele obținute,' îi urează noi realizări în îndeplinirea înainte de termen a cincinalului.

dimensiuni, față de 115 în 1964.Cu justificată satisfacție, directorul uzinei arată că muncitorii, tehnicienii și inginerii au dat viață recomandărilor făcute de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei precedente, privind folosirea cu mai mare eficiență a suprafețelor construite, dezvoltarea acțiunii de autodotare. Astfel, se subliniază că pe aceleași suprafețe au fost montate noi utilaje, și anume trei linii, totalizînd o producție de 65 000 de tone de țevi și profile. Alte trei linii urmează să fie instalate în viitor. în domeniul auto- dotării, vor fi executate, în acest an, 900 de tone utilaje, piese de schimb și scule tehnologice.Și aici, secretarul general al partidului are un dialog viu, rodnic, cu miniștrii de resort, cu conducătorii uzinei, cu muncitori și specialiști, analizînd împreună cu ei o sferă largă de probleme privind dezvoltarea și 

modernizarea producției, corespunzător cerințelor și exigențelor calitative ale economiei naționale în plin avînt, posibilitățile realizării cincinalului înainte de termen. In cursul discuției, gazdele arată că întregul colectiv își mobilizează toate forțele în vederea înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce îi revin pe anul 1973, an hotărîtor al cincinalului. Se urmărește, deopotrivă, intrarea la termen în funcțiune a noilor capacități, creșterea eficienței investițiilor, atingerea cît mai repede a parametrilor proiectați. Pînă la sfîrși- tul anului, vor fi realizate, peste plan, 2 000 tone țevi sudate, 4 000 tone profile îndoite, în valoare de zeci de milioane de lei.în actualul cincinal, uzina va cunoaște o amplă dezvoltare, urmînd să devină, în 1975, cea mai mare întreprindere producătoare de țevi din țară.Avînd în vedere experiența acumulată, calificarea cadrelor de aici, extinderea viitoare a acestei unități industriale, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea creării unei secții pentru producerea utilajelor și pieselor de schimb necesare întreprinderii, precum și a urgentării construcției unei fabrici de țevi și profile îndoite, sudate și acoperite, care să-și găsească o largă utilizare în diferite sectoare ale economiei.La plecare, conducătorul partidului și statului felicită colectivul uzinei pentru realizările obținute și îi urează noi succese în activitatea viitoare.
Creatorii „Terom“-ului 

cîștigă timp din cincinal
Este vizitată apoi una din cele mai moderne unități de pe platforma industrială — Uzina de fire sintetice — ale cărei produse cu marca „Terom" se bucură de aprecieri unanime în țară și în numeroase părți ale lumii. Deși are o experiență de numai cîți- va ani, uzina înregistrează consumuri specifice sub nivelul mediu mondial. Astfel, chimiștii ieșeni livrează economiei naționale, precum și pentru export, cantități de fibre și fire sintetice mai mari de- cît prevederile din proiect.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu,. ceilalți conducători de partid șl de stat sînt întîmpinați de Mihail Florescu,‘“ministrul in- dțișțrieV'eh'imîcg, Ion Stăicu, directorul generai al uzinei.în fața unei machete, se desfășoară o discuție în legătură cu îndeplinirea principalilor indicatori de plan, mersul lucrărilor de construcții pentru următoarele etape de dezvoltare. Directorul general al uzinei informează că în 1972 prevederile de plan au fost îndeplinite și depășite la toți indicatorii și că există condiții ca cincinalul să fie realizat înainte de termen. Folosindu-se de grafice, gazdele informează, de asemenea, că, în vederea sporirii eficienței economice, specialiștii uzinei, în colaborare cu cei din institutele de cercetări, au perfecționat procesele tehnologice, au asimilat noi produse, reducînd astfel cheltuielile valutare cu aproape 50 Ia sută față de 1970, diversificind totodată continuu producția.Dialogul continuă în secțiile de producție. Se vizitează sectoarele de fibre și de fire poliesterice, cel de fire propilenice. La instalația de fibră propilenică, realizare a gîndirii cercetătorilor de la Institutul central de cercetări chimice din București, se prezintă linia de etirare în lucru cu fibră colorată. Directorul general al uzinei raportează, totodată, că, traducînd în viață indicațiile prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei făcute aici, în primăvara anului 1970, privind folosirea mai deplină a suprafețelor construite, a fost amplasată în spațiul existent și se află în probe tehnologice o instalație de 1 080 tone fire textile, iar alta de 880 tone fire tehnice se află in curs de montaj. De asemenea, în colaborare cu alte unități din cadrul centralei de specialitate, s-au montat 3 linii, care vor produce diverse sortimente de fibre sintetice superioare. Astfel, fabrica își va spori capacitatea pînă la sfîrșitul acestui an, fără investiții deosebite, la peste 20 000 de tone de fire chimice, textile și tehnice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază realizările de pînă acum în ceea ce privește folosirea rațională a spațiilor de producție. Totodată, recomandă ca, prin micșorarea spațiilor de transport dintre mașini, prin reașezarea
In unități agricole ieșene: 

„ Vom înfăptui
cu perseverență programul 
de dezvoltare a zootehniei11

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat apoi unități agricole din apropierea orașului. Primul popas l-a făcut la Combinatul avicol in- tercooperatist Iași.La sosire, secretarul general al partidului, ceilalți conducători de

La Uzina de fire sintetice se examinează în fața unei machete mersul lucrărilor de construcție pentru următoa
rele etape

acestora, reproiectarea unor utilaje, să se amplaseze noi capacități care vor spori producția uzinei pe aceeași suprafață construită cu încă 1 000 de tone.Gazdele informează, de asemenea, că, prin valorificarea capacității de gîndire tehnică de care dispun, au fost realizate în ultimii ani mai mult de 200 de utilaje, piese de schimb și echipamente și că există posibilități de dezvoltare a acestei activități. Apreciind succesele obținute în această direcție, secretarul general al partidului recomandă ministerelor industriei chimice, construcțiilor de mașini și industriei ușoare să alcătuiască în următoarele două-țrei luni un. program.„comun, de realizare a utilajelor pentru industria chimică'/ e- Îiminîndu-se astfel complet importul și creîndu-se posibilități și pentru export.în fiecare secție, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat cu aplauze și urale. Chimiștii, majoritatea tineri, crescuți o dată cu uzina lor, încetează pentru cîteva clipe lucrul, făcînd conducătorului iubit al partidului și poporului nostru entuziaste manifestări de dragoste și prețuire. în repetate rînduri, secretarul general al partidului este oprit, i se înmînează flori. Maistra Marlena Manole și muncitoarea Viorica Buganeti s-au adresat personal tovarășului Nicolae Ceaușescu și, în numele femeilor din secțiile în care lucrează, și-au exprimat bucuria că se află în mijlocul lor, i-au urat multă sănătate și putere de muncă.Alături de halele vizitate se ridică altele noi. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că stadiul lucrărilor de înfăptuire a celor de-a ILI-a și a IV-a etape de dezvoltare a uzinei este avansat. Constructorii de pe acest mare șantier sînt hotărîți să pună în funcțiune, înainte de termen, noua instalație de fibre poliesterice, unde în prezent se montează utilajele. De a- semenea, sînt deciși să devanseze cu cîteva luni și punerea în funcțiune a instalației de fire textile, prevăzută să intre în producție în 1974. Astfel, uzina va realiza cu mult înainte de sfîrșitul anului 1975 o producție de 50 000 de tone, așa cum este prevăzut. Solidari cu constructorii, un număr de peste 400 de muncitori, ingineri și tehnicieni din uzină ajută zilnic la executarea lucrărilor de construcții și montaj.în încheierea vizitei, secretarul general al partidului felicită pe chimiștii și constructorii ieșeni pentru rezultatele bune obținute pînă acum și le urează noi succese în efortul lor comun de împlinire a țelurilor propuse, de realizare a cincinalului înainte de termen. în aplauzele și uralele mulțimii prezente pe platourile din fața uzinei, înalții oaspeți își iau rămas bun de la gazde, în- dreptîndu-se către următorul punct al vizitei.

partid și de stat sînt întîmpinați de Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, de membri ai conducerii uniunii județene a cooperativelor agricole de producție și ai consiliului de conducere al combinatului.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt. prezentate, în fața unor panouri și grafice, principalele realizări obținute în ultimii ani în dezvoltarea agriculturii cooperatiste din județ, ilustrînd hotărîrea cu care țăranii cooperatori participă la înfăptuirea programului național de dezvoltare a zootehniei, la traducerea în viață a prevederilor Congresului al X-lea al partidului și ale Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut, privind sporirea cantităților de produse agroalimentare. Gazdele informează pe conducătorul partidului și statului că. în urma unei temeinice analize, vizînd valorificarea superioară a tuturor resurselor existente în fiecare unitate, în.vederea sporirii avuției obștești și a veniturilor țăranilor cooperatori, a fost elaborat, cu sprijinul comitetului județean de partid, un amplu studiu privind dezvoltarea în perspectivă a zootehniei, ramură pentru care în județ exfștă condiții favorabile și o bogată experiență, . Se prevede, prin- ,țre altele, . întărirea și dezvoltarea fermelor specializate existente în cooperativele agricole de producție și extinderea asociațiilor intercooperatiste de creștere a animalelor în sistem industrial. Astfel, pînă la finele cincinalului, vor fi construite cinci complexe de creștere și îngrășare a porcilor, o fermă de îngrășare a mieilor, se vor extinde fermele de pui pentru carne. Transpunerea în practică a acestor măsuri va permite ca. la sfîrșitul cincinalului, cooperativele agricole de producție din județ să dispună de circa 80 000 taurine. 185 000 ovine și mai mult de 76 000 de porci, efectiv mult mai mare decît cel existent în prezent.Se vizitează apoi cîteva din halele combinatului avicol. Dr. loan Nicuță. directorul unității, arată că, în cei doi ani care au trecut de la înființare, combinatul a livrat pieței circa 1 300 tone carne de pasăre și peste 2,6 milioane ouă. Specialiștii unității informează despre preocupările lor în vederea dezvoltării producției și a sporirii eficienței economice, domeniu în care există mari posibilități. Prin intrarea în funcțiune a două noi ferme de pui pentru carne, cu o capacitate de 600 000 fiecare, scurtarea timpului de creștere a puilor la greutatea cerută pe piață, prin introducerea și generalizarea altor metode eficiente, colectivul combinatului s-a angajat ca în anul 1975 să realizeze o producție de aproape 1 800 tone carne și 22 milioane ouă.
In cetatea universitară, 
vibrantă demonstrație 

a dragostei și atașamen
tului față de partid

Agenda vizitei de lucru la Iași 
a mai cuprins în continuare în- tîlniri cu oameni de știință, precum și cu cadre didactice și studenți ai Universității și Institutului politehnic din acest vechi și prestigios centru al științei și culturii românești.Se vizitează mai întîi institutul de chimie macromoleculară „Petru Poni", unitate științifică care a adus un aport substanțial la dezvoltarea și crearea unor noi subra- muri ale industriei chimice românești. La indicația secretarului general al partidului și cu sprijinul său direct, institutul a fost dezvoltat în ultimii ani, construcția lui definitivă fiind terminată la sfîrși- tul anului trecut. La sosirea în fața institutului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați de acad. Cristofor Simionescu, rectorul Institutului politehnic și di

Secretarul general al partidului 
a felicitat pe lucrătorii unității pentru contribuția adusă la îmbunătățirea aprovizionării populației și le-a urat noi succese în munca de dezvoltare și întărire a agriculturii cooperatiste.în continuare este vizitată ferm» zootehnică „Căprița" a întreprinderii agricole de stat Iași. Aici, directorul trustului județean al întreprinderilor agricole de stat, ing. Victor Aldea, înfățișează tovarășului Nicolae Ceaușescu realizările și perspectivele de dezvoltare a creșterii animalelor în unitățile agri- cole de stat. Ca urmare a preocu-l parii muncitorilor și specialiștilor! din fiecare fermă de a spori nu-j mărul animalelor și producția a- cestora, s-a ajuns în prezent ca, pe ansamblul județului, sectorul zootehnic să aibă o pondere de 53 lai sută în volumul producției globale a întreprinderilor agricole de stat.!Aplicînd cu perseverență hotă-i rîrile partidului, indicațiile prețioase date în repetate rînduri de secretarul general al partidului, lucrătorii din agricultura județului Iași se străduiesc să dezvolte în continuare sectorul zootehnic. Prin extinderea creșterii animalelor în sistem industrial, îmbunătățirea continuă a raselor, numărul de animale va spori considerabil pînă la finele cincinalului. Pe această bază, producția de carne va crește în 1975 față de anul trecut cu aproape 7 600 tone, iar cea de lapte cu peste 170 000 hl. Ponderea sectorului zootehnic în producția unităților agricole va a- junge astfel la 67 la sută.Apreciind succesele înregistrat# în dezvoltarea zootehniei județului, secretarul general al partidului a indicat specialiștilor din a- gricultură să se preocupe de obținerea unor rase de oi cu producție mai mare de lînă.Se vizitează apoi ferma. Directorul întreprinderii agricole de stat Iași, ing. Constantin Șeica, îl informează pe secretarul general al partidului despre rezultatele obținute de lucrătorii unității în domeniul îmbunătățirii raselor indigene de taurine. în prezent, 90 la sută din numărul animalelor îl reprezintă rasele de înaltă productivitate, care au dus la creșterea substanțială a producției de lapte.în încheierea vizitei la fermă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat pe specialiștii întreprinderii pentru rezultatele bune obținute în domeniul îmbunătățirii raselor de taurine din județ și le-a urat noi succese în dezvoltarea zootehniei.

rectorul institutului „Petru Poni", de membrii consiliului științific, precum și de Alexe Popescu, adjunct al ministrului educației și învățămîntului. Acad. Cristofor Simionescu adresează, în numele întregului colectiv, mulțumirile cele mai profunde conducerii de partid și de stat, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru condițiile create dezvoltării institutului și îl informează că, așa cum s-a apreciat acum cinci ani, in timpul vizitei pe care secretarul general a făcut-o la Iași, forțele științifice ale acestei unități au crescut în paralel cu contribuția lor la dezvoltarea cercetării științifice pe direcțiile prioritare ale planului de stat privind progresul industriei chimice românești. Se arată că au fost realizați, printre altele, polimeri pe bază de siliciu, materii prime pentru piele sintetică, polimeri rezistenți la căldură,
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cu largi aplicații în industria electrotehnică, schimbători de ioni cu largi întrebuințări, îndeosebi în petrochimie și depoluanți, fibre și adezivi, polimeri semiconductori. Totodată, specialiștii institutului, receptivi Ia hotărîrile Conferinței Naționale a partidului și la indicațiile secretarului general al partidului privind valorificarea întregii capacități de cercetare de care dispun, au conceput și realizat în ultimii ani mai multe aparate și instalații pentru industria chimică. Unele din acestea au fost prezentate secretarului general al partidului sub formă de prototipuri. Experiența dobîndită, capacitatea intelectuală de care dispune colectivul, a arătat cu acest prilej directorul institutului, ne îndreptățește hotărîrea să organizăm în viitorul apropiat un atelier modern, în care se va realiza aparataj chimic, care va elimina complet importul.Gazdele prezintă apoi oaspeților instalația și procesul tehnologic de fabricare a materiei prime din care se obține pielea sintetică, fac unele demonstrații practice de specialitate.în fața monumentalei clădiri a universității „Al. I. Cuza“, studențimea ieșeană a întîmpinat cu entuziasm pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru, manifestîndu-și bucuria de a-1 avea din nou în mijlocul lor. Miile de studenți au făcut o vibrantă demonstrație a dragostei, a atașamentului lor față de partid, și-au exprimat hotărîrea de a înfăptui prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la deschiderea anului universitar, privind modernizarea și perfecționarea învățămîntului superior, legarea Iui de viață.De pretutindeni răsună aclamații, urale puternice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu prietenie ovațiilor.După tradiție, un uriaș cor intonează imnul studențesc „Gaudea- mus igitur", precum și cîntece închinate partidului. Secretarul general al partidului este călduros salutat de Traian Ște- fănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, de membrii consiliului rectorilor și de reprezentanții comitetului de partid, ai U.T.C. și Uniunii asociațiilor studențești din centrul universitar Iași.Oaspeții sînt invitați mai întîi să viziteze expoziția cu tema integrarea învățămîntului cu cercetarea științifică și producția. Ea cuprinde numeroase mașini și prototipurile unor instalații, brevetele unor procedee tehnologice, diferite materiale didactice, realizate de cadrele didactice și studenții Institutului politehnic și Universității din Iași.Un prim panou de la Intrarea în expoziție arată dezvoltarea învățămîntului superior în acest vechi centru universitar al României. Așa, de pildă, se poate vedea că față de 1938 numărul studenților a crescut de 10 ori, al cadrelor didactice de 7 ori, iar numărul facultăților din întregul centru universitar de la 4 la 25.Acad. Cristofor Simionescu, rectorul Institutului politehnic, și decanii facultăților prezintă în primul rînd exponatele Institutului politehnic. Atrag atenția explicațiile privind activitatea cadrelor didactice și studenților de la Facultatea de mecanică. Sînt prezentate prototipul unei mașini de ascuțit burghie, medaliată la Salonul internațional de la Viena, mașini de încercat rulmenți, alte instalații. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază preocupările cadrelor didactice și ale studenților pentru reali- I tizarea de mașini de înaltă tehnici- I ț.tate și recomandă generalizarea ’ 'lor în unitățile industriale de specialitate.Sînt evidențiate cercetările întreprinse la Facultatea de chimie industrială pentru punerea la 

punct a unor procedee tehnologice deosebit de importante pentru economia noastră națională, de obținere a unor sorturi speciale de hîr- tie, care au fost brevetate ca invenții. De altfel, oaspeții sînt informați că numai în anul 1972 au fost brevetate 29 de invenții realizate în cadrul Institutului politehnic.De asemenea, organizatorii expoziției arată că anul trecut cadrele didactice și studenții Institutului politehnic au avut contracte cu diferite întreprinderi din țară pentru realizarea unor mașini sau perfecționarea unor procedee tehnologice, în valoare de 10 milioane lei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți oaspeți se interesează și primesc explicații asupra unor lucrări de îmbunătățiri funciare, de combatere a eroziunii solului și de ridicări topografice, efectuate de studenți. Facultatea a încheiat un contract cu cooperativa agricolă de producție din comuna Bosia pentru rezolvarea tuturor problemelor de irigații, drenaj, desalinizare a terenurilor și a altor lucrări de îmbunătățiri funciare.Tot în standurile facultăților politehnicii sînt prezentate corpuri ceramice pentru panouri de pereți și planșee, betoane cu poliesteri și granulit de Iași, diferite procedee de fundații pilot, puse la punct de studenții și cadrele didactice de la construcții.Sînt prezentate, de asemenea, o serie de aparate electronice și electrotehnice realizate de cadrele didactice și studenții facultăților de specialitate. Secretarul general al partidului apreciază rezultatele cercetărilor și recomandă ca la viitoarea întreprindere de specialitate care urmează să fie construită la Iași sectoarele de cercetare uzinală și cele de la Politehnică să fie unificate.Este vizitată, în continuare, expoziția ce înfățișează preocupările din cadrul Universității „Al. I. Cuza“ pentru modernizarea învățămîntului, integrarea sa cu cercetarea științifică și producția. Aici, Facultatea de fizică prezintă în
Intilnire cu senatele 

institutelor de invățămînt 
superior

în încheierea vizitei Ia Universitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu membrii senatelor institutelor de învățămînt superior din acest prestigios centru universitar al țării. în sală se află rectori și decani, profesori, conferențiari, reprezentanți ai comitetului de partid al centrului universitar Iași, ai asociațiilor studențești. Sînt cadre didactice cu o bogată și valoroasă experiență de pedagogi și de cercetare științifică, binecunos- cuți nu numai în țară dar și peste hotare, oameni care continuă glorioasa tradiție a universității ieșene, ridicînd-o astăzi pe noi culmi de prestigiu și strălucire. Educatori ai tinerei generații, pătrunși de înalta responsabilitate ce le revine de a forma noi detașamente de specialiști pentru toate domeniile, ei își consacră priceperea și pasiunea pentru a înfăptui sarcina de cinste și de răspundere încredințată de partid de a lega strîns învățămîntul de viață, cercetarea științifică de necesitățile producției. De altfel, în cursul vizitei în întreprinderile orașului, secretarul general a apreciat rezultatele înregistrate, socotindu-le un început prețios. 

prototip peste 40 de instalații și a- parate de importanță științifică deosebită, cu utilizări fie în cercetare, fie in scopuri didactice, majoritatea brevetate sau în curs de brevetare. Printre acestea sînt oscilatorul cu plasmă, laserul cu gaze, oscilatorul pentru surse de ioni și alte instalații realizate în cadrul contractelor încheiate cu institute de cercetări, pentru autodotare sau elaborate de absolvenți, ca lucrări de diplomă.Dintre exponatele prezentate de Facultatea de chimie rețin atenția noile produse sintetizate în laboratoarele facultății și utilizate în producție, instalațiile executate prin autodotări, prototipuri cu diverse utilizări în cercetare și practică. Facultatea de matematică prezintă, printre altele, un receptor pentru studiul radioemisiei solare, unic în țară.Oprindu-se in fața unei vitrine în care sînt prezentate roci din zăcămintele minerale prospectate și studiate de cadre didactice și studenți ai Universității, secretarul general al partidului discută cu cadrele de specialitate, le recomandă să intensifice cercetările geologice pentru punerea in evidență și valorificarea unor noi rezerve de materii prime.Facultatea de studii economice, ca și cele umanistice, care au o pondere mare în cadrul Universității, înfățișează, de asemenea, prin- tr-o mare varietate de exponate, preocupările față de problematica și conținutul învățămîntului, cercetările îndreptate îndeosebi spre probleme de bază ale economiei și culturii noastre.în timpul vizitei, secretarul general al partidului a apreciat în mod deosebit rezultatele muncii de cercetare întreprinse de cadrele didactice și studenții Institutului politehnic și ai Universității, progresele în direcția legării învățămîntului de practică, i-a felicitat și Ie-a urat noi succese în strădaniile lor de a aduce o contribuție cît mai importantă pentru dezvoltarea economiei și a științei, pentru progresul societății noastre socialiste.

Despre munca și activitatea lor și a studenților, despre minunatele condiții create învățămîntului superior de către partid, de către statul nostru socialist au ținut să vorbească cu emoție și bucurie unii dintre participanții la întîlni- rea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia i-au adresat mulțumiri pentru grija deosebită, pe care o manifestă personal față de corpul didactic universitar și studenți.în cuvîntul său, tovarășul Mihai 
Teodosia, rectorul Universității din Iași, a spus : Am deosebita cinste ca, în numele corpului profesoral și al studenților din centrul universitar Iași, să vă adresez calde și respectuoase urări de bun venit în acest important centru.Vă rog să-mi permiteți, totodată, să exprim sentimentele noastre de recunoștință pentru onoarea ce ne-o faceți de a vă afla în mijlocul nostru. Este pentru noi un moment de sărbătoare faptul că sînteți oaspete al instituției noastre. De altfel, dumneavoastră ne-ați mai vizitat de cîteva ori.Animați de dorința vie de a traduce în viață indicațiile date de dumneavoastră, cu prilejul deschiderii noului an universitar, cadrele 

didactice și studenții din Iași își îndreaptă eforturile în sensul modernizării învățămîntului, al legării acestuia de cercetare și producție. Rezultatele obținute pînă în prezent sînt promițătoare, dar este necesar să se muncească, în continuare, cu mai multă răspundere, pasiune și dăruire, pentru a putea îndeplini sarcinile trasate de partidul nostru învățămîntului superior.Atmosfera sănătoasă, de lucru și disciplină, care este statornicită in centrul universitar Iași, participarea conștientă și activă a studenților la muncă, însușirea temeinică a politicii interne și externe a partidului, atașamentul deplin și neclintit față de această politică ne îndreptățesc să sperăm că vom reuși să ridicăm învățămîntul superior la nivelul pe care îl reclamă dezvoltarea social-economică a țării noastre.Avînd ca îndrumar permanent prețioasele și înțeleptele dumneavoastră indicații și, îmbărbătați de înaltele dumneavoastră aprecieri, vă încredințăm, stimate tovarășe secretar general, că ne vom uni toate forțele, priceperea și elanul, în direcția modernizării, a perfecționării generale a învățămîntului superior, vom spori contribuția noastră la tezaurul culturii naționale și universale și vom asigura patriei specialiști cît mai bine pregătiți, capabili să se integreze rapid și cu competență în e- fortul întregului nostru popor pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.A vorbit apoi tovarășul Alexan
dru Lazăr, rectorul Institutului a- gronomic. Vă rog să mă credeți, stimate tovarășe secretar general, că sînt emoționat fiindcă am primit din partea colectivului de studenți și cadre didactice de la Institutul agronomic sarcina să vă a- dresez cele mai vii urări de sănătate și, totodată, să vă asigurăm că noi, cei care formăm cadre pentru agricultura socialistă, sîntem hotă- rîți să vă urmăm indicațiile și că ne vom înteți eforturile pentru a îndeplini exemplar sarcinile trasate de partid. Voi raporta colectivului de muncă în ce măsură am reușit să spun — dar poate că n-am reușit să o fac așa cum doream — ceea ce simt studenții, cadrele didactice și că, într-adevăr, la noi în institut este o sărbătoare, ca pentru întregul Iași, faptul că vă aflați în mijlocul nostru.Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi și vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru a face față cu cinste sarcinilor.Tovarășul Gheorghe Scripcaru, rectorul Institutului de medicină și farmacie, adresîndu-se secretarului general a spus : Vă rog să-mi permiteți ca, în numele comuniștilor, cadrelor didactice și studenților Institutului de medicină și farmacie din Iași, să exprim bucuria de a vă avea din nou în mijlocul nostru. în același timp, vă mulțumesc pentru grija neobosită pe care o purtați dezvoltării învățămîntului medical și ocrotirii sănătății oamenilor muncii din județul și municipiul Iași, materializată prin extinderea Institutului de medicină și farmacie, prin construirea celor două mari spitale în Iași.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru a da patriei specialiști de înaltă calificare.Trăiesc momente de mare emoție, a spus tovarășul Cornelia Zo- 
ryneak, secretarul comitetului de partid al centrului universitar Iași. Doresc, cu această ocazie, să exprim hotărîrea unanimă a comuniștilor din centrul universitar Iași, a cadrelor didactice și studenților de a îndeplini toate hotărîrile, toate sarcinile puse de partid în fața școlii românești pentru formarea cadrelor necesa

re construcției socialismului în țara noastră. Vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc, în numele biologilor, pentru grija pe care dumneavoastră personal' ați manifestat-o pentru întărirea și dezvoltarea cercetării biologice din țara noastră prin crearea Institutului central de biologie, care va facilita înfăptuirea dezideratelor învățămîntului, cercetării, producției.Vă urez, în numele comuniștilor. al cadrelor didactice, al studenților din centrul nostru universitar multă sănătate, multă fericire !Tovarășul Mihaî Timofte, președintele Consiliului asociațiilor studenților din centrul u- niversitar Iași, a spus : Cele cîteva mii de studenți din centrul nostru universitar mi-au dat mandatul să vă transmit și să exprim sentimentele de dragoste și prețuire pe care studențimea le nutrește pentru dumneavoastră, pentru partid, totala adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru.Noi am primit cu mare responsabilitate și maturitate măsurile de perfecționare a învățămîntului, programul ideologic al partidului pe care studențimea îl socotește propriul său program. întreaga studențime ieșeană, asociația studenților sînt ferm hotărîte să participe mult mai activ pentru realizarea în practică a acestor
Cuvîntul tovarășului
Nicolae CeaușescuStimați tovarăși,Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor cadrelor didactice și studenților, un salut călduros și să vă urez succese tot mai mari in activitatea pe care o desfășurați in Iași. (Vii aplauze).Am vizitat Institutul de chimie, precum și expoziția din holul Universității, unde am putut vedea u- nele realizări ale facultăților din cadrul Politenicii și al Universității. Desigur, nu este scopul acestei întîlniri să analizăm acum ce s-a făcut și ce se face în Iași în domeniul cercetării științifice, al învățămîntului, al legării sale cu practica. Trebuie însă să spun că am constatat cu deosebită plăcere, atit la institut cît și în cadrul expoziției, că cercetătorii și cadrele didactice din învățămîntul superior din Iași se străduiesc să aducă o con- tribuție, cîț mai importantă la. dezvoltarea societății noastre socialiste. Sînt abordate unele probleme de mare importanță pentru economie, în general pentru dezvoltarea științei în România.Am constatat cu multă satisfacție, în vizita făcută azi în unele întreprinderi, că unele domenii ale învățămîntului au trecut foarte serios la apropierea de producție, realizîndu-se — dacă se poate spune așa — o reală integrare a învățămîntului, cercetării și producției. Sînt începuturi bune. Sper că vor fi urmate de toate facultățile, în felul acesta, învățămîntul și cercetarea din Iași vor putea aduce o contribuție și mai însemnată la progresul științei, la progresul general al societății socialiste din România. Eu doresc să vă felicit în modul cel mai călduros pentru rezultatele bune de pînă acum. 

(Aplauze puternice).Nu vreau să spun mai mult. Mîine vom avea conferința județeană de partid și unele din a- ceste probleme le vom discuta în cadrul conferinței, așa cum este normal. Sper că acest valoros corp de cadre didactice din Iași, îm

măsuri. Și pentru că în curînd se serbează un eveniment în viața dumneavoastră, care este și al nostru, vă urez mulți, mulți ani și multă sănătate, spre binele patriei noastre, să ne conduceți pe acele culmi pe care le visăm și le dorim cu toții !în continuare, a luat cuvîntul tovarășul Cristofor Simionescu, rectorul Institutului politehnic, care a spus : lașul a încercat să vă primească cu toată căldura și cu toată stima pe care le meritați. Nădăjduiesc, ca un soldat al acestui centru universitar, că a reușit să o facă. Aș dori să plecați cu convingerea că toți dascălii, toți studenții, toată suflarea lașului sînt a- lături de dumneavoastră în eforturile, în contopirea pe care ați făcut-o cu idealurile poporului nostru.întotdeauna vom fi cu trup și suflet alături de dumneavoastră pentru cauza progresului. în curînd veți împlini un număr de ani. Vă rog să credeți că vă dorim dublarea și triplarea acestei virste, spre binele poporului nostru, pentru ca, în comun, să ducem cît mai departe cauza socialismului și comunismului. Vă dorim mulți ani și să știți că atunci cînd veți închina un pahar la București, lașul va ține un pahar în mină pentru sănătatea dumneavoastră și a familiei dumneavoastră.Primit cu vii și puternice aplauze, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

preună cu. marele număr de studenți, de tineri entuziaști din a- cest centru universitar vor depune eforturi unite pentru a perfecționa continuu procesul de învă- țămint și de cercetare, pentru a da patriei cadre de nădejde în toate domeniile de activitate.Cunoașteți programul de dezvoltare a țării. El oferă posibilități nelimitate — ca să spun așa — pentru toate sectoarele, pentru toți oamenii care doresc să-și consacre forțele ridicării României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați anticipat asupra aniversării mele. Este vorba, desigur, de o vîrstă destul de tînără. (Vii aplauze). Eu vă pot asigura că îmi voi face datoria în munca încredințată de popor și partid și — în măsura posibilităților — mă voi •preocupa, și de Iași, în vederea asigurării condițiilor ca acest centru să dea o contribuție și mai mare la dezvoltarea societății românești. 
(Aplauze prelungite). Exigențele cresc în fiecare an ; crește și priceperea dumneavoastră, a noastră, a tuturor. lașul s-a transformat și se transformă continuu, oamenii devin tot mai pretențioși. Este necesar să facem totul ca acest centru să ocupe realmente, în continuare, un loc de frunte în Moldova, să exercite o influență tot mai mare asupra dezvoltării Moldovei și în general a României. Eu vă urez succes în această direcție, tovarăși I (Aplauze pu
ternice).încă o dată, vă doresc dumneavoastră, tuturor cadrelor didactice și studenților, noi succese în întreaga activitate, multă sănătate și fericire ! (Aplauze prelungite).

★Cuvintele secretarului general al partidului sînt subliniate cu vii și puternice aplauze.Luîndu-și rămas bun de la cadrele didactice, de la studenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde prietenește însuflețitelor ovații.

Seara, 
pe străzile 

lașului
Din nou pe străzile lașului... Mulțimea adunată pe trotuare aclamă îndelung.Coloana de mașini se oprește în centrul orașului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze marele magazin universal „Moldova", care a fost dat în folosință în decembrie anul trecut.La intrarea în unitate, secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți sînt salutați de Nicolae Bozdog, prim adjunct al ministrului comerțului interior, de reprezentanți ai organelor locale de comerț. Magazinul este una dintre cele mai mari și mai frumoase unități comerciale din țară. Are o suprafață comercială de circa 8 000 mp, cinci niveluri, scară rulantă pînă la ultimul etaj. Șeful unității, Mihai Slavu, informează că zilnic magazinul este vizitat de circa 25 000 cumpărători și desface mărfuri în valoare de aproximativ 1 milion lei.— Găsiți produsele de care aveți nevoie, tovarăși ? — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu pe cumpărători, care îl înconjoară cu dragoste.— Este un magazin modern, bine aprovizionat, în care găsim mărfuri de bună calitate, răspund voci din mulțimea aflată la acea oră în magazin.Secretarul general al partidului vizitează toate raioanele magazinului. Standurile de desfacere impresionează prin modul de prezentare a mărfurilor. Este folosită pe scară largă metoda autoservirii, care dă posibilitate cumpărătorului să-și aleagă după gust mărfurile necesare, într-un timp cît mai scurt.De la magazinul universal „Moldova", tovarășul Nicolae Ceaușescu a străbătut, pe jos, cale de cîțiva kilometri, mari artere ale municipiului. Străzile cunosc și la acest ceas al înserării o vie animație. Sînt inundate de lume, de mii și mii de ieșeni. In rîndul mulțimii, se află numeroși oameni ai muncii care au avut, în cursul zilei, bucuria de a-1 primi la locurile lor de activitate, în întreprinderi și instituții. Cu toții trăiesc emoționați a- cest moment al vizitei. Mulți. vin în întîmpinarea .tovarășului-Nicolae Ceaușescu, adresîndu-i cuvinte de adîncă dragoste și recunoștință, oferindu-i flori, strîngîndu-i mîna. Prin atmosfera de entuziasm și bucurie, de vibrant patriotism, lașul oferă imaginea unei adevărate sărbători. Sînt momente de profundă semnificație. în aceste manifestări spontane, entuziaste își găsesc o vie expresie stima și prețuirea pe care le nutrește întregul popor față de secretarul general al partidului, unitatea strînsă, de monolit a celor ce muncesc în jurul partidului, încrederea lor deplină și a- deziunea totală la politica P.C.R., voința unanimă de a milita neabătut pentru înfăptuirea ei. pentru înflorirea continuă a patriei socialiste, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvol
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! FAPTUL
Sporesc construcțiile sociale cu convingerea că ele și ca un îndemn adresat ce

ti receptate de către orga- tățenilor : „predați becurile 
nele în drept să revină a- uzate !“ 
supra unei măsuri nefirești

— Se vorbește foarte mult de po
luare. de necesitatea unor măsuri 
mai ferme pentru epurarea apelor — 
ne spunea tovarășul ing. C. Rădes- 
cu, director în Consiliul Național al 
Apelor. Dar de ce să ne gin- 
dim numai Ia epurarea apelor și 
nu și la evitarea încărcării lor cu de
șeuri care ar puiea fi utilizate ? 
Altfel spus — cu adevărate materii 
prime. Trebuie pus un accent mult 
mai mare pe perfecționarea tehnolo
giilor, pe recuperarea unor pier
deri materiale încă înainte ca ele să 
se fi transformat în poluanți...

Și cea mai sumară analiză poate 
demonstra lesne că o folosire neeco- 
nomicoasă a materiei prime agravea
ză fenomenul poluării. Deci, pe de o 
parte pagubă economică datorită risi
pei imense, pe de altă parte tot pa
gubă, in cea mai mare parte tot eco
nomică. dar și de altă natură, de pe 
urma stricării echilibrului ecologic, 
deteriorării calității aerului, apei, so
lului.

Facem apel la exemple. Cine se 
numără printre risipitorii mai impor
tanți de materii prime utile, pe care 
le deversează o dată cu apele uzate ? 
La un loc de frunte se situează com
binatele de celuloză și hirtie din Su
ceava și Bacău. Fabrica de cartoane 
din Piatra Neamț. Numai aceste trei 
întreprinderi evacuează, la nivelul u- 
nui an, aproape șase mii tone de fibre 
celulozice. Logica refuză să admită că 
pot fi tăiate zeci de hectare de pă
dure numai pentru ca buștenii să fie 
transportați spre fabrici, unde să fie 
transformați in fibră celulozică și 
apoi... să-și ia drumul pe apa sîm- 
betei... U.M.M.N. Copșa Mică pierde, 
tot pe o asemenea cale, sute de tone 
de metale neferoase. Combinatul chi
mic din Tirnăveni deversează canți- 
tăți însemnate de cianuri și crom, 
Combinatul de îngrășăminte azotoase 
Piatra Neamț și Combinatul chimic 
Făgăraș — citeva mii de tone de a- 
moniac, Combinatul chimic Borzești 
— mercur, fabricile „Azur" din Ti
mișoara și „Dero" din Ploiești — de- 
tergenți, ..Colorom"-Codlea — anilină. 
Grupul industrial Brazi — acid sul
furic... și lista ar putea continua.

Urmările — in primul rind ale a- 
cestei extraordinare risipe de materii 
prime, cit și ale cunoscutelor întir- 
zieri in realizarea stațiilor de epu
rare — nu se lasă așteptate. Ba mai 
mult, se cumulează. (Aici facem o 
paranteză : oricit de economicos s-ar 
lucra, deșeuri poluante tot vor exista 
și stațiile de epurare trebuie in mod 
obligatoriu construite).

Printre urmări trebuie subliniată

creșterea costurilor de tratare a apei 
pentru a mai putea fi folosită, greu
tățile create in aprovizionarea unor 
centre populate cu apă industrială 
sau potabilă. Mai mult incă, după 
cum aflăm de la Inspecția de Stat a 
Apelor, aproximativ a șasea parte din 
lungimea rinrilor interioare conține 
acum ape inutilizabile. Acest pro
cent, ce-i drept, este mai mic 
decit în majoritatea țărilor dezvoltate 
din punct de vedere economic. Dar 
este limpede că nu trebuie admisă 
agravarea situației. De aceea, îngri
jorător- rămine faptul că pe unele 
riuri, a căror readucere în circuitul 
normal este posibilă, nu s-a făcut 
încă ceea ce trebuie. Este știut, de 
pildă, că apa Ialomiței (i.n aval de 
Slobozia) sau a Dîmbovnicului (in 
aval de Pitești) nu mai poate fi fo
losită nici măcar pentru irigație. 
Alte cursuri de apă — Oltul. Tirna- 
vele — care n-au ajuns in starea de 
degradare a celor de mai sus, 
creează, și ele, datorită unor mari 
impurificatori. greutăți frecvente sta
țiilor de tratare și alimentare cu apă 
a orașelor din aval : Rm. Vilcea. 
Blaj, Alba Iulia etc.

De ce subliniem aceste lucruri ? 
Fiindcă resursele de apă sînt, ori
cum, limitate. Pe riurile interioare — 
principala resursă de apă utilizabilă 
a țării — se scurg anual. în medie, 
35 miliarde metri cubi de apă, iar 
gradul lor de utilizare, oglindind ra
pidele prefaceri sociale din țara 
noastră, crește mereu : de la 1.2 mi
liarde metri cubi in 1950, la aproape 
10 miliarde in 1970 șl circa 14 mi
liarde în 1972. Spre finele anului 
1975 se prevede depășirea nivelului 
de 20 de miliarde și, intr-un viitor 
nu* prea îndepărtat, cantitățile de 
apă necesare vor crește și mai mult. 
Aceasta înseamnă că apa trebuie

po-
S-0

foarte bine protejată pentru a putea 
fi folosită și reiolosită ori de cite 
ori va fi nevoie — ceea ce se poate 
face numai atunci cînd ca nu se res
tituie încărcată cu prea mulți 
luanți sau cu substanțe care 
strice definitiv.

Pină aici am citat mai mult exem
ple din domeniul apelor, dar afirma
ția este valabilă și pentru cele
lalte elemente ale mediului. Astfel, 
se știe din literatura de specialitate 
că acolo unde nu se folosesc și nu 
se întrețin in mod corespunzător 
electrofiltrcle. industria cimentului 
împrăștie in aer intre 10 și 15 la sută 
din producția ei, poluind vecinătă
țile, creind disconfort local, procen
taj crescut de bronșite și alte afec
țiuni ale căilor respiratorii.

Dacă 10—15 la sută din producția J- ----- <• — J..— aer> î„
sau 
vmt.

de ciment 
seamnă că, 
fabrici, 
unde — risipă de energie, 
sipă de materiale, de investiții, 
ceasta ramură industrială consumă, 
după cum se știe, foarte multă ener
gie, deci un procent similar din can
titatea de cărbune folosit arde nu
mai pentru... încălzirea și poluarea 
atmosferei.

La Combinatul chimic 
Craiova

PRODUSE PESTE
PLAN DE CALITATE

SUPERIOARA
CRAIOVA (Corespondentul 

„Scinteii" Nistor Țuicu). — Pri
ma decadă din acest an s-a în
cheiat pentru colectivul de 
muncă al Combinatului chimie 
Craiova cu rezultate remarca
bile în îndeplinirea principali
lor indicatori economici. La 
producția globală planul a fost 
depășit cu 8 la suta, iar la pro
ducția marlă — cu 5,9 la sută. 
Aceste succese se datoresc, in 
primul rind, pregătirilor temei
nice făcute încă de anul trecut. 
Reviziile și reparațiile au fost 
efectuate la un înalt nivel ca
litativ, evitîndu-se astfel opri
rile accidentale. Demn de re
marcat este faptul că fabricile 
de amoniac și acetilenâ merg 
foarte bine, ceea ce a deter
minat ca întreg procesul de 
producție să se desfășoare in 
condiții optime. Numai la amo
niac planul a fost denășit cu 
29 la sută, dind posibilitate să 
se fabrice în plus o cantitate 
de îngrășăminte chimice azo
toase cu caie se pot fertiliza 
27 000 hectare. Ca urmare a re
alizării și depășirii ritmice a 
planului, a fost posibil ca la 
export să fie expediate în plus 
2 000 tone uree și 4 000 tone a- 
zotat de amoniu. Paralel cu 
depășirile de plan, chimiștii 
craioveni au acordat o atenție 
deosebită Îmbunătățirii continue 
a calității produselor.

O

se duce in 
din șapte 

una lucrează... în 
risipă de

in- 
ont 
De 
ri-
A-
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in rindurile de mai 
implicațiile pe care

Am abordat, 
sus. mai mult 
anumite procese <Ie producție le au 
asupra mediului înconjurător, lăsînd 
pe seama specialiștilor și a între
prinderilor înseși căutarea și aplica
rea celor mai eficiente modalități 
pentru a evita risipirea sau a 
asigura recuperarea materiilor pri
me. In acest sens, adresăm econo
miștilor, tehnicienilor, cercetătorilor 
și organizatorilor producției urmă
toarele întrebări :

1. Cum-pot fi aplicate soluțiile tehnice cunoscute și 
ce soluții noi trebuie promovate pentru a asigura un grad 

maxim de recuperare a materiilor prime ce se irosesc ?

2. Ce se poaîs face pentru reducerea, în acest con 

text, a fenomenelor de poluare ?

trn 
in 
pre 
dul

In numerele următoare, ziarul nos- 
va reveni asupra fiecărui aspect 
parte, relatînd cititorilor des- 
experiența bună, analizind mo- 
cum se acționează atit pen-

tru economisirea materiilor prime, 
cit și pentru limitarea poluării 
mediului.

Al. PLAIESU

pentru țăranii cooperatori
Multe cooperative agrico

le au hotărît să aloce anu
mite sume construirii de 
complexe senatoriale pro
prii in stațiunile de traia- 
ment. Desigur, nici o coo
perativă nu va putea, sin
gură, să ridice un complex 
sahatorial. Dar din contri
buția comună a mai multo
ra s-au adunat banii nece
sari chiar pentru mai multe 
asemenea edificii.

Pentru anii care urmează, 
pină Ia sfirșitul cincinalu
lui, s-a hotărit. construirea, 
din fondurile cooperativelor 
agricole, a unor complexe 
sanatoriale cu o capacitate 
de 1 500 locuri : la Amara 
— un complex sanatoria! cu 
500 de locuri (cazare, masă 
și tratament pentru bolile 
reumatice și ginecologice) ; 
la Olănești — un pavilion 
cu 100 de locuri pentru ca
zare, masă și tratamentul 
bolilor digestive ; la Sărata 
Monteoru — un pavilion de 
cazare cu 200 de locuri și 
un pavilion de tratament 
pentru boli reumatice și gi
necologice. in colaborare cu 
consiliul popular județean 
Buzău ; un specific asemă
nător va avea și complexul 
sanatorial de 150 de locuri, 
ce urinează să se realueze 
la Lacul Sărat; o construc
ție importantă, cu o capaci
tate de 250 de locuri, cu un 
profil complex de trata
ment urmează să se ridice 
la Geoagiu-băi. Valoarea a- 
cestor lucrări se ridică la 
80—90 milioane Iei.

Unele dintre aceste con
strucții au și început — A- 
mara, Monteoru — altele 
vor fi atacate chiar in acest 
trimestru sau sînt in faza 
de proiectare. Important

este faptul că, în modul a- 
cesta, numărul țăranilor 
cooperatori ce-și vor putea 
îngriji sănătatea în moder
ne complexe sanatoriale. 
proprietate cooperatistă, va 
crește considerabil.

O altă categorie de con
strucții sociale, pentru care 
adunările generale au vo
tat sume însemnate, 
crețele și grădinițele, 
știe că aproximativ 70 
sută din forța de muncă a 
cooperativelor agricole o 
constituie femeile. Existen
ța și buna funcționare a 
unor asemenea instituții 
sînt de mare importanță, 
atît pentru cooperatoarele- 
mame, cit și pentru bunul 
mers a! treburilor obștești, 
în prezent, la sate funcțio
nează 1577 de grădinițe cu 
cămin, cu o capacitate de 
69 165 de locuri și 78 de 
crețe cu 2 659 de locuri. 
Numai in 1972 au fost con
struite și amenajate 13 cre
țe, cu 575 de locuri și 345 
de grădinițe cu cămin, cu o 
capacitate de 12 687 de 
locuri. Și în acest an, coo
perativele și-au prevăzut 
fonduri pentru asemenea 
construcții. In cursul aces
tei luni, în cadrul adunări
lor generale, se va stabili 
cifra exactă. In patru ju
dețe, aceste obiective au 
și fost stabilite : în ju
dețul Timiș se vor con
strui 6 creșe și 3 grădinițe 
cu cămin, în județul Ba
cău — 2 creșe și 26 de gră
dinițe cu cămin, in județul 
Ialomița — 15 creșe și 23 
de grădinițe cu cămin și în 
județul Alba — 5 creșe și 
10 grădinițe cu eămip.

sint
Se 
la

Rodica ȘERBAN

„Predați becurile uzatei"

AI. D

Noutăți în construcția de 
locuințe proprietate personală
In ultimii ani, construc

ția de locuințe proprietate 
personală a luat o amploa
re deosebită, datorită spri
jinului, in credite și exe
cuție, acordat de stat. In 
1972, de pildă, s-au reali
zat, in aceste condiții, a- 
proape 43 000 de aparta
mente, față de circa 36 000. 
în 1971. Avînd în vedere 
dezvoltarea, în continuare, 
a construcției de locuințe 
proprietate personală, se 
simțea nevoia diversificării 
proiectelor, a elaborării si 
altor tipuri de proiecte care 
să corespundă diferitelor 
solicitări ale cetățenilor. în 
sprijinul acestei diversifi
cări, recent, a fost emisă o 
Hotărire a Consiliului de 
Miniștri — nr. 1621/972 — 
prin care se stabilesc nor
mele tehnice care vor sta 
la baza elaborării unor noi 
proiecte tip pentru locuințe 
cu suprafețe, echipament și 
finisaje îmbunătățite. In 
limitele acestor norme se 
vor putea construi aparta
mente mult diferite ca su
prafață — de la una, la 5 
camere — cu finisaje în 
funcție de gustul beneficia
rului. Apartamentele cu un 
număr sporit de încăperi 
vor avea camere de zi cu 
o suprafață mai mare, iar 
structura funcțională va 
asigura o mai bună izolare 
a camerelor de dormit.

Apartamentele de 4—5 ca
mere, dacă proprietarul o 
cere, pot fi dotate cu două 
camere de baie, echipate 
cu toate instalațiile nece
sare. Suprafața bucătăriilor 
poate fi mărită. Dacă loca
tarii doresc, blocurile pot 
fi înzestrate cu spălătorii, 
uscătorii, tuburi pentru e- 
vacuarea resturilor mena
jere, boxe, garaje.

Ceea ce trebuie reținut, 
în mod deosebit, este fap
tul că suprafața locuibilă, 
cit și suprafața utilă sint 
multe sporite, creîndu-se 
posibilitatea folosirii unei 
game mult mai diverse de 
materiale, atît pentru fini
sajele interioare, cit și pen
tru cele exterioare.

Pe baza acestei hotărîri 
urmează să se elaboreze 
proiecte tip diversificate, in 
funcție de mărirea aparta
mentelor. de condițiile geo
grafice și de specificul ar
hitectural al orașului în 
care urmează să fie con
struite. încă în acest an, ele 
vor fi puse, eșalonat, la 
dispoziția populației, in ve
derea 
lor. 
completa gama 
dînd astfel 
alegerii 
locuințe 
voile și 
ților.

încheierii contracte- 
Noile proiecte vor 

existentă, 
posibilitatea 

celei mai potrivite 
in raport cu ne- 
resursele solicitan-

R. Ș.

Gospodina" în ajutorul
gospodinelor

BACAU — (Corespondentul 
„Scînteii". Gheorghe Baltă) 
La uzina de cauciuc sintetic 
din cadrul G.I.P. Borzești s-a 
încheiat, cu rezultate bune, ex- 
'perimerrtai'ea in fază'industrială 
a unui nou inhibator de corozi
une pentru apa de răcire, ceea 
ce permite renunțarea la adu
cerea din import a unei cantități 
de inhibatori în valoare de pes
te 400 000 lei valută. Totodată, in 
vederea înlocuirii unor materii 
prime și materiale din import, 
in urma unor cercetări efectua
te in laboratoarele uzinei, s-a 
reușit să se înlocuiască parțial 
drezinatul folosit la fabricarea

cauciucului sintetic cu acizi 
naftenici. realizați în țară, iar

i prin producerea și utilizarea ...
unui înlocuitor al fosfatului de 
calciu la fabricarea polistirenu- 
lui se obține ‘ ăiiual o ecoiidîrife ' 
de 
In 
aici 
pilot înlocuirea 
butadienic de la fabricarea 
polistirenului A.B.S. cu latex 
de producție indigenă. Utiliza
rea acestuia în fabricația cu
rentă va permite obținerea unor 
economii in valoare de peste 1 
milion lei valută.

peste 300 000 lei valută, 
prezent, cercetătorii de 
experimentează in fază 

latexului poli- 
la

A.B.S.

în ultimele zile ale anu
lui trecut, in vitrinele ma
gazinelor de articole elec
trotehnice au apărut anun
țuri care făceau 
că „Aici se 
becurile uzate", 
este, fără îndoială, 
poate de lăudabilă și de a- 
plaudat, avînd rațiuni din
tre cele mai bune : de ce, 
adică, să fio aruncate Ia 
gunoi becurile arse, cînd 
elementul cel mai prețios 
al acestora — filamentul 
de wolfram, care se impor
tă — mai poate fi revalori
ficat și folosit. Este. deci, 
firesc să ne preocupe pe 
fiecare colectarea și pre
darea becurilor arse.

Dar Intrind în magazine 
luăm cunoștință cu o fațetă 
absolut nefirească 
țiativei 
putem 
noi decît dacă predăm -- 
obligatoriu! — 50 Ia sută din 
cantitatea de becuri cerute, 
în becuri uzate. Deseori se 
ajunge și la situații trist- 
hazlii de genul celei de mai

cunoscut 
colectează

Acțiunea 
cit se

a ini-
sus-amintite : nu 
cumpăra becuri

...Sîntem la magazinul 
„Electrotehnica".

— Dați-mi, vă rog. șase 
becuri.

— Ați adus trei becuri 
arse ?

— Nu.
— Atunci nu vă pot da 

decît unul.
— Mi-am cumpărat azi o 

lustră in Gabroveni și a- 
colo n-au becuri. Iar becuri 
vechi, se înțelege, nu am, 
pentru că n-am avut lus
tră și...

— ...în magazinul nostru 
vindem lustrele și cu 
becuri...

Intr-adevăr, unele unități 
vind' lustre, dar nit vînd 
becuri, oamenii se mută in 
casă nouă, își îmbunătățesc 
iluminatul... De unde să 
aibă, în toate cazurile, 
becuri uzate ? De ce un a- 
pel, la care cetățenii înțe
leg să răspundă cum se cu
vine, este folosit în multe 
locuri ca un instrument de 
șicanare ?

încheiem aceste rînduri

Factori de răspundere din 
Ministerul Comerțului Inte
rior ne informează că pro
ducția de preparate și se- 
mipreparate culinare se va 
dezvolta considerabil, atit 
cantitativ, cit. mai ales, in 
ce privește diversitatea o- 
fertei, paralel cu sporirea 
rețelei de unități și secții 
„Gospodina" — in sectorul 
alimentației publice, in ma
gazinele alimentare ou au
toservire, unitățile de me- 
izeluri-brînzeturi și în can
tinele restaurant.. In pre
zent funcționează circa 400 
unități și secții „Gospodi
na". dar numărul lor va 
crește simțitor ; e de ajuns 
să amintim că fiecare res
taurant are obligația înfiin- 

nnei asemenea uni- 
Va spori și numărul 

bucătăriilor de bloc —- de 
Ia 50 la 70. Iar pentru ca 
economia de timp a gospo
dinelor să fie și mai sub
stanțială. preparatele și se- 
mipreparatele culinare vor 
puiea fi comandate telefo
nic, la casele de comenzi 
care vor lua ființă in fie
care oraș cu peste 50 000 de 
locuitori ; se prevede ca 
numărul caselor și micro-

caselor de comenzi să *- 
jungă la 150.

Mărirea numărului de u- 
nități și secții pensiune, 
în special a celor pe bază 
de abonamente pentru sa- 
lariați și elevi, a unităților 
iniei, care să ofere gustări 
calde și reci, minuturi, în
ființarea a încă o sută de 
bufete expres — sînt mă
suri care pot contribui 
direct la economisirea 
timpului pe care femeia sa
lariată și-l petrece in bucă
tărie. In același scop, auto
servirea se va practica in 
930 de magazine alimenta
re, precum și în nume
roase bufete, restaurante, 
cofetării.

Gospodinele ar avea de 
ce să fie și mai mulțumite 
dacă, la măsurile mai sus 
enunțate; s-ar adăuga îm
bunătățirea calității prepa
ratelor și semipreparatelor 
culinare. Nu vrem să ge
neralizăm, dar se întîmplă, 
uneori, ca după gust să 
se simtă că nu sînt pre
parate „ca acasă", incon
venient care poate fi în
lăturat.

R. R

mari
Era in plină zi de lucru. Toate 

instalațiile Uzinei de petrol din 
Borzești funcționau normal. Un 
zgomot puternic, neobișnuit i-a 
atras pe toți operatorii din 
schimb spre instalația de para- 
xilen. Ce se întîmplase ? Din 
cauza ruperii unei tije, compre
sorul de răcire fusese scos din 
funcțiune. întreaga instalație a 
amuțit. Verdictul, dat încă din 
primul moment, nu era deloc 
încurajator : compresorul tre
buia schimbat. înlocuirea lui
însă cu un alt compresor din
import necesita, pe lingă fon
duri valutare, și o stagnare a
producției timp de cel puțin 6 
luni. Asta însemna o pierdere 
de circa 8—10 milioane lei. Ti- 
nărul inginer Eugen Cordu- 
neanu a găsit însă o altă solu
ție. După o noapte de studiu și 
calcule a ajuns la concluzia că 
compresorul poate fi reparat 
chiar in uzină. A strîns în 
jurul lui cîțiva oameni de nă
dejde — pe maistrul ~ 
Grecu, lăcătușul Leonida 
miau, sudorul Ion Ștefan 
frezorul Alexandru 
Patru zile și patru nopți 
muncit fără întrerupere, 
zultatul ? Instalația a fost 
tă, reîncepînd producția 
diat.
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In anul 1968, pe strada 
petului din București, Ion 
șoruș a fost rănit mortal cu un 
cuțit de către un necunoscut, 
care a reușit să dispară. Pri
mele cercetări întreprinse pen
tru depistarea lui n-au dat nici 
un rezultat. Dar dosarul nu pu
tea fi închis. La fața locului 
rămăsese totuși, o probă : bas
cul pe care făptașul il pierduse 
in timp ce fugea. Organele de 
miliție și procuratură au între
prins cercetări îndelungate, reu
șind în cele din urmă să-l 
găsească pe posesorul lui : Ma
rin Ciurea din comuna Braga- 
diru. Analizele criminalistice 
de laborator și reconstituirea 
traseului străbătut de el în acea 
zi n-au mai lăsat nici un dubiu 
asupra autorului crimei. Acesta 
a fost arestat și, in fața probe
lor. și-a recunoscut faptele. A- 
cum urmează să primească pe
deapsa prevăzută de lege.

pentru... 
un film !

„A- 
pre- 
unui 
ani-

Studiou! cinematografic 
lexandru Sabia" a inceput 
gâtirile pentru realizarea 
film documentar consacrat 
versării unui sfert de veac de
la actul revoluționar al națio
nalizării principalelor mijloace 
de producție industrială din 
țara noastră. în chip firesc, ci
neaștii care se ocupă de filmul 
respectiv și-au propus să con
lucreze îndeaproape cu cit mai 
mulți dintre cei care au luat 
parte la acest eveniment. O 
primă cale la îndemîna tuturor 
o reprezintă scrisorile din par
tea celor care au participat 
personal la preluarea întreprin
derilor. Autorii lor sint invitați, 
ca o dată cu numele, adresa, o- 
cupația actuală, să relateze în 
ce măsură au participat la e- 
venimentul respectiv. Scriso
rile sint așteptate pină la 10 
februarie, pe adresa Studioului 
cinematografic „Al, Sahia", 
b-dul Aviatorilor nr. 106, sec
tor 1 — București — pentru re
dacția film documentar.- Parti
cipants activi, martorii oculari 
vor ajuta astfel la reconstitui
rea și fixarea pe peliculă a 
unui moment istoric al dezvol
tării țării noastre, al trecerii 
la construcția socialismului.
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văzut recent, la stu- 
„Alexandru Sahia", o 
de filme pe teme de

Am 
dioul 
serie 
circulație, realizate la ce
rerea și cu sprijinul In
spectoratului General al 
Miliției. încadrîndu-se in 
complexul acțiunilor edu
cative inițiate de organis
mele specializate ale M.A.I. 
in scopul creșterii securită
ții traficului rutier, al pre
venirii accidentelor de cir
culație, aceste scurt-me- 
t.raje — semnate de cîțiva 
dintre cei mai buni regi
zori și operatori de filme 
documentare — sint desti
nate unui public extrem de 
larg și răspund unei co
menzi sociale de imediată 
actualitate.

Tematica lor variată a 
fost stabilită în urma ana
lizei imprejurărilor și a 
cauzelor celor mai frecven
te accidente înregistrate pe 
drumurile publice : mama 
vitezei, consumul de alcool, 
oboseala excesivă, impru
dența unor conducători 
auto, a unor pietoni, bici- 
cliști etc. Filme-avertis- 
ment, ele militează, în ul
timă Instanță, pentru cu
noașterea și respectarea 
unor prevederi legale, an- 
gajind un dialog preventiv 
cu candidații la infracțiuni 
și accidente rutiere, propu- 
nindu-și să creeze un cu
rent de opinie împotriva 
iresponsabilității unor par
ticipant motorizați ori pe- 
deștri la circulația tot mai 
intensă de pe șosele și 
de pe drumurile din ora 
șele și din satele noastre.

Deosebit de impresionant, 
filmul Să nu uitați copiii 
(scenariul și regia — Mirel

Ilieșu) 
care a 
oameni
— soț 
comună de lingă 
Cauza : excesul de 
pierderea 
supra 
viraj, 
ocupă 
treia victimă a acestui ac
cident — un copil rămas 
orfan de ambii părinți. Un 
copil grav traumatizat su
fletește, pe care-1 vedem 
însingurat, retras in el în
suși, marcat de durerea 
cumplită pricinuită de 
pierderea părinților săi.

De fapt, filmul își auto- 
testează puterea de convin
gere. Patrulele de miliție o- 
pre.sc cîțiva automobiliști 
care au depășit viteza lega
lă. Unii dintre ei au copii. 
Acestora le este arătat fil
mul — și urmărim, pe e- 
cran, reacțiile lor : un băr
bat cu figură severă abia 
își stăpinește emoția, altul 
își șterge pe furiș o lacrimă 
ș.a.m.d. Apoi îi auzim măr
turisind că doar acum și-au 
dat seama de responsabili
tatea pe care o au față de 
copiii care-i așteaptă acasă. 
Abia acum ! 
îndoială că
— punînd

evocă un accident 
costat viața unor 
in puterea 

și soție —
virstei 
dintr-o 
Pitești, 
viteză, 

controlului 
mașinii intr-un 

Autorii filmului se 
însă de o a

a-

Nu încape 
acest film 
în valoare 

forța de șoc a unui adevăr 
tragic — acționează asupra 
conștiințelor și trezește la 
realitate, invită convingător 
la respectarea uneia dintre 
cele mai elementare (și 
mai des încălcate) preve
deri a legii circulației.

O invitație la prudență o 
constituie și scurt-metrajul 
Gîndește-te la mișcarea ur
mătoare (scenariul și re-

Filmul 
demon- 
și posi-

gia — Ion Moscu). 
iși propune să 
streze necesitatea 
bilitatea de a elimina riscul 
accidentului, prevăzind, ca 
în jocul de șah, mișcarea 
următoare, anticipind ati
tudinea, reflexele partene
rilor de trafic rutier, gin- 
dindu-te la tot ce ar putea 
interveni, neașteptat, în

Moscu. 
aceeași

și al 
temă

preună cu I. 
altui film pe 
intitulat Grăbește-te încet). 
Ambele reflectă preocupa
rea de a cultiva, in rin
durile populației de la ora
șe și sate, respectul față de 
anumite norme legale a că
ror nesocotire se soldează 
adeseori cu accidente din
tre cele mai grave. Bine ar

Prudența nu are vacanță 
(scenariul și regia 
Horvat) 
cauzelor 
vente de accidente înregis
trate 
diilor 
munte. Deși inegal ca rea
lizare, filmul prezintă dife
rite cazuri revelatoare, care 
sfîrșesc, in cel mai bun caz.

Gh.
este consacrat 

celor mai frec-

în timpul 
la mare

conce- 
sau la

auto in ceea ce se numește 
„tactica defensivă". Fil
mul 
loace 
rești 
cînd 
ție, 
care t
Înlăturat. Turnat cu cola
borarea unor automobiliști 
de performanță (Eugen Io-

defensivă".
propune cîteva mij- 

> prin care să te Ie
de cei care, încâl- 

regulile de circula- 
provoacă situații in 

accidentul pare de ne-

HLMELE DE SCURT-METRAJ PE TEME DE CIRCULAȚIEr

Interesul este mare,
dar păcat... de difuzare
procesul circulației și acțio- 
nind in consecință. Este și 
o polemică cu cei care — 
socotindu-se „ași“, conducă
tori infailibili — au toate 
șansele de a medita apoi, 
imobilizați intr-un pat de 
spital, asupra consecințelor 
lipsei de responsabilitate.

Responsabilitatea pietoni
lor face, in mod special, 
obiectul unui nou și con
vingător scurt-metraj : Pie
tonul (scenariul și regia — 
Dumitru Done, coautor, îm-

fi dacă, în practica de fie
care zi, organele locale de 
miliție ar acționa mai stă
ruitor și mai ferm în aceas
tă direcție, bucurindu-se și 
de sprijinul mai activ, per
manent, al organizațiilor 
obștești, al tuturor factori
lor care au un cuvint de 
spus în educarea „omului 
de pe stradă" în spiritul 
înțelegerii și respectării ri
guroase a legilor de circu
lație și. implicit, a propriei 
sale siguranțe.

cu un concediu ratat, dai1 
care de multe ori au urmări 
ireversibile ! Foarte util, 
scurt-metrajul Atenție, bi- 
cicliști ! (scenariul și regia 
Eugen Popită) este realizat 
cu mijloace convingătoare, 
iu special pentru spectato
rii din comunele situate în 
apropierea orașelor.

în sfirșit, un film de un 
interes aparte : Intre două 
rele (scenariul și regia — 
I. Moscu), care își propune 
inițierea conducătorilor

nescu Cristea, Florin Po
pescu, Petre Vezeanu), a- 
cest scurt-metraj prezintă 
citeva soluții practice din- 
tr-un domeniu care ar tre
bui să facă obiectul unei 
preocupări exprese a șco
lilor de șoferi, ca și a u- 
nor cursuri de perfecționa
re organizate în mod spe
cial (eventual de către 
A.C.R.).

Este de 
filmele la 
(realizate

remarcat că în 
care ne referim 
cu participarea

unor buni operatori, ca 
Doru Segal, Mustafa Kia- 
mil, Gr. Copăceanu, M. 
Narti) se insistă adeseori 
asupra necesității unei su
pravegheri mai atente, de 
către părinți și educatori, 
a copiilor care se joacă pe 
străzi ignorînd pericolul u- 
nor grave accidentări. Pe de 
altă parte, dacă evocarea 
unor accidente autentice 
(făcută, de regulă, cu grija 
de a se evita naturalismul 
relatării) acționează asupra 
spectatorilor ca un argu
ment convingător, ficțiunea 
cinematografică nu are în
totdeauna aceeași finalitate 
— de pildă, în filmul „Pe 
teme de circulație", alcătuit 
din trei scheciuri inegale, 
care uneori minimalizează 
tema abordată (ca in episo
dul cu îndrăgostiții întîr- 
ziați la ihtilnire).

Am prezentat, pe scurt, 
cîteva filme de scurt-me
traj menite să contribuie, 
cu mijloace specifice, la 
perfecționarea circulației. 
Eficiența educativă a aces
tui gen de filme de
pinde insă, fără îndoială, de 
măsura in care sint prezen
tate publicului larg, care — 
așa cum bine se știe — ma
nifestă un viu interes față 
de aceste probleme. Folo
sirea lor in cadrul unor ac
țiuni organizate de Inspec
toratul General al Miliției 
asigură doar parțial aceas
tă eficiență. Credem că 
problematica acestor filme 
și ținuta celor mai bune 
dintre ele îndreptățesc din 
partea întreprinderilor ci
nematografice o atitudine 
mai receptivă, o progra-

mare atentă. începînd cu 
cinematografele centrale 
(care au fost pină acum in 
mod nejustificat ocolite sau 
omise), nu întîmplător 
anonim, ci sistematic, 
reveniri repetate, cu 
popularizare adecvată, 
general vorbind, difuzarea 
filmelor de scurt-metraj 
este deficitară (documenta
re dintre cele mai reușite 
nu sînt puse în atenția ce
lor cărora li se adresează, 
in timp ce destule filme 
publicitare derizorii, „com
pletări" rizibile, impovărate 
de gratuite jocuri formale, 
încarcă inutil programul 
cinematografelor) ; or, e 
limpede că o programare 
exigentă, favoriz'md scurt- 
metrajele de ecou — între 
care se numără în mod in
discutabil și cele pe teme 
de circulație — s-ar solda 
cu certe ciștiguri educative, 
concretizate, în cazul filme
lor la care ne-am referit, 
în ciștiguri de vieți și 
bunuri materiale. Iniția
tiva prezentării lor la 
casele de cultură sau 
în spectacole speciale pen
tru elevi și studenți ar 
fi,- de asemenea, bineve
nită. Poate că studioul „Ani- 
mafilm" ar putea realiza 
unele desene animate pe 
această temă, după cum și 
Televiziunea ar putea folosi 
mai intens filmul de circu
lație în emisiunile consa
crate acestei probleme, ca 
și în alte emisiuni de largă 
popularitate.

și 
cu 

o 
In

D. COSTIN

tt-

Ce nu știa 
locatarul

Nici nu s-a mutat bine în
partamentul ce i-a fost repar
tizat, și Ilie Donciu, mecanic 
auto din Rlmnicu-Vilcea, a în
ceput să bată drumul spre a- 
sociația de locatari nr. 3 din zona 
Traian. Azi așa, miine la fel, 
pină au trecut doi ani. In tot 
acest timp, el a depus la aso
ciația respectivă nu mai puțin 
de il cereri prin care a solici
tat să i se repare una dintre 
conductele sparte ale instalației 
de încălzire. De fiecare dată 
insă I.D. n-a reușit să obțină 
decit promisiuni. Se vede trea
ba că el nu știa că birocrații nu 
fac două treburi deodată. Ei ori 
promit, ori... nu se țin de cuvint!

Vulpea 
si oile»

împărțită in două ciopoare, 
supravegheate de ciobanii Ion 
Stanciu și Aurel Bogățean, tur
ma de peste 1 000 de oi a coo
perativei agricole de producție 
din Mirăslău (Alba) ieșise la 
păscut pe o porumbiște. La un 
moment dat, oile lui Bogățean 
s-au speriat de o vulpe urmă
rită de niște cîini, năpustin- 
du-se spre o rîpă. Primele au 
astupat cu trupurile lor ripa, iar 
celelalte au trecui peste ele ca 
pe un adevărat pod al lui Păca
lă. Cei doi ciobănei, singuri-sin- 
gurei, n-au putut 
dezastrul : 66 de 
Acum rămine de 
bun de plată.

să oprească 
oi au 
văzut

murit, 
cine e

Rubrică redactată
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă mulțumim în modul cel mai sincer pentru amabilul mesaj pe care ni l-ați adresat cu ocazia zilei noastre de naștere.Avem convingerea că relațiile de prietenie existente între țările noastre se vor întări în viitor.
BIRENDRA

Regele Nepalului

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
I0H GHEORGHE MAURER,

L-A PRIMII PE AMBASADORUL VENEZUELEI

Cronica zilei

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit joi Ia 
amiază. în audiență protocolară de 
prezentare, pe noul ambasador al 
Venezuelei în Republica Socialistă 
România, Juan Uslar Pietri.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, a participat Ni- 
colae Ghenea, secretar general in 
Ministerul Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Joi a părăsit Capitala delegația 
Uniunii societăților de Cruce Roșie 
și Semilună Roșie din U.R.S.S., con
dusă de F. G. Zaharov, prim- 
vicepreședinte al comitetului exe
cutiv al uniunii, care, la invitația 
Societății de Cruce Roșie, a făcut o 
vizită în România între 8 și 18 ianua
rie a.c.

In timpul șederii în țara noastră, 
delegația sovietică a avut întreve
deri la Consiliul Național al Socie
tății de Cruce Roșie, Ministerul 
Sănătății, precum și la comisiile de 
Cruce Roșie ale municipiului Bucu
rești, județelor Brașov și Sibiu. 
Oaspeții au vizitat obiective indus
triale, agricole, social-sanitare și cul
turale, luînd cunoștință de activita
tea desfășurată de Societatea de 
Cruce Roșie din Republica Socia
listă România.

★

Joi, la liceul ,,Ioan Slavici" din 
Arad a avut loc festivitatea dez
velirii bustului marelui prozator 
transilvănean, de la a cărui naștere 
s-au implinit 125 de ani. Cu acest pri
lej. Marțian Fucui, primarul munici
piului Arad, și prof. univ. dr. Eugen 
Todoran. din Timișoara, au vorbit 
despre viața și opera lui loan Slavici.

în aceeași zi, participanții au vi
zitat casa memorials „loan Slavici"

din Șiria. locul natal al scriitorului, 
după care, în sala căminului cultu
ral din localitate, a avut loc simpo
zionul „loan Slavici — personalitate 
de seamă a literaturii române".

La biblioteca „Astra" din Sibiu 
a avut loc un simpozion organizat de 
comitetul județean de cultură și e- 
ducație socialistă. în cadrul căruia 
au fost prezentate comunicări con
sacrate operei lui loan Slavici.

Manifestări consacrate vieții și o- 
perei marelui scriitor s-au desfășu
rat și la Agnita și Copșa Mică.

★

Joi, la librăria Mihai Eminescu din 
Capitală, acad. Ștefan Milcu, vicepre
ședinte al Academiei, și acad. Ale
xandru Graur, directorul general al 
Editurii Academiei, au prezentat citi
torilor lucrarea Atlasul complex 
„Porțile de Fier".

Conceput ca o sinteză interdisci- 
plinară, într-o viziune cartografică 
nouă, atlasul valorifică rezultatele in
vestigațiilor întreprinse în zona „Por
țile de Fier" de 14 colective de cer
cetare, privind geografia, geologia, 
hidrologia, speologia, botanica, zoolo
gia, monumentele naturii, aspectele 
social-istorice ale regiunii.

(Agerpres)

InUbiiri ale can®atitar L II. 8., pBîiîrii 
alert parțiale la M. R. N., ca aleatorii

Vizita unei delegații 
a grupului 

interparlamentar iugoslav
La Palatul Marii Adunări Națio

nale a avut loc ieri o întilnire de 
lucru între reprezentanți ai Grupu
lui român al Uniunii interparlamen
tare și reprezentanți ai grupului si
milar iugoslav.

Au participat Petar Dodik și Mi
lan Milutinovici, membri ai Comite
tului de politică externă al Adunării 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, Tudor 
Drăganu, vicepreședinte al Grupului 
interparlamentar român, Roman 
Moldovan, .Alexandru Ionescu și 
Mircea AngeJescu, membri ai comi
tetului de conducere al grupului.

Reprezentanții celor două grupuri 
au procedat la un schimb de vederi 
și de informații asupra problemelor 
înscrise pe ordinea de zi a Confe
rinței interparlamentare pentru coo
perare și securitate europeană, care 
va avea loc la Helsinki, intre 26 și 
31 ianuarie a.c.

Mesaje ale tulturis 
românești 
pe meleagurile Cubei

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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Trei zile, la Galați

TURfflL ECHIPELOR MASCULINE DE HANDBAL
Campionatul masculin de 

handbal revine în actualitate ; 
astăzi, mîine și poimiine, la Ga
lați vor avea Ioc meciurile (în 
total 15) din cel de-al doilea tur
neu de sală. Fruntașele clasa
mentului (Steaua și Universita
tea București) — avînd acum 
cite 21 de puncte — vor căuta, 
firește, să se instaleze solitare 
la conducerea plutonului. întru- 
cit in aceste zile, la Galați, cele 
două binecunoscute formații nu 
se vor întîlni in partidă directă, 
tentativa lor va depinde de re
zultatele indirecte. Foarte inte
resant de urmărit va fi meciul 
echipei Steaua cu formația băi-

măreană Minaur, singura in fața 
căreia a pierdut (în toamnă, la 
Baia Mare). Dintre celelalte 
partide de mare interes notăm : 
Steaua — Universitatea Cluj, 
Dinamo București — Universita
tea București, Minaur Baia Mare
— Dinamo București.

Partidele de astăzi (prima în
cepe la 14,30) se vor disputa 
astfel : Politehnica Timișoara — 
Voința București, Universitatea 
București — Trotușul (Gh. 
Gheorghiu-Dej). Dinamo Brașov
— Steaua, Universitatea Cluj — 
Independența Sibiu și .Minaur

;Baia Mare—Dinamo București.

In cîteva rînduri
• BASCHET. — La Moscova s-a 

disputat partida retur dintre echi
pele Ț.S.K.A. Moscova și Dinamo 
București, contind pentru grupa B 
a sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la baschet 
masculin. Baschetbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 
83—64 (45—37). în primul meci, dis
putat la București, echipa Ț.S.K.A. 
Moscova a cîstigat cu scorul de 
94—80.

• ȘAH. — Numai două runde au 
mai rămas de disputat in turneul in
ternațional de șah de la Orense (Spa
nia) și marele maestru român Florin 
Gheorghiu se menține in fruntea 
clasamentului cu 7.5 puncte, urmat

de Pidevski (Bulgaria) — 6,5 puncte, 
Ciociltea (România). Benko (S.U.A.), 
Parma (Iugoslavia) — cite 5,5 punc
te, Cobo (Cuba)---- 5 puncte etc. In
runda a 9-a, Gheorghiu a. remizat cu 
Ciociltea. Egalitatea a mai fost con
semnată și in partida Me.dnis—Cobo. 
Pidevski a ciștigat la Castro, iar 
Pomar l-a învins pe Durao. 
• La Varșovia a început- un tur
neu internațional de șah pentru ju
niori la care participă tineri din 
țările socialiste. în prima rundă, 
Kisnev (U.R.S.S.) a ciștigat în fața 
lui Oczel (R.D.G.), iar Belczik (Po
lonia) l-a învins pe maghiarul Pin
ter. S-a întrerupt, intr-o poziție 
complicată, partida dintre Birăescu 
(România) și Mardarovici (Polonia).

BUCUREȘTI. — Ieri, in sala de 
festivități a institutului „Pasteur", 
cetățeni ai cartierului Giulești din 
Capitală s-au intilnit în cadrul unei 
adunări electorale cu tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al Co
mitetului Executiv al CC. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului mu
nicipal de partid București, prima
rul general al Capitalei, candidat 
al F.U.S. in circumscripția electo
rală nr. 22 pentru alegerile par
țiale în Marea Adunare Națională, 
care vor avea loc la 4 februarie.

în cadrul adunării, locuitorii aces
tui cartier al sectorului 7 — majori
tatea salariați ai fabricilor, uzinelor 
și instituțiilor ce activează în aceas
tă parte a Capitalei — au trecut în 
revistă realizările remarcabile obți
nute in cartierul Giulești pe linie e- 
dilitar-gospodărească. In dorința de 
a continua și îmbogăți aceste rezul
tate în anii următori, cetățenii au 
abordat, în dialogul cu candidatul lor, 
o arie complexă de probleme legate 
de dezvoltarea cartierului. Perfec
ționarea activității unor sectoare de 
larg interes cetățenesc — transportul 
in comun, mai buna așezare a rețe
lei comerciale și unităților coopera
ției meșteșugărești, extinderea cana
lizării și alimentării cu apă potabilă, 
modernizarea și întreținerea rețele
lor stradale, creșterea numărului de 
creșe, grădinițe, cămine pentru copii 
etc. — au făcut obiectul multora din 
intervențiile la cuvînt ale celor peste 
20 de vorbitori.

Numeroși cetățeni, printre care Ion 
Coban, Gh. Mitu, Elena Grosu, Va
sile Barbu. Maria Unguritu și alții, 
s-au angajat să participe prin muncă 
voluntară, în orele lor libere, la exe
cutarea unor lucrări edilitar-gospo- 
dărești inițiate cu forțe proprii și a 
celor cuprinse în planurile consiliului 
popular. Prin numărul mare de pro
puneri și sugestii făcute, prin carac
terul lo>- realist, prin soluțiile indi
cate pentru rezolvarea unei probleme 
sau alteia, adunarea s-a transformat 
îiîtr-un veritabil sfat gospodăresc. In 
scopul unei bune finalizări a propu
nerilor reieșite cu această ocazie, to
varășul Gheorghe Cioară a cerut or
ganelor de specialitate ale consiliu
lui popular municipal să procedeze 
la o analiză atentă a lor, jar la ur
mătoarea adunare electorală cetățenii 
să fie informați asupra priorităților 
și posibilităților de rezolvare. ■

TG. MUREȘ. — Desemnat can- 
didftt” a’l Frontului Unității Socia
liste pentru alegerile parțiale de 
deputați în M.A.N. la 4 februarie, în 
circumscripția electorală nr. 2 Tg. 
Muteș-Nord. in locul devenit vacant, 
tovarășul Pavel Chiorean, prim-se
cretar al comitetului municipal de 
partid, primarul municipiului Tg. 
Mureș, a avut o serie de întîlniri cu 
alegătorii din circumscripție, la care 
au participat numeroși cetățeni. O 
adunare însuflețită a avut loc la una 
din școlile profesionale, la care au 
luat parte aproape 400 de cetățeni 
din cartierul Ady Endre și străzile 
din jur. în cuvîntul său. tovarășul 
Pavel Chiorean a înfățișat bilanțul 
realizărilor din municipiul Tg. Mu
reș pe plan economic și social-cul
tural, rod al politicii partidului și 
guvernului, al muncii entuziaste de
puse de oamenii muncii români, ma
ghiari și de alte naționalități. Infă- 
țișind ritmurile înalte înregistrate in

industrie, dezvoltarea învățămintului, 
culturii, ocrotirii sănătății, vorbitorul 
a subliniat eforturile făcute de stat 
pentru construirea de noi ansambluri 
de locuințe, printre care și cartierul 
Ady Endre. In continuare, tovarășul 
Pavel Chiorean s-a referit la perspec
tivele de dezvoltare a orașului, la 
măsurile luate pentru crearea do noi 
locuri de muncă pentru femei, con
struirea de creșe și grădinițe, dezvol
tarea rețelei comerciale, extinderea 
lucrărilor de canalizare, moderniza
rea străzilor, îmbunătățirea aprovi
zionării populației. în cadrul adună
rii, alegătorii, printre care Mihai 
Pătrașcu, Adalbert Pa.pp, Vasile 
Buta. Arpad Iszlai și alții, au vorbit 
despre realizările de pînă acum, fă- 
cînd propuneri in vederea bunei gos
podăriri a orașului.

BUZĂU. — Joi, 18 ianuarie. în 
comuna Gura Teghii, numeroși cetă
țeni au participat la întîlnirea cu to
varășul Gheorghe Bobocea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular 
județean Buzău, care candidează din 
partea Frontului Unității Socialiste 
pentru locul rămas vacant în circum
scripția electorală nr. 11 Nehoiu. A- 
ceastă întilnire a urmat unui alt șir 
de discuții cu alegătorii din localită
țile Nehoiu, Vineșițu, Bisca Roziliei 
și Nehoiașu. Participarea numeroasă 
a cetățenilor a prilejuit ample dezba
teri referitoare la dezvoltarea econo
mică și social-culturală a localităților 
amintite. Cu ocazia acestor întîlniri 
s-au relevat realizările obținute in 
ultimii ani, conturarea unei noi zone 
industriale la Nehoiu, prin recenta 
intrare în funcțiune a fabricii de mo
bilă cu o capacitate anuală de 13 000 
garnituri, succesele obținute în dome
niul edilitar-gospodăresc. în următo
rii ani, la Nehoiu vor fi extinse con
strucția de blocuri de locuințe, încăl
zirea centrală, alimentarea cu ener
gie electrică, rețeaua magazinelor 
comerciale, asistența sanitară și spa
țiile școlare.

SATU-MAKE. — Numeroși cetă
țeni din satul Hrip — comuna 
Păulești, județul Satu-Mare — s-au 
intilnit cu Nicolae Babici, mem
bru al biroului Comitetului ju
dețean de partid Satu-Mare, vice
președinte al comitetului executiv 
al consiliului popular județean, di
rectorul direcției agricole județene, 
propus candidat al Frontului Uni
tății Socialiste in circumscripția 
electorală nr. 4 Culciu,. iii ale
gerile parțiale de deputați în 
M.A.N. de la 4 februarie. In cadrul 
adunării populare, desfășurată in
tr-un pronunțat spirit de lucru, nu
meroși alegători — printre care Bank 
Ignațiu, Răducanu Ion. ing. Jolțan 
Petru ș.a. — și-au exprimat, în nu
mele întregii obști a satului, ade
ziunea unanimă in sprijinul candi
daturii, lăcind totodată o seamă de 
propuneri judicioase referitoare la 
dezvoltarea economică a cooperati
vei agricole Hrip și pentru mai 
buna gospodărire a localității lor.

In încheierea adunării populare, to
varășul Nicolae Babici a mulțumit 
alegătorilor pentru susținerea can
didaturii sale și i-a asigurat că 
va milita neobosit pentru a-și aduce 
contribuția la dezvoltarea multila
terală a localităților din circum
scripție.

NUMIREA NOULUI 
AMBASADOR AL ROMÂNIEI 
In republica arabă egipt

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Petru Burlacu a fost numit 
în calitatea de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Arabă Egipt, în locul tovarășului Ti
tus Sinu, care a fost rechemat in 
centrala Ministerului Afacerilor Ex
terne.

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se încălzească. Cerul a fost variabil, mai 
mult acoperit în sudul și estul țării. 
In cursul dimineții s-au semnalat pre
cipitații izolate sub formă de burniță și 
ninsoare în Dobrogea, iar după-amiaza 
ploi izolate în Banat și ninsori slabe în 
vestul Olteniei. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, exceptînd Banatul, su
dul Moldovei și zona de munte, unde a 
prezentat intensificări locale. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între minus 
6 grade la Joseni și 9 grade la Chiși- 
neu-Criș. în Oltenia, Muntenia și sudul 
Moldovei s-a produs ceață, mai persis
tentă în cursul dimineții. în București : 
Vremea a continuat să se încălzească. 
Cerul a fost mai mult acoperit. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de plus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 ianuarie. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros, mai ales în ju
mătatea de sud-vest a țării, unde vor 
cădea precipitații, îndeosebi sub formă 
de ploaie. In rest, precipitații izolate. 
Vînt potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 și plus 2 gra
de, izolat mai coborîte, iar maximele 
între minus 1 grad și plus 9 grade. 
Ceață slabă, dimineața și seara. în 
București : Vreme relativ caldă. Cerul 
va fi mai mult noros. favorabil ploii 
slabe. Vînt potrivit. Temperatura în' 
creștere. Ceață slabă.

In contextul rapor
turilor multilaterale 
frățești româno-cuba- 
neze, schimburile de 
valori spirituale, faci
litate și stimulate de 
preocupările comune 
in făurirea orinduirii 
noi, de originea latină 
a ambelor popoare, de 
similitudinile de lim
bă, joacă un rol de 
seamă in adincirea cu
noașterii reciproce a 
realităților și realizări
lor celor două tari, in 
întărirea prieteniei lor. 
Popoarele noastre pot. 
constata cu îndreptăți
tă satisfacție că, in ul
timii ani, in înfăptui
rea programelor de 
schimburi culturale în
cheiate intre cele două 
țări s-au intensificat 
continuu acțiunile me
nite să popularizeze 
comorile de cultură și 
artă romanească in 
Cuba și tezaurul de 
creații ale culturii cu
baneze in România.

In ultima vreme, cu 
prilejul aniversării a 
25 de ani de la procla
marea republicii noas
tre, in Cuba au avut 
loc o serie de manifes
tări culturale deosebit 
de bogate in sensuri și 
semnificații. Astfel, 
„Săptămina culturii 
românești", organiza
tă in orașul Matanzas, 
capitala provinciei cu 
același nume, a adus 
la cunoștința publicu
lui cu banez numeroase 
și variate aspecte ale 
activității creatoare 
din România. îndeo
sebi in domeniul cul
tural. Au fost prezen
tate filme artistice și 
de scurt metraj, s-au 
organizat audiții mu
zicale și proiectări de 
diapozitive, au fost 
deschise expoziții pe 
teme variate — „Co
piii și tineretul din 
România", „Noi obiec
tive economice româ
nești", „Sculptorul C. 
Brâncuși". Toate aces
te manifestări, ca și 
concursul „Cunoașteți 
România", organizat 
de Ambasada româ
nă la Havana, au tre
zit un viu interes și 
s-au bucurat de o lar

gă apreciere din par
tea publicului cubanez.

Pe aceeași linie se 
înscrie și gala de fil
me românești de scurt 
metraj, organizată de 
Institutul cubanez de 
artă și industrie cine
matografică (cu pre
zentarea peliculelor 
„Strămoșii", „Urma
șii", „România — țara 
mea", „Anotimpul mi- 
reselor", „Excursie

SCRISOARE 
DIN HAVANA

prin România") care 
au oferit spectatorilor 
cubanezi prilejul de a 
cunoaște mai îndea
proape unele momente 
și locuri semnificative 
din istoria veche și 
contemporană a Româ
niei, frumusețile pa
triei noastre, oamenii 
ei.

Turneele efectuate 
de curind in Cuba de 
Teatrul „Ion Creangă" 
din București și Secția 
de estradă a Teatrului 
„Al. Davilla" din Pi
tești au prilejuit spec
tatorilor un contact 
nemijlocit cu arta in
terpretativă româneas
că. Spectacolul de 
inspirație folclorică 
„Snoave cu măști", o- 
ferit de teatrul bucu- 
reștean in provinciile 
Oriente, Matanzas și 
Havana, concertele de 
muzică populară și u- 
șoară românească pre
zentate de artiștii ar
geșeni in patru pro
vincii — Pinar del Rio, 
Havana, Matanzas și 
Las Villas. precum 
și la televiziune au 
dezvăluit unui public 
avizat și receptiv cî
teva din comorile ar
tistice ale poporului 
nostru. Bucurindu-se 
de o deosebită aprecie
re, primite cu ropote 
de aplauze, spectaco
lele prezentate au adus 
spectatorilor mesajul

de pace și prietenie 
al solilor artei româ
nești, le-au prilejuit 
un contact semnifica
tiv cu simțămintele și 
aspirațiile, cu datinele, 
cintecele și jocurile 
poporului nostru.

Intre manifestările 
culturale romanești 
organizate în ultima 
vreme in Cuba, trebuie 
menționată, de aseme
nea, expoziția cărții 
românești, care a în
fățișat citeva din suc
cesele editoriale ale 
anului 1972. Cărțile 
respective — lucrări 
din cele mai diferite 
domenii — care s-au 
bucurat de viu interes 
din partea vizitatori
lor, vor rămine în 
țara gazdă, ca dona
ție Bibliotecii națio
nale „Jose Marti" din 
Havana.

Și luna in curs se 
vădește bogată in ma
nifestări culturale de 
același gen. Astfel, de 
curind, in saloanele 
Galeriei Centrului de 
artă din Havana a avut 
loc vernisajul unei ex
poziții de grafică ro
mânească contempora
nă. Tot la Havana a 
fost programată, la 
cîteva cinematografe 
centrale, producția 
românească „Asediul", 
iar in curind va fi or
ganizată o retrospec
tivă a filmului din 
România.

Am amintit mai sus 
doar citeva dintre pre
zențele culturale ro
mânești pe pămintul 
Cubei socialiste. Ceea 
ce le caracterizează 
este continuitatea lor, 
tot așa cum prezențele 
culturale cubaneze sint 
tot mai frecvente și 
apreciate in România 
de astăzi.

Toate aceste mani
festări constituie o 
mărturie a stimei și 
prieteniei reciproce, a 
sentimentelor frățești 
care leagă cele două 
popoare ale noastre, a 
dezvoltării tot mai in
tense a raporturilor 
multilaterale frățești 
dintre ele.

. Vasile DAN
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i teatre
\ A Filarmonica de stat ,,George 

Enescu" (la Ateneul Român) : 
\ Concert simfonic. Dirijor : Isaac 
, Karabatcewski (Brazilia) — 20.
\ e Conservatorul de muzică „Ci-
< prian Porumbescu" (sala G. Enfes- 
) cu) : Concert de muzică de ca-
< meră — 20.
I • Opera Română : Rigoletto — 19.
I © Teatrul de operetă : Singe vie- 
' nez — 19,30.
i © Teatrul Național „1. L. Cara- 
) giale (sala Comedia) : Cui î-e 
4 frică de Virginia Woolf ? — 20, 
’ (sala Studio) : Să nu-ți faci pră- 
4 vălie cu scară — 20.
' © Teatrul ..Lucia Sturdza Bu-
i landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
' gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
i 20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
' Valentin și Valentina — 20.
II • Teatrul Mic : Fata care a făcut 
’ o minune — 19,30.
L o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
/ Magheru) : Bună seara, domnule 
\ Wilde — 19,30.
’ • Teatrul Giulești : Omul care a

văzut moartea — 19,30.
, o Teatru] ..Ion Creangă" : Co- 
\ moara din Insula piraților — 16.
/ © Teatrul „Țăndărică" (sala din.
\ Calea Victoriei) : Ileana Slhziana 
( — 17, (sala din str. Academiei) :
\ Răi șl nătărăi — 17.

■j
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„NEWSWEEK<{

„Una din cele mai cutremurătoare 
experiențe umane“

© Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Kir Zuliaridi și O noapte 
furtunoasă — 20.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei) : Trăsnituî meu drag — 
19,30.
• Teatrul de revistă și • comedie 
„Ion Vasilescu" : Clnd revolverele 
tac — 19,30, (Ia Sala Palatului': 
Fetele Didinci — 19,30).
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flori alese — 19,80.
A Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19,80.

cinema
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• Zestrea : CAPITOL — 9,15: 11,30; 
13,45: 16; 18.15; 20,30, COTROCENI 
— 15,30; 18; 20,15.
A Războiul lui Murphy : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 
21, FESTIVAL — 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
A Arena aeriană : LUMINA — 9: 
11,15; 13.39: 16; 18.15; 20,30.
A Pe aripile vîntului : PATRIA — 
10; 14, SO; 19,15.
A Ursul Yogi : DOINA — 9.30;
11,30; 13,45: 16; 18; 20,15.
A Queimada : BUCUREȘTI — 8,30:

11; 13.30; 16: 18,30; 21, FAVORIT — 
10; 12,30; 15,30; 13; 20,30.
A Explozia : CENTRAL — 10:
12,30; 15: 17,30; 20, EXCELSIOR ~ 
9; 11,13; 13.30: 16; 18,30; 20,45, TO
MIS — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30,
FLAMURA — 9: 11,15; 13,30: 16:
18.15; 20,30.
A Domnului profesor, cu dragos
te : 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.
A Legenda lui Rustam : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30.
A Filiera : AURORA — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20.15, GLORIA — 
8,45; 11: 13.30: 16; 18,30; 20,45.
n Impui mărilor ; Răzbunarea ? 
DACIA — 9; 12,30; 16; 19,30; ARTA
— 16: 19,30.
© Marea evadare : GRIVTȚA — 9: 
12,39: 16; 19.30, GIULEȘTI — 15,30; 
19. MIORIȚĂ — 9; 12,30; 16; 19,30. 
a Prostănacul — 10; 12; 14, De
zonorata — 16.30. Elisso — 18,45, 
îngerul — 20,45 : CINEMATECA
(sala Union).
A Cu mîinile curate : UNIREA — 
15.30: 18; 20.15, MUNCA — 16;
18; 20.
© Joe Mill : VOLGA - 9: 11,15; 
13,30; 15,45: 18,15; 20,30.
A Vara bărbaților : FLORE AS CA
— 15.30: 13: 20,30.
a Micul om mare : BUCEGT — 
15.30: 18: 20,30.
A Săgeata căpitanului Ion : VI
TA N — 15.30: 18; 20,15.
© Am încălcat legea : Buzești — 
15.30: 18; 20,15, PACEA - 15,45;
18: 20.

*

„ROMÂNIA - FILM" prezintă: „Poliției mUlțUMlCȘtC"
*

Regia : Stefano Vanzina. Cu : Enrico Maria Salerno, Mariangela Melato, Mario 
Adorf, Franco Fabrizi, Cyril Cusack

*
PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii.
9,05 Teleenciclopedia.
9,50

Telex.

ElenaMelodii populare cu 
Macarie.
Curs de limba germană. Lec
ția a 37-a.
Interpretul săptămînii : Stela 
Enache.
Pagini de umor : Retrospecti
vă Walt Disney. „Eroii nega
tivi din basme".
Studioul de poezie. „Floare 
albastră". Spectacol literar- 
muzical (partea I).
Teleglob : Repere islandeze. 

12,35'Pentru sănătatea dv. „Nevoia 
de mișcare".

12,45 Telejurnal. 
16,00—17,00 Teleșcoală.
17,30 Deschiderea emisiunii 

după-amiază. Curs de 
engleză. Lecția a 36-a. 
Cunoașteți legile ? 
Tragerea Loto.
Școala campionilor. Emisiune 
de inițiere sportivă pentru 
copii.
Teleconferința de presă. La 
aproape un an de zile : Ma
terializarea sarcinilor cuprin
se în Rezoluția adoptată de 
Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprin
deri, centrale industriale și de 
construcții. Pe această temă 
Gh. Caranfil, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, 
va răspunde întrebărilor 
puse de ziariști. 
lfXzl de seri.
Telejurnal. 
Teleobiectiv.
Film artistic : „Nu plînge, 
Peter !“. Producție a studiou
rilor iugoslave. Regia: France 
Stiglic. Cu : Lojze Rosman, 
Maj da Potokar, Bart Setler. 
Mai aveți o întrebare ? Pro
iecte grandioase la scară pla
netară.
„24 de ore".
Handbal masculin : Minaur 
Baia Mare — Dinamo Bucu
rești (repriza a Il-a). înregis
trare din Sala sporturilor de 
la Galați.

10,00

10,30

10,45

11,35

12.15

de

re-

de 
limba

PROGRAMUL II

Film serial pentru copii : 
„Delfinul Flipper".
Cîntec de dor. Seară de balet 
pe muzică interpretată 
Maria Tănase.
Program de circ.
Revista economică TV. 
Muzicieni ai secolului XX. 
Stadion — emisiune de
portaje din lumea sportului.

„Una dintre cele mai cutremurătoare experiențe din viața mea am 
trăit-o recent, cind am avut prilejul să cunosc exact proporțiile dra
mei aborigenilor, populația băștinașă din țara mea natală, Australia", 
mărturisește — in revista americană „Newsweek" — ziaristul Tony 
Clifton, care și-a părăsit meleagurile copilăriei cu mulți ani in urma.

După cum se știe, practic in intreaga perioadă postbelică, la 
cirma Australiei s-a aflat partidul liberal, de orientare conservatoare, 
a cărui politică s-a concretizat in interior prin neglijarea unor acute 
probleme sociale ce se acumulau, între care și problemele populației 
aborigene, iar în exterior prin participarea activă la diversele pacte 
militare din zona Pacificului, prin trimiterea de trupe in Vietnam. 
O dată cu venirea la putere a partidului laburist, in urma recen
telor alegeri, s-a produs un reviriment, noul guvern anunțind un șir 
de restructurări și reorientări substanțiale, inclusiv în domeniul po
liticii față de aborigeni, a căror situație raportorul săptăminalului 
american o descrie în rindurile de mai jos.

„Brutalizați, tratați ca niște ani
male, aborigenii sint lipsiți de cele 
mai elementare drepturi, continuu 
înșelați de albi, a căror atitudine 
neomenească, crudă față de ei, a 
semănat deseori cu o adevărată ac
țiune de exterminare. In prezent, 
aborigenii nu mai sint uciși ca 
odinioară, dar comportarea al
bilor față de «negrii» Austra
liei, depășind de atitea ori li
mitele umanului, ii determină pe 
mulți din ei să-și dorească să nu 
se fi născut niciodată. La venirea 
căpitanului Cook in aceste ținu
turi — sfirșitul secolului XVII — 
numărul indigenilor era de 300 000. 
Acum ei sint in număr de 140 000. 
Faptul că nu s-au confirmat anu
mite previziuni — aborigenii erau 
considerați la un moment dat a fi 
«o rasă pe cale de dispariție» — se 
datoreșle mai degrabă voinței lor 
de a supraviețui, decit grijii ma
nifestate pentru soarta lor.

Diversele statistici existente — 
consemnînd o stare de lucruri de
plorabilă — ilustrează că indigenul 
australian este ființa cea mai ne
glijată din lume, căreia i-a fost 
rezervat tratamentul cel mai in
uman cu putință. Mortalitatea in
fantilă în rindul aborigenilor este 
de zece ori mai mare decit în rin
dul albilor. Lepra, de asemenea, 
face ravagii. Predomină deficiențele 
respiratorii și bolile gastrice, incit 
patru cincimi din copiii băștinași
lor manifestă diverse anomalii. «O 
rasă de schilozi — copii care nu 
vor putea niciodată să ducă o viață 
normală» — iată ce declară docto
rul H. C. Coombs, președintele de
partamentului pentru problemele 
aborigenilor. Adesea, copiii abori
genilor sint luați de la familiile lor 
și trimiși la școli, precum cele 
din apropierea localității Darwin. 
Acolo primesc o educație asemănă
toare cu aceea a albilor, de pe urma 
căreia ar putea să beneficieze din 
plin, dacă nu s-ar practica intens 
discriminarea rasială. Iar aborigenii 
care reușesc, in cele din urmă, să-și 
ducă studiile la capăt, nu vor pu
tea, ulterior, să-și găsească de lu
cru ; unii dintre ei se reîntorc la 
triburile părăsite odinioară, desco
perind cu acest prilej că au deve
nit cu totul înstrăinați de propriile 
lor familii și de vechiul mod de 
viață tribal, tn sfîrșit. aceia care

au reușit să supraviețuiască vici
situdinilor de tot soiul au șanse 
sporite față de concetățenii lor albi 
s-o sfîrșească in închisorile din 
Australia. In Australia de vest, de 
pildă, femeile aborigene, care re
prezintă 2,5 la sută din populație, 
formează 60 la sută din deținutele 
de drept comun de aici. De două 
ori mai mulți aborigeni decit albi 
sint aruncați in închisoare, pe mo
tivul beției ; albii sint eliberați 
după ce plătesc o simplă amendă, 
în schimb băștinașii sint condam
nați la pedepse privative de liber-

Răsfoind presa străină

tate. Un contact superficial, de o 
clipă, cu o realitate fardată — pre
cum o excursie spre orașul, special 
amenajat in acest scop, Alice 
Springs din centrul îndepărtat al 
Australiei — nu poate fi cituși de 
puțin edificator. Se vizitează fai
moasa Avers Rock, precum și 
peșterile in care pot li admirate 
picturile rupestre ale aborigeni
lor. Se vizitează, de asemenea, mi
siunea Amoonaguna, o rezervație 
aflată în afara orașului, unde se 
pot vedea căsuțe atrăgătoare din 
cărămidă, un magazin relativ mo
dern și o clădire despre care se 
afirmă că ar fi fost ridicată pen
tru a da posibilitate aborigenilor 
să se întilnească, să discute, să pe
treacă clipe de destindere. Luind 
drept suvenir nelipsitele bume
ranguri, turiștii se reîntorc apoi 
in orașe, purtînd cu ei amintiri 
plăcute despre modul admirabil in 
care sint tratați aborigenii...

Ceea ce însă acești oameni nu 
au ocazia să vadă sint rezervațiile 
aflate in ținuturi mai izolate. Pei
sajul pustiu are un aspect selenar. 
Nu există electricitate, instalație de 
apă, ferestrele nu au geamuri, iar în 
timpul verii, înăuntru e o căldură 
insuportabilă. In aceste condiții, o 
bună parte din aborigeni preferă 
să doarmă direct pe pămint, in al
biile secate ale unor piriuri. Mer- 
gînd de-a lungul acestor ținuturi 
din Australia centrală, în lumina

aurită a amurgului, poți vedea oa
meni cu chipuri inexpresive, lun
giți pe pămint, copii goi, bătrini 
în zdrențe. Alcoolismul rămine una 
din problemele majore ale popu
lației de culoare, cu consecințe 
dintre cele mai dezastruoase asu
pra vieții acesteia.

A fi aborigen în Australia — 
sintetizează reporterul de la 
„Newsweek" — înseamnă fie a 
duce o existență cu totul precară 
în regiunile periferice, fie a de
veni locuitor al cartierelor sor
dide ale «slumsurilor» (adunături 
de cocioabe) de la marginea ora
șelor.

De cîtăva vreme însă s-a con
statat o creștere accentuată a con
științei aborigenilor. In acest sens, 
mișcarea pentru acordarea de 
drepturi civile a organizat o ac
țiune originală, care a avut un 
ecou deosebit în rindurile poporu
lui australian. La începutul anului 
trecut, militanți de culoare, cărora 
li s-au alăturat apoi susținători 
albi, au instalat corturi de diferite 
culori pe pajiștea din fața Pala
tului prezidențial din Canberra, 
declarindu-le drept «ambasada a- 
borigenă». (Bobbi Sykes, cunos
cută ziaristă și poetă de cu
loare, denumită și «Angela Davis 
a Australiei», a fost prima secre
tară executivă a «ambasadei»). A- 
ceastă manifestație a avut loc la 
scurtă vreme după ce fostul pre
mier australian, William Mac Ma
hon, refuzase să le acorde abori
genilor dreptul Ia pămint. Ulterior, 
poliția a intervenit pentru a dărî- 
ma corturile și s-au înregistrat 
ciocniri violente. Cu acest prilej 
însă s-a făcut o largă publicitate 
faptului că aborigenii din Aus
tralia sint adevărați străini în 
propria lor țară.

Australia are acum prilejul să-și 
schimbe atitudinea față de o popu
lație care a fost stăpînă a acestui 
pămint cu mii de ani inainte de 
venirea albilor aici. Noul premier, 
Edward Gough Whitlam, a recu
noscut de curind dreptul la pâ- 
mînt al aborigenilor, arătind, tot
odată, că nu se vor mai acorda 
privilegii diferitelor companii pen
tru exploatarea resurselor natu
rale aflate pe teritoriile stăpinite 
odinioară de aborigeni. Whitlam a 
anunțat, în același timp, că se vor 
efectua diferite reforme în cadrul 
sistemului de educație, în așa fel 
incit copiilor de aborigeni să li se 
ofere posibilitatea de a-și fructifica 
roadele propriei lor culturi. «Obi
ceiurile și cultura străveche a abo
rigenilor — a spus premierul — 
trebuie respectate și păstrate».

Momentul actual e decisiv in 
ceea ce privește soarta aborigeni
lor, asigurarea unui viitor in care 
în cele două comunități ale Aus
traliei să poată t.răi și munci Îm
preună in mod pașnic, spre fo
losul întregii țări" — încheie ar
ticolul din „Newsweek".



helsinki Reuniunea pregătitoare 
a «feratei general-europene

HELSINKI 18 (Agerpres). — Joi, 
au continuat, Ia Helsinki, lucrările 
reuniunii pregătitoare a conferinței 
general-europene pentru securitate și 
cooperare.

In cadrul discuțiilor, au luat cuvin-

tul reprezentanții Norvegiei, Iugosla
viei. Liechtensteinului, Irlandei, Mal
tei. S.U.A.. Olandei. Greciei, Elve
ției, R. F. a Germanici. Austriei, Ita
liei, Spaniei. Portugaliei, Luxembur
gului și Franței.

O notă a guvernului sovietic 
în legătură cu consultările pregătitoare privind convorbirile 
asupra reducerii forțelor armate și a înarmărilor în Europa

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. informează că, drept 
răspuns la notele guvernelor Belgiei, 
Canadei, Danemarcei, Greciei, R.F. 
a Germaniei, Italiei, Luxemburgului, 
Marii Britanii, Norvegiei, Olandei, 
Statelor Unite și Turciei, din 15 no
iembrie 1972, guvernul sovietic a 
adresat, la 18 ianuarie 1973, guver
nelor menționate o notă în legătură 
cu consultările pregătitoare privind 
convorbirile asupra reducerii forțe
lor armate și a înarmărilor în Eu
ropa.

In notă se subliniază că o înțele
gere privind reducerea forțelor ar
mate și a înarmărilor în Europa ar 
corespunde intereselor destinderii pe 
continentul european, sarcinii întă
ririi păcii generale. „Problema redu

cerii forțelor armate și înarmărilor 
în Europa trebuie să fie rezolvată in 
așa fel incit să nu dăuneze securi
tății vreuneia din părți, subliniază 
nota guvernului sovietic. Analizarea 
și stabilirea căilor de rezolvare a 
acestei probleme nu trebuie să cons
tituie o prerogativă a alianțelor mi- 
litar-politice din Europa".

Guvernul sovietic — se arată In 
notă — își declară hotărirea de a 
începe la 31 ianuarie 1973 consultă
rile pregătitoare privind convorbirile 
asupra reducerii forțelor armate și a 
înarmărilor in Europa. Guvernul so
vietic consideră că la consultări pot 
participa, pe baze egale, toate statele 
europene care vor manifesta interes, 
precum și S.U.A. și Canada.

BELGIA

SPRE SOLUTIONAREA CRIZEI DE GUVERN
« Liderii partidelor socialist, social-creștin și liberal au 
ajuns la un acord global asupra programului guvernamental 
• Este posibil ca săptămîna viitoare să tie anunțată compo

nența cabinetului tripartit, condus de Leburton
BRUXELLES 18 (Agerpres). — O 

nouă rundă de negocieri finale în ve
derea soluționării crizei politice bel
giene, care durează de aproape două 
luni, s-a desfășurat in noaptea de 
miercuri spre joi. La aceste tratative, 
prezidate de Edmond Leburton, în
sărcinat de regele Baudouin cu for
marea noului guvern, au participat 
liderii partidelor socialist, social- 
creștin și liberal.

Participanții au ajuns la un acord 
global asupra programului guverna
mental, elaborat de Leburton (socia
list). Ca urmare a acestui acord, este 
de așteptat ca, Ia începutul' săptâ- 
minii viitoare, să fie anunțată com
ponența guvernului tripartit condus 
de Edmond Leburton. Totuși mai ră- 
min de reglementat o serie de amă
nunte cu caracter tehnic, vizind unele

probleme sociale și financiare. Va fi, 
de asemenea, necesară aprobarea 
programului guvernamental de către 
congresele naționale ale celor trei 
partide, congrese ce se vor desfășura 
la sfîrșitul acestei săptămini.

Agenția U.P.I. transmite că Ed
mond Leburton a prezentat, joi, su
veranului belgian un raport cu pri
vire la încheierea misiunii sale. A- 
genția amintește că principala difi
cultate întimpinată de Leburton în 
negocierile sale a fost in legătură cu 
politica de regionalizare, care, după 
cum se știe, a stat la bâza demisiei 
precedentului guvern Eyșkens. Viito
rul guvern tripartit va dispune in 
parlament de o majoritate de două 
treimi, ceea ce îi va da posibilitatea 
adoptării măsurilor preconizate.

întrunirea noului Bundestag
9 Cancelarul Willy Brandt a prezentat declarația 

guvernamentală
BONN 18 (Agerpres). — Joi, au în

ceput, la Bonn, lucrările primei se
siuni a noului Bundestag, constituit 
în urma alegerilor de la 19 noiembrie 
1972. Cu acest prilej, oancelarul Willy 
Brandt a prezentat declarația guver

namentală cuprinzînd liniile generale 
ale politicii interne și externe pe care 
guvernul vest-german intenționează 
să o promoveze in următorii patru 
ani, perioada de validitate a manda
tului guvernului.

LA 23 IANUARIE VOR FI RELUATE

CONVORBIRILE CONFIDENȚIALE
INTRE LE DUC THO SI HENRY KISSINGER

I

PARIS 18 (Agerpres). — Delegația 
R.D. Vietnam la conferința cvadri- 
partită de la Paris cu privire la Viet
nam a anunțat, intr-un comunicat, 
citat de agenția France Presse, că 
tratativele confidențiale dintre Le 
Duc Tho, consilierul special al dele
gației. R.D.V.. și Henry Kissinger, con
silierul special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității națio
nale. vor fi reluate la Paris, la 23 
ianuarie. în comunicat se precizează 
că tratativele vor avea ca scop „de-

finitivarea acordului privind înceta
rea războiului și restabilirea păcii in 
Vietnam".

O declarație similară a făcut, la 
Key Biscayne (Florida), secretarul de 
presă al Casei Albe, Ronald Ziegler.

★
PARIS 18 (Agerpres). — Suburbia 

pariziană Saint-Nom-Ia-Breteche a 
găzduit, joi; o nouă întilnire a ex- 
perților delegațiilor R.D. Vietnam și 
S.U.A. la Conferința în problema 
vietnameză de la Paris.

Convorbirile cvadripartite privind Vietnamul
PARIS 18 (Agerpres). — Joi, la 

Paris a avut loc cea de-a 174-a șe
dință a conferinței cvadripartite 
privind Vietnamul.

Dinh Ba JThi, adjunct al șefului 
delegației 
Provizoriu 
de Sud, și

Guvernului Revoluționar 
al Republicii Vietnamului 
Nguyen Minh Vy, adjunct

al șefului delegației R. D. Vietnam, 
au subliniat necesitatea semnării ne- 
întirziate a acordului din octombrie 
anul trecut, privind restabilirea pă
cii in Vietnam.

Următoarea ședință va avea loc 
25 ianuarie, ori la o dată ce va 
stabilită ulterior de părți.

Comunicatul . R. P

PARIS

■PARIS 18. — Corespondentul
nostru, P. Diaconescu, transmite : La 
palatul Luvru au început lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-fran- 
ceze de cooperare economică, știin
țifică Și tehnică.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, iar delegația franceză de 
Valery Giscard d'Estaing, ministrul 
economiei și finanțelor.

Cei doi copreședinți ai comisiei

mixte au evidențiat dorința părți
lor de a acționa în continuare în 
spiritul declarațiilor romăno-france- 
ze din 1968 și 1970 și de a ampli
fica relațiile bilaterale, folosind 
condițiile favorabile pe care le-au 
creat vizita în Franța a președinte
lui Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și convorbirile purtate cu președin
tele Franței, Georges Pompidou.

Lucrările sesiunii, care se desfă
șoară pe domenii de cooperare, con
tinuă.

ORIENTUL APROPIAT
la 
fi

cu încă patru ani

• Declarația secretarului de 
stat al S.U.A. în legătură 
cu posibilitățile de regle
mentare a situației din re
giune

al Republicii Vietnamului de Sud
VIETNAMUL DE SUD 18 (Ager

pres). — După cum anunță agențiile 
V.N.A. și T.A.S.S., in comunicatul 
privind prima ședință din acest an 
a consiliului Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud se arată că, in anul 
1972, forțele armate și populația 
Vietnamului de sud au obținut suc
cese foarte mari care au dat o nouă 
lovitură politicii Statelor Unite de 
„vietnamizare" a războiului.

Consiliul Guvernului Revoluționar 
Provizoriu a apreciat că politica de 
înțelegere națională corespunde cel 
mai bine actualei situații din Viet
namul de sud, cerințelor luptei pen
tru salvarea patriei și pentru constru
irea vieții noi. Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a elaborat pre
vederi concrete care să asigure rea
lizarea solidarității și a unei largi 
înțelegeri naționale in rindul popu
lației.

în încheiere, comunicatul exprimă

recunoștință sinceră popoarelor țări
lor socialiste, din alte țări, inclusiv 
poporului american, pentru ajutorul 
și sprijinul activ și eficient acordat 
populației Vietnamului de sud în 
lupta sa împotriva agresiunii S.U.A., 
pentru salvarea națională.

HELSINKI 18 (Agerpres). — Par
lamentul finlandez a aprobat miercuri 
seara prelungirea mandatului lui 
Urho Kekkonen în funcția de pre
ședinte al statului pentru o nouă pe
rioadă de patru ani. în cadrul vo
tului, care a avut loc cu acest pri
lej, 170 de deputați s-au exprimat 
pentru și 28 împotriva acordării unui 
nou mandat.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

Proiectul de program al 
Partidului socialist japonez

La Sofia a fost semnată noua 
convenție consulară dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria. 
Din partea 
tul a fost 
Blejan, ambasadorul țării noas
tre la Sofia, iar din partea bul
gară, de Nenko Cendov, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

bania, informează agenția China 
Nouă. Consiliul este constituit din 
inițiativa Asociației de prietenie Ja- 
ponia-Albania

română documen- 
semnat de Nicolae

Statul indian Andhra Pra
desh a trecut sub conduce
rea prezidențială,în baza unei 
proclamații emise joi, anunță agenția 
Reuter.

Partidul socialist 
de 
pe 

des- 
alei 
con- 
1974. 

va 
Ka-

TOKIO 18.
jăponez și-a anunțat) proiectul 
program politic pe anul 1973, 
baza căruia intenționează să-și 
fășoare și campania in vederea 
gerilor parțiale pentru Camera 
silierilor ce vor avea loc în 
Potrivit programului, P.S.J. se 
opune proiectelor premierului
kuei Tanaka de „remodelare a arhi
pelagului japonez", deoarece — se 
susține — prin aceasta se va agra
va poluarea mediului înconjurător și 
se va intensifica inflația. Socialiștii 
vor lărgi, pe de altă parte, campania 
pentru abrogarea Tratatului de secu
ritate japono-american, pentru re
nunțarea la cel de-al patrulea pro
gram pe cinci ani de dezvoltare a 
forțelor de autoapărare.

Victoria in viitoarele alegeri pen
tru Camera consilierilor, afirmă do
cumentul P.S.J., va deschide calea 
spre obiectivul de perspectivă al 
partidului, acela de a coopera cu 
toate partidele de opoziție, pentru 
instaurarea unui guvern de coaliție 
populară.

Guvernele R. D. Germane 
și Italiei au hotărît să sta
bilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă, cu începere 
de la 18 ianuarie — transmite agen
ția A.D.N.

Șahinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi, a părăsit, joi, 
Pakistanul, indreptîndu-se spre Te
heran, după încheierea unei vizite 
de trei zile, efectuată la invitația 
președintelui Zulfikar Aii Bhutto, 
informează agenția France Presse.

La încheierea vizitei în 
India a premierului polonez, 
Piotr Jaroszewicz, a fost dată publi
cității declarația de prietenie și 
cooperare polono-indiană. Documen
tul subliniază dorința părților de a 
extinde cooperarea politică bilaterală, 
pe calea schimburilor periodice de 
opinii, precum și colaborarea econo
mică, pe baza acordurilor pe termen 
lung.

APRECIERI LA SESIUNEA DE LA PALATUL EGMONT DIN BRUXELLES

Convorbiri franco-eîio- 
pîen®. Pre5edintele Franței, Geor
ges Pompidou, aflat in vizită oficială 
la Addis Abeba, a 
împăratul Etiopiei, 
Au fost abordate, 
probleme privind 
Franța și Etiopia.

conferit joi cu 
Haile Selassie I. 
cu acest prilej, 

relațiile dintre

// Piața comună lărgită să fie deschisă
cooperării internaționale! /✓

fost înființat unLa Tokio a
consiliu de legătură pentru promo
varea acțiunilor de stabilire a relații
lor diplomatice intre Japonia și Ăl-

La Moscova a încetat din 
viață academicianul Ivan 
Petrowski *n v’rs*-® 72 an*>
eminent matematician, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., rectorul Universității din 
Moscova. în necrologul semnat de 
conducătorii de partid și de stat so
vietici sint relevate marile sale me
rite ■ pe tărim științific, didactic și 
obștesc. Ivan Petrovski a fost mem
bru corespondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România.

NEW YORK 18 (Agerpres). — In- 
tr-o declarație făcută la New York, 
secretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, s-a pronunțat pentru un nou 
efort de pace in Orientul Apropiat, 
subliniind că, în contextul destinderii 
internaționale, „această zonă consti
tuie o excepție de la efortul gene
ral de reconciliere a divergențelor 
printr-un dialog activ". El a apreciat 
că trebuie folosite actualele tendin
țe internaționale favorabile pentru a 
se pune capăt impasului din Orien
tul Apropiat. în opinia secretarului 
de stat american „mijlocul cel mai 
realist de a se ajunge la o regle
mentare ar fi inițierea de negocieri 
asupra unui acord interimar privind 
Canalul de Suez. S-ar ajunge astfel, 
a arătat el, la separarea forțelor mi
litare ale celor două țări, consoli
darea încetării focului, retragerea 
parțială a forțelor israeliene și re
deschiderea canalului. De asemenea, 
a opinat Rogers, încheierea și res
pectarea unui astfel de acord ar 
restabili încrederea, ar iniția o miș
care în direcția unei reglementări 
durabile și ar constitui un prim pas 
decisiv spre aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967, în totalitatea sa“.

în încheierea declarației sale, se
cretarul de stat american a eviden
țiat faptul că „legăturile dintre Sta
tele Unite și Israel sînt excelente", 
precizînd, totodată, că „relațiile Sta
telor Unite cu multe dintre țările a- 
rabe sînt, de asemenea, excelente".
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AGENDA

ECONOMICĂ

Dezvoltarea economiei 
R. D. Germane în 1972

BERLIN 18. — Coresponden
tul nostru, Șt. Deju, transmite : 
Comunicatul Serviciului Central 
de Statistică al R.D. Germane, 
dat publicității la 18 ianuarie, 
relevă că venitul național al 
țării a crescut în anul 1972, in 
comparație cu anul 1971, cu 
5,4 la sută, producția de mărfuri 
industriale a sporit cu 6.3 la 
sută, iar productivitatea muncii 
în industrie a fost cu 5 la sută 
superioară celei din anul ante
rior. Au fost date in folosință 
117 000 locuințe noi — sau mo
dernizate.

în domeniul industrial 95 Ia 
sută din întreprinderi au înde
plinit planul de producție, iar 
planul producției de mărfuri 
industriale a fost îndeplinit in 
ansamblu în proporție de 101,7 
la sută

Din totalul investițiilor, însu- 
mind 34 miliarde mărci, in in
dustrie au fost investite 18.4 
miliarde, iar in agricultură — 
3,9 miliarde mărci.

Convorbiri comerciale 
anglo-chineze

LONDRA 18 (Agerpres). — 
Alec Douglas Home, ministrul 
britanic al afacerilor externe și 
al Commonwealthului, s-a in- 
tîlnit cu Pai Sian-kuo, minis
trul comerțului exterior al R.P. 
Chineze, conducătorul delega
ției guvernamentale comerciale 
chineze, care se află în vizită 
în Marea Britanie.

Pai Sian-kuo a continuat, de 
asemenea, convorbirile cu Peter 
Walker, ministrul comerțului 
industriei al Marii Britanii.

Convenție
iugoslavo-americană

Și

BELGRAD 18 (Agerpres). — 
Secretarul federal pentru finan
țe al R.S.F. Iugoslavia. Ianko 
Smole, și ambasadorul Statelor 
Unite ' “ ' ’ ’r ’
Toon,

la Belgrad, Malcolm 
____ _ au semnat o convenție 
privind garantarea investițiilor 
particulare americane cu carac
ter necomercial in Iugoslavia 
— informează agenția Taniug.

NOTE

începind de joi, Liubliana 
găzduiește expoziția „România 
— 25 de ani de la proclamarea 
republicii", expoziție care a fost 
deschisă anterior, timp de aproa
pe două săptămini, la Belgrad, 
in sala Muzeului istoriei revo
luției popoarelor Iugoslaviei. La 
inaugurare au fost prezenți 
Franț Razdevșek, membru al 
Consiliului Executiv al R. S. Slo
venia, Boștian Barborici, secre
tar pentru informații al Consi
liului Executiv al R. S. Slove
nia, alte personalități ale vieții 
politice și culturale slovene.

într-o 
primul 
minis-

Mimstnil austriac al afa
cerilor externe, Rud01f Kirch- 
schlaeger, aflat în Finlanda 
vizită oficială, a conferit cu 
ministru, Kalevi. Sorsa, și cu
t.rul de externe, Ahti Karjalainen. în 
cursul întrevederilor, au fost abor
date probleme legate de securitatea 
europeană, inclusiv desfășurarea con
vorbirilor multilaterale pregătitoare 
de la Helsinki.

Cu masca de gaze nu se 
combate poluarea mediului

La Palatul Egmont din Bruxelles
— unde, în urmă cu un an. Marea 
Britanie, Danemarca și Irlanda au 
semnat tratatul de aderare la Comu
nitatea Economică Europeană (C.E.E.)
— s-a desfășurat luni, în prezența
miniștrilor de externe ai „celor 
nouă", prima sesiune oficială a Con
siliului ministerial al Pieței comune 
lărgite. Evenimentul a îmbrăcat un 
caracter solemn și a fost apreciat de 
președintele Comisiei executive a 
C.E.E., Franțois Xavier Ortoli, ca 
„un moment ce marchează progresele 
realizate pină acum de Piața comună 
și punctul de pornire într-o acțiune 
care ar putea duce, către anul 198C, 
Ia o uniune europeană". Atît noii 
veniți, cit și membrii vechi, vorbind 
despre căile dezvoltării interne a 
grupării economice lărgite, au relevat 
totodată u.—
acesteia într-un 
deschis cooperării internaționale' 
după cum s-a exprimat, sintetizind 
opinii realiste, președintele Comisiei 
executive.

După inaugurarea solemnă de la 
Bruxelles, la Luxemburg s-au întru
nit, timp de două zile, miniștrii de 
finanțe. Dezbaterile lor au fost domi
nate de examinarea situației econo
mice din C.E.E. și a stadiului aplică
rii planurilor antiinflaționiste adopta
te de țările membre. Programul de 
lucru pentru acest an, stabilit la con
ferința la nivel înalt care a avut loc 
în toamnă la Paris, este foarte în
cărcat și „plin de capcane" — după 
cum se exprimă comentatorul agen
ției France Presse. „Cei nouă" se vor 
strădui să-1 ducă la bun sfîrșit însă, 
după cum au remarcat, ei înșiși, sar
cina va fi îngreunată de climatul ne
favorabil generat de inflație. -Creș
terea prețurilor, scrie ziarul „Le 
Monde", este astăzi fenomenul cel 
mai comun, in perimetrul Pieței co
mune». Acordul de la Luxemburg din 
toamna anului trecut, privind aplica
rea unui plan comun de luptă con-

necesitatea transformării 
„element dinamic șî

tra inflației, este dominat de bune 
intenții, dar — așa cum s-a relevat 
și de această dată — succesul său 
depinde de măsurile pe care le 
lua fiecare țară membră in parte, 
acest sens, miniștrii de finanțe 
considerat că „cei nouă" trebuie 
întreprindă acțiuni și mai energice 
decit pină acum, deoarece nici o țară 
vest-europeană nu cunoaște o rată a 
creșterii prețurilor mai mică de 6 la 
sută, iar pentru unele se poate vorbi 
chiar de 10 la sută.

Stăvilirea tendințelor inflaționiste 
va deveni o preocupare cu atit mai 
presantă a Pieței comune lărgite, cu 
cit întreaga ei activitate din acest an 
este subordonată scadenței de la 
1 ianuarie 1974, care va marca intra
rea într-o etapă nouă a planurilor 
privind crearea Uniunii economice și 
monetare. De altfel, miniștrii de fi
nanțe au acționat in această direcție 
la recenta sesiune, elaborind statutul 
Fondului European de Cooperare 
Monetară. Conceput ca embrionul 
unei bănci centrale integrate, acest 
organism ar urma să-și înceapă ac
tivitatea la 1 aprilie. Potrivit însă 
declarației făcute la încheierea re
uniunii de ministrul francez al fi
nanțelor, Valery Giscard d’Estaing, 
Consiliul ministerial al C.E.E. ar 
putea lua chiar înainte de această 
dată o decizie privind crearea Fon
dului european, întrucît nu au ră
mas de reglementat decît chestiuni 
tehnice.

Reforma sistemului monetar inter
național, devenită o necesitate strin
gentă în urma numeroaselor „zgu
duiri" ale dolarului și repercusiunilor 
lor asupra celorlalte devize, a fost o 
altă temă dezbătută de miniștrii de 
finanțe. Ei au căzut de acord să eli
mine, intr-un nou sistem monetar 
internațional, orice schimbare de 
paritate a monedelor provocată au
tomat de anumiți factori, cum ar fi 
nivelul insuficient al rezervelor valu
tare sau dezechilibrul balanței de

va 
va 
In 
au 
sâ

plăți externe. „Cei nouă" au respins, 
astfel, propunerile Statelor Unite, care 
preconizează un automatism absolut 
al schimbărilor de paritate. Sensul 
acestor propuneri, declară specialiștii 
vest-europeni, este de a determina pe 
membrii Pieței comune să suporte o 
bună parte din cheltuielile legate de 
echilibrarea conturilor externe ame
ricane. Căci, în condițiile în care 
S.U.A. ar proceda la o nouă devalo
rizare a dolarului, R. F. a Germaniei 
sau altă țară cu monedă forte ar fi 
constrinsă 
zare, deci 
lor ei.

Aceasta 
blemă care a generat o aprigă dispu
tă financiară intre Piața comună și 
S.U.A. Există, de asemenea, chestiu
nea deosebit de spinoasă a rolului 
aurului și al monedelor de rezervă 
în viitorul sistem valutar internațio
nal, problemă care nu a fost abordată 
la Luxemburg. Ea urmează să fie 
dezbătută in cadrul unei suite de re
uniuni ministeriale, prin care se ur
mărește realizarea unui front comun 
al „celor nouă", in vederea „marilor 
negocieri monetare și comerciale" 
care vor fi angajate în toatnna aces
tui an cu Statele Unite, Japonia, Ca
nada și alte țări.

Procesele la care ne-am referit mai 
sus, cu toate zigzagurile și dificul
tățile imprevizibile pe care ele le 
comportă, marchează intrarea Pieței 
comune intr-o nouă fază a evoluției 
sale. Aceasta confirmă faptul că 
C.E.E. a devenit o realitate pe arena 
mondială. Orice politică lucidă, 
realistă nu poate să nu țină seama 
de acest factor. Totodată, trebuie sub
liniat că interesele progresului gene
ral reclamă relații economice tot mai 
largi, o cooperare rodnică, bazată pe 
egalitate in drepturi și avantaj reci
proc, fără nici un fel de restricții și 
discriminări, intre toate țările lumii.

să procedeze la o revalori- 
la scumpirea exporturi-

nu este însă singura pro-

„UUNOHOD-2" CONTINUA CU SUCCES ACTIVITATEA 
ȘTIINȚIFICĂ IN MAREA SENINĂTĂȚII

• Aparatul lunar autopropulsat a transmis pe Terra 
imagini televizate panoramice ale locului de aselenizare
MOSCOVA 18 (Agerpres). — Le

gătura radio, realizată în seara de 
17 ianuarie cu aparatul lunar auto
propulsat „Lunohod-2“ 
noul vehicul selenar 
continuă cu succes activitatea știin
țifică in Marea Seninătății.

Datorită poziției discului solar la 
o mare înălțime deasupra orizon
tului lunar, factor care îngreunea
ză dirijarea deplasării vehiculului, 
„Lunohod-2“ a efectuat deplasări 
reduse în apropierea treptei de a- 
selenizare.

a arătat că 
sovietic iși

pe Terra fiind transmise

moment deosebit de intere- 
în cursul celor două ore in 

„Lunohod-2“ a evoluat in 
aselenizării l-a constituit cel 

vehiculul s-a apropiat la

imagini televizate panoramice ale 
locului de aselenizare.

Un 
sânt 
care 
zona
în care 
mai puțin de patru metri de treap
ta de aselenizare a stației „Luna- 
21". Deși s-a creat, pentru o clipă, 
impresia că va avea loc o ciocnire, 
o manevră a echipajului 
de dirijare, efectuată 
tanță de sute de mii 
a evitat coliziunea.

terestru 
de Ia o dis- 
de kilometri,

în ultimele zile 
presa italiană a rela
tat pe larg despre un 
caz care a produs 
multă vîlvă in întrea
ga țară, respectiv des
pre o dispoziție a In
spectoratului 
din Veneția, 
căreia cei 
50 000 de 
care lucrează 
treprinderile 
și metalurgice din cu
prinsul platformei in
dustriale Porto Maghe- 
ra urmează să poar
te, in timpul lucrului, 
măști de gaze, de un 
tip asemănător celui 
folosit în timpul pri
mului război mon
dial. Cazul a produs 
vilvă tocmai prin fap
tul că această măsură 
a dezvăluit dimensiu
nile dramatice ale 
condițiilor nocive in 
care lucrează munci
torii din aceste în
treprinderi.

După cum scrie 
„Corriere della Sera", 
introducerea măștilor 
de gaze ca mijloc de 
protecție împotriva 
mediului poluat, coro- 
ziv a proiectat cu 
toată acuitatea la or
dinea zilei o chestiune 
despre care se vorbeș
te de mult. De-a lungul 
anilor — arată zia
rul — s-au înregistrat 
aci numeroase cazuri 
de intoxicare, de boli 
și tulburări ale sis
temului respirator, din 
cauza scurgerii gaze
lor. Bineînțeles 
purtarea măștii

muncii 
potrivit 
aproape 

muncitori 
în in- 

chimice

gaze nu va schimba 
cituși de puțin datele 
problemei, și nu poate, 
in nici un caz. repre
zenta o soluție, în- 
trucît. nu se acționea
ză propriu-zis pentru 
măsuri de îmbunătă
țire a condițiilor de 
muncă, pentru înlă
turarea cauzelor care 
provoacă nocivitatea 
mediului.

Ca urmare a aces
tei situații, sindicate
le au respins, apre- 
ciindu-le ca total ne
satisfăcătoare, măsu-

Stare de
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rile stabilite de In
spectoratul muncii din 
Veneția și au cerut, 
în schimb, să se ini
țieze. intr-un termen 
cit mai scurt, acțiuni 
efective de protejare a 
sănătății zecilor de 
mii de muncitori care 
lucrează la Porto Ma- 
ghera.

în fotografie : un 
muncitor de la o în
treprindere petrochi
mică, cu masca 
gaze.

alertă în
De Anul nou, colo

nii albi din Rhodesia 
au fost confruntați cu 
o serie de fapte care 
le-au amintit, o dată 
mai mult, că se află 
pe un vulcan gata să 
erupă. Astfel, în ar
mată și poliție toate 
permisiile de sărbă
tori au fost suspenda
te ; recruții au aflat, 
cu mihnire, că, înce- 
pind de la 1 ianuarie, 
stagiul militar a fost 
prelungit 
luni ; in 
bătorilor 
parte a 
armatei a fost 
sub stare de alarmă. 
Pe șoseaua care lea
gă capitala țării, Sa
lisbury, cu regiunile

cu încă trei 
ajunul săr- 
de iarnă, o 

efectivelor 
pusă

din nord-vest au fost 
ridicate baraje, autori
tățile avertizîndu-i pe 
automobiliști să nu 
circule noaptea. Și, in 
sfirșit, autoritățile 
rhodesiene au Închis 
frontiera cu Zambia.

Toate acestea nu sînt 
înttmplătoare. 
cum 
Monde", 
marea 
acțiunilor detașamen
telor armate ale forțe
lor patriotice de eli
berare. Ridicindu-se 
Ia luptă împotriva 
discriminării rasiale 
și exploatării, patrio- 
ții dau grele lovi
turi asupritorilor din 
rîndurile minorității 
care guvernează țara

a-

După 
scrie ziarul „Le 

ele sînt ur- 
intensificării

împotriva voinței ma
jorității populației a- 
fricane. Numai in 
cursul unei singure 
săptămini. patrioții au 
scos din luptă 10 mili
tari rhodesieni. Au 
fost, de asemenea,
tacate și distruse mai 
multe poziții intărite 
ale rasiștilor.

Faptele vin să con
firme că, încurajați de 
succesele obținute de 
forțele de eliberare din 
Angola și Mozambic. 
patrioții Zimbabwe au 
intensificat considera
bil acțiunile lor ar
mate. raspindind. prin 
aceasta, panica și de
rută in rindurile gu
vernanților rasiști.

G. D
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