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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU
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Miercuri dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat, 
a plecat într-o vizită de lucru în județele Va
slui și lași.

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

La plecarea din București, pe aeroportul Bă
noasa, erau prezenți tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, llie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Gheorghe Cioară, Florian Dănălache, Pe
tre Lupu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, losif 
Banc, Cornel Burtică, Miron Constantineșcu, 
Ion loniță, Ion Stănescu, Ștefan Andrei.

1973 a intrat în viata țării ea 
anul hotăritor al împlinirii unui 
măreț angajament i cincinalul 
înainte de termen. Obiectiv cu
tezător, pe măsura faptelor și a 
marilor energii creatoare ale 
întregului popor, mai convins 
ca oricînd să transforme fiecare 
zi de muncă într-o zi de noi 
izbinzi pentru înflorirea conti
nuă a României socialiste.

Cuvîntul partidului, însufleți- 
toarele perspective deschise de 
Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională i-au îndemnat 
pe oameni să pășească in noul 
an cu dorința de a-și concentra 
forțele pentru înfăptuirea pro
gramului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate. Iar roadele celei dinții 
jumătăți a lunii ianuarie sint o 
grăitoare expresie a avîntului 
întrecerii patriotice, o dovadă 
convingătoare a posibilităților

reale pentru a îndeplini și de
păși prevederile maximale ale 
planului. La acest bilanț și-au 
adus contribuția din plin și 
făuritorii de bunuri materiale și 
spirituale de pe frumoasele 
plaiuri moldovene, care, în a- 
ceastă zi de miercuri, 17 ianua
rie, au avut bucuria de a-1 avea 
în mijlocul lor pe conducătorul 
iubit al partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In vizita sa de lucru, secre
tarul general a fost însoțit de 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Aurel Duca, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Ca pretutindeni pe cuprinsul 
țării, și aici, muncitori, țărani,

intelectuali, tineri și virstnici 
au făcut din întîlnirea cu to
varășul Ceaușescu o vibrantă 
demonstrație de adeziune la 
politica internă și externă a 
partidului și statului, de dra
goste și atașament față de par
tid, față de cel care cu înaltă 
responsabilitate pentru desti
nele națiunii, cu neobosită gri
jă pentru condițiile de muncă 
și de viață ale oamenilor, se 
află permanent în mijlocul lor. 
A fost, de fapt, un dialog con
tinuu cu metalurgiști, construc
tori de mașini, muncitoare din 
industria confecțiilor, cu cpn- 
structori și montori, muncitori 
din industria lemnului, arhi- 
tecți și proiectanți, activiști de 
partid și de stat, din Bîrlad, 
Vaslui, Pașcani. Simpla enume
rare a profesiilor dă imaginea 
diversității obiectivelor vizita
te, a problemelor care au fost

abordate și, In același timp, re
flectă adîncile prefaceri din 
viața, acestor locuri, unde au 
fost create și dezvoltate unități 
Industriale, ceea ce a determi
nat valorificarea mai intensă, 
în condiții de eficiență superi
oară, a potențialului material 
și uman din zone unde odini
oară „nu se întîmpla nimic“.

Secretarul general a stat de 
vorbă, cu căldura și receptivi
tatea bine cunoscute, cu oame
nii, care și-au spus deschis pă
rerea, au arătat și bucuriile și 
necazurile, s-au referit la ac
țiunile șl inițiativele luate, au 
făcut propuneri pentru mai bu
nul mers al treburilor, așa cum 
e firesc, cum a instaurat în 
viața de fiecare zi partidul, ca 
în spiritul democrației socialis
te, oamenii muncii să participe, 
In dubla calitate de producă
tori și proprietari ai mijloace-

lor de producție, la conducerea 
economiei, a vieții sociale, a 
statului. Iar indicațiile date și 
cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au deschis 
noi orizonturi, noi perspective 
activității colectivelor de mun
că _ vizitate, stimulindu-le la 
noi succese. Am putea spune 
că, în fapt, vizita și întîlnirile 
conducătorului partidului și 
statului au constituit o adevă
rată consfătuire de lucru cu 
zeci de mii de participanți.

Trăsătura definitorie a aces
tor întîlniri a fost hotărîrea 
oamenilor muncii de a tran
spune în viață liniile di
rectoare jalonate In expunerea 
secretarului general la Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
anul trecut pentru ridicarea

(Continuare in pag. a ll-a)
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UN EXPERIMENT PROMIȚĂTOR
r

La sugestia personală a secretarului general al partidului - 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - in cadrul Grupului școlar „23 
August" din Capitală ca și în alte unități școlare, a început, o 
dată cu 15 septembrie, un interesant experiment : 17 clase de 
anul I ale școlii profesionale fac în aceeași zi atît cursuri teore
tice cit și programul de instruire practică. Deși un trimestru de 
școală nu reprezintă o unitate de timp ideală pentru a fi luată 
ca mostră in aprecierea experimentului (fiind necesar întreg ci
clul de trei ani, cit durează instruirea unei promoții, pentru a se 
aprecia complet avantajele și căile de perfecționare ale noului 
sistem), totuși primele rezultate nu pot fi trecute cu vederea.

Am stat de vorbă în școală 
cu numeroși profesori, de spe
cialitate, de cultură generală, 
maiștrii instructori și elevi. Pă
rerile lor s-au întîlnit în apre
cierea că, prin introducerea ex
perimentului, a crescut efica
citatea instruirii practice.

Să discutăm despre avanta
je. Maistrul instructor Petre 
Barbu, secretarul de partid al 
școlii, a numit două dintre ele. ! 
continuitatea zilnică în studiu 
— atît teoretic cît și practic, 
corelarea între materiile de 
specialitate și instruirea prac

tică. Intr-adevăr, prezența zi de 
zi a elevilor atît la atelier cit 
și în sala de curs — spre deo
sebire de sistemul existent care 
prevede 3 zile consecutive 
cursuri și 3 zile practică — asi
gură de la început un ritm ce 
evită întreruperile în formarea 
deprinderilor de muncă, în în
sușirea meseriei. Elevii lucrea
ză zi de zi, așa cum o vor face 
cînd vor deveni muncitori. 
Faptul că se încearcă o core-

MARIETA VIDRAȘCU
(Continuare in pag. a IV-a)

Agenda personală, pe ca
re-mi înscriu acțiunile cele 
mai interesante pe care aș 
dori să le realizez, îmi a- 
trăgea atenția asupra unui 
punct menționat ca neînde
plinit încă de la sfîrșitul 
anului 1972. Este vorba de 
„Expedițiile cutezătorii", 
expoziție deschisă în fru
mosul Palat al pionierilor 
din București, pe lingă 
care trecusem de multe ori 
cu părerea de rău a celui 
ce n-a găsit timp pentru a 
se opri. Iată însă că ieri, 
îndemnat, poate, și de spi
cuirea albă a zăpezii care 
cădea pentru prima dată 
mai serios în acest an adu- 
cîndu-ne aminte de iernile 
din poveștile lui Delavran- 
cea, ierni fabuloase ale u- 
nei copilării visătoare, am 
intrat pe poarta de fier 
forjat, am trecut pe sub 
arcurile-bolți ale Palatului 
copiilor și am bătut la u- 
șile sălilor în care sint a- 
dunate roadele muncii și 
imaginației cutezătorilor cu 
pantaloni scurți.

Ce sint „Expedițiile cu
tezătorii", știam. Despre

faptele lor, despre pasiu
nea lor, auzisem. Trebuie 
să recunosc însă că în 
mintea mea imaginea fap
telor și a pasiunii acelor 
copii cu cravate roșii care 
pleacă organizați în echipe 
pentru a străbate un itine
rar care atinge, uneori, su
te de kilometri, era depar
te de a fi exactă. Abia ieri 
mi-am dat seama de acest 
lucru. Intrînd în expoziția 
lor descoperi dintr-odată 
cel puțin cîteva adevăruri 
care, rostite cu plăcutul 
ton al semnului mirării 
admirative, îți dau prilejul 
să tragi niște concluzii nu 
lipsite de interes pentru 
munca de educație, fie ea 
pe linie de organizație 
V.T.C., fie chiar școlară. 
„Expedițiile“ sint o dova
dă a bogăției care sălășlu
iește în mințile și inimile 
acestor nodulețe de oa
meni, care trec cîntînd din 
trompete și bătînd din to
be pe sub ferestrele noas-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a EV-a)

Și acest coif al expoziției de la Palatul Pionierilor, intitulată su
gestiv : „Expedițiile cutezătorii", este o imagine a faptelor, a pa

siunii copiilor cu cravate roșii
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VIZITA DE LUCRU A TOVARAȘULU
F
ANICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
nivelului calitativ al întregii 
activități economice, sporirea 
eficienței sale, ca șl noile Indi

-Ce trebuie 
înainte de

-Șase luni, tovarășe
secretar general

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului In județul 
Vaslui a început in primele ore 
ale dimineții în orașul Bîrlad, 
principal centru industrial. Ra
cordat la o viață economică și 
socială intensă, Bîrladul, ca șl 
celelalte localități ale județului, 
trăiește astăzi din plin febra 
marilor prefaceri socialiste.

Elicopterul special, la bordul 
căruia au călătorit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat, 
aterizează pe stadionul munici
pal. O mulțime de oameni ai 
muncii din localitate și împre
jurimi au venit în Intîmpinarea 
secretarului general al partidu
lui, salutîndu-1 cu deosebit en
tuziasm și bucurie. Pe mari 
pancarte, erau înscrise lozinci 
de bun venit pe aceste melea
guri moldovene. Se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul“. Un grup de tinere 
fete înconjoară pe oaspeți și 
le oferă buchete de flori. Un 
veteran al localității, Gheorghe 
Pruteanu, activist de partid cu 
stagiu din ilegalitate, oferă se
cretarului general al partidului, 
celorlalți oaspeți, în semn de 
dragoste și prețuire, tradiționa
la pline și sare și ploști cu vin. 
Tovarășul Gheorghe Tănase, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Vaslui al P.C.R., urea
ză, bun venit pe aceste plaiuri. 
Sînt de față Adam Leica, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Bîrlad al P.C.R., pri
marul municipiului, alți repre
zentanți ai organelor județene 
și municipale de partid și de 
stat.

O unitate, alcătuită din militari 
ai forțelor noastre armate, din 
membri ai gărzilor patriotice șl 
tineri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul comandantului 
suprem al forțelor noastre ar
mate. Este Intonat Imnul de 
stat al Republicii Socialiste 
România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă garda 
de onoare.

De la stadion, în uralele și 
aplauzele mulțimii venite In 
întîmpinare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat, se îndreap
tă spre centrul orașului.

Străvechea localitate moldo
venească, Bîrladul, întîmpină pe 
conducătorii de partid și de stat 
cu freamătul specific centrelor 
industriale, cu străzi largi, pli
ne de animație, flancate de con
strucții noi, cu o arhitectură 
modernă. Numai In ultimii doi 
ani au fost date în folosință 
circa 1 000 apartamente, Iar alte 
500 vor fi terminate în acest an. 
în oraș au fost construite, de a- 
semenea, o modernă casă de cul
tură a sindicatelor, un spital de 
pediatrie, o școală generală cu 
16 săli de clasă șl alte unități 
soCial-cul turale.

Dar Bîrladul de astăzi Impre
sionează, mai mult prin succese
le obținute pe coordonatele In
dustrializării. Alături de marea 
și cunoscuta fabrică de rulmenți, 
a început de curînd ridicarea 
unei moderne unități pentru e- 
lemente pneumatice de automa
tizare, iar, pînă la sfîrșltul anu
lui, va începe construcția unei 
fabrici pentru aparate de măsu
ră și control. Pentru actualul 
plan cincinal, Bîrladului i-au 
fost alocate investiții în valoa
re de peste 2,2 miliarde lei, care 
vor permite dublarea producți
ei industriale a.orașului față de 
nivelul anului 1970.

Coloana de mașini se îndreap
tă spre Fabrica de confecții din 
localitate, una din cele mai 
mari unități de acest fel din 
țară, specializate în produc
ția de articole de lenjerie 
pentru copii și uniforme șco
lare. Anul acesta, întreprin
derea va cunoaște o și mal 
mare dezvoltare ca urmare a 
lucrărilor de investiții ce sînt în 
curs de execuție. La intrarea 
în unitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este salutat de Ion 
Crăciun, ministrul industriei u- 
șoare, de conducerea fabricii. 
Directorul întreprinderii, ing. 
Teodor Frăteanu, invită pe se
cretarul general al partidului, 
pe ceilalți conducători să vizi
teze fabrica. In cadrul unei ex
poziții sînt prezentate principa
lele produse realizate aici, gra
fice care ilustrează succesele ob
ținute șl perspectivele de dez
voltare ale întreprinderii.

Gazdele Informează că în fi
nul care a trecut, colectivul a- 
cestel unități și-a onorat anga
jamentele luate în întrecerea 
socialistă, depășind prevederile 
planului cu 48 milioane lei și 
indicatorul de beneficii cu 3 mi
lioane 161. Prin croirea combi
nată a produselor mici cu cele 
mari și prin încadrarea rațio
nală a tiparelor, muncitorii au 
economisit peste 30 000 mp. di
verse țesături. Depășirile de 
plan înregistrate în primii doi 
ani ai cincinalului au permis 
colectivului unității să obți
nă un avans de un trimes

cații date eu prilejul acestei 
vizite.

Iată, de altfel, desfășurarea 
el, pe parcursul întregii zile de 
astăzi i

înțeles prin
termen ?

tru. Pe baza rezultatelor ob
ținute, a folosirii depline a 
mașinilor, a timpului de mun
că și a sporirii productivi
tății muncii, harnicul și tînărul 
colectiv al fabricii s-a angajat 
să realizeze cincinalul în numai 
patru ani, inclusiv prevederile 
la export. în acest context, pla
nul pe 1973 prevede, față de 
sarcinile inițiale ale cincinalu
lui, o creștere de 53,7 la sută. 
Succesele obținute în primele 16 
zile ale lunii ianuarie, cînd pre
vederile de plan au fost realiza
te la parametrii maximali, fiind 
obținute în plus 10 000 articole 
de confecții pentru copii, confir
mă hotărîrea și posibilitățile 
concrete pe care le au munci
torii de aici pentru a îndeplini 
angajamentul. Directorul general 
al Centralei industriei confecți
ilor București, Iosif Steinbach, 
prezent în fabrică, informează 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că au fost create condiții ca 
cincinalul să fie realizat în pa
tru ani pe ansamblul centralei.

Merită relevat faptul că, în 
acest an, jumătate din produc
ția întreprinderii din Bîrlad 
este destinată exportului. Cali
tatea și aprecierea de care se 
bucură peste hotare confecțiile 
sale au determinat o creștere 
de circa zece ori a volumului 
livrărilor la export în acest an 
în comparație cu realizările din 
1972. Directorul întreprind rii 
informează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că în vederea înfăp
tuirii sarcinilor trasate de 
partid privind diversificarea și 
îmbunătățirea calității confec
țiilor pentru copii și tineret, în 
cursul anului vor fi introduse 
în fabricație peste 300 modele 
noi destinate fondului pieței.

In discuția cu conducerea mi
nisterului, a centralei și între
prinderii, secretarul general in
sistă asupra necesității diversi
ficării producției destinate ex
portului, pentru ca mărfurile 
purtînd marca de fabrică a în
treprinderii bîrlădene să pă
trundă pe șl mai multe piețe. 
Evident, acest lucru impune o 
neslăbită atenție acordată cali
tății. Totodată, gazdele arată că 
au fost create condiții în vederea 
realizării cu 6 luni mai devre
me a parametrilor prevăzuți la 
noua secție ce va intra în cu
rînd în producție. Măsurile în
treprinse în scopul folosirii in
tegrale a capacităților de pro
ducție și dezvoltarea întreprin
derii vor permite ca la finele 
cincinalului să se obțină aici o 
producție aproape dublă față de 
cea din 1971.

Pretutindeni în sectoarele vi
zitate muncitoarele întreprinde
rii au făcut o călduroasă primi
re secretarului general al Darti- 
dulul, celorlalți conducători de 
partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat călduroase felicitări co
lectivului fabricii pentru rezul
tatele obținute în angajamentul 
de a înfăptui cincinalul în pa
tru ani.

Următorul obiectiv vizitat la 
Bîrlad este Fabrica de rulmenți, 
care, împreună cu unitatea si
milară din Brașov, asigură in 
prezent necesarul de rulmenți 
pentru întreaga economie na
țională, precum și însemnate 
disponibilități pentru export. 
Fabrica de rulmenți are și o 
altă semnificație i ea a declan
șat, la 1 Mai 1953, opera de in
dustrializare pe aceste melea
guri moldovenești. Aici se rea
lizează în prezent peste 350 ti
puri de rulmenți pentru indus
triile construcțiilor de mașini, 
siderurgică, petrolieră, trans
porturi etc. Rulmenții bîrlădeni 
sînt exportați în peste 50 de 
țări de pe toate meridianele 
globului.

La sosire, conducătorii de 
partid și de stat sînt întîmpi- 
nați de ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, Ioan 
.Avram, de membri ai conduce
rii centralei industriale și al fa
bricii.

In fața .machetei, inginerul 
Mircea Simovici, directorul fa
bricii, informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu despre modul 
în care au fost transpuse în 
practică indicațiile date cu pri
lejul ultimei vizite, privind spo
rirea aportului acestei unități la 
dezvoltarea Industriei construc
toare de mașini românești. El 
arată că, în cursul acestui an, 
se încheie prima etapă de dez
voltare și modernizare a între
prinderii, că a fost extinsă hala 
de prelucrări mecanice cu 10 000 
mp., iar forja cu 3 300 mp. In 
prezent, se află în plină con
strucție o nouă hală, care va 
completa profilul fabricii cu 
rulmenți mici de serie foarte 
mare — produse cu largi utili
zări în diferite sectoare ale e- 
conomiei. La intrarea In produc
ție Ia capacitatea prevăzută în 
proiecte, această unitate, de alt
fel o nouă fabrică, va realiza 
anual 30 milioane rulmenți, ast
fel că, la finele cincinalului va
loarea producției globale a în

treprinderii va spori de 2,6 ori 
în comparație cu anul 1970. O 
mare parte din plusul de pro
duse prevăzute, se va realiza pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

In scopul asigurării concen
trării șl specializării, a creșterii 
eficienței economice, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
cere conducerii ministerului 
de resort, organelor județe
ne și locale de partid și de 
stat ca fabrica de rulmenți cu 
unitățile noi și cu întreprinderea 
de elemente pneumatice de au
tomatizare să fie incluse într-o 
uzină cu o conducere unică.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează apoi balele de 
producție, dotate cu mașini, u- 
tilaje și laboratoare moderne. 
Se urmărește procesul de fabri

cație a rulmenților, Incepînd cu 
secția de forjă, unde acționează 
ciocane mari și freze orizontale, 
apoi secția de strungărie, trata
mente termice, secția de recti
ficare .și de asamblare, care sînt 
în continuă înzestrare tehnică și 
perfecționare a proceselor teh
nologice. Directorul întreprinde
rii informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu despre hotă
rîrea constructorilor de rul
menți de a îndeplini cincinalul 
înainte de termen.

— Ce trebuie înțeles prin îna
inte de termen ? întreabă to
varășul Nicolae Ceaușescu.

— Șase luni, tovarășe secretar 
general, răspund gazdele.

— Tovarășii de la Confecția 
au arătat că el vor realiza cin
cinalul în patru ani. Poate vă 
întreceți cu ei ? spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Muncitorii din jur aplaudă cu 
căldură. Se aud voci : „Putem și 
noi reduce termenul. Și o vom 
face 1“

Gazdele arată că, încă din 
primele zile ale noului an, au 
fost introduse în fabricație de 
serie tipuri de rulmenți pentru 
autocamioanele Roman, autotu
rismul Dacia—1300 și pentru la
minoare. în scopul realizării 
sarcinilor sporite ce revin între
prinderii în 1973, au fost luate 
din timp măsuri pentru defal- 

carea planului pe secții, echipe 
și muncitori, astfel că fiecare îșl 
cunoaște eu exactitate sarcinile 
ce-i revin. Realizările obținute 
în perioada care a trecut din a- 
cest an confirmă posibilitățile 
și hotărîrea fermă a constructo
rilor de rulmenți bîrlădeni de a 
îndeplini planul pe 1973 la pre
vederile sale maximale.

Pe parcursul vizitării halelor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
întreține cu specialiștii centra
lei, al fabricii, se oprește la nu
meroase locuri de muncă. Re- 
marcînd că în uzină se mai iro
sește spațiul prin căi de acces 
de prisos, că mașinile și utilaje
le pot da mai mare randament, 
secretarul general atrage aten
ția asupra necesității folosirii cu 
mai multă atenție a spațiului 
existent, aplicării în continuare 

a unor tehnologii, modern» 
care să asigure reducerea 
manoperei și a consumului 
de metal, creșterea productivi
tății muncii și a performanțelor 
tehnice și calitative ale rulmen
ților. In secția de montaj, secre
tarul general al partidului ara
tă că există loc pentru ampla
sarea unei noi linii. Conducerea 
întreprinderii se angajează să 
folosească spațiul potrivit indi
cației. Secretarul general al 
partidului dă indicații ca dez
voltarea și modernizarea fabri
cii să se facă cu forțe proprii, 
cu mașini și utilaje concepute 
și realizate în întreprindere, 
domeniu în care aici există o 
experiență pozitivă. în secția de 
strungărie, tovarășul Ceaușescu 
se apropie de locul de mun
că al maistrului Gheorghe 
Stratulat, stă de vorbă cu el, 
cu alți muncitori despre mo
dul în care a fost defalcat 
planul de producție pe secții, e- 
chipe și oameni, despre calitatea 
produselor. Muncitorii arată că, 
potrivit indicațiilor Plenarei din 
noiembrie a C.C. al P.C.R.. 
planul de producție a fost re
partizat din timp, astfel că, la 
ora actuală, fiecare își cunoaște 
bine sarcinile. Ei arată că an
gajamentele luate în cadrul 
planului maximal sînt pe deplin 

realizabil». în discuția avută eu 
Ecaterlna Balmaș, controlor de 
calitate, tovarășul Ceaușescu s-a 
interesat despre condițiile de 
muncă ce le sînt asigurate și 
veniturile pe care le realizează.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, adresîn- 
du-se adjunctului ministrului 
construcțiilor industriale aflat 
de față, precum și organelor 
locale de partid și de stat indi
că să se ia toate măsurile în 
vederea asigurării condițiilor 
pentru devansarea cu cel puțin 
trei luni a termenului de punere 
în funcțiune a noii hale indus
triale, să se alcătuiască echipe 
de montorl din rîndul tehnicie
nilor și muncitorilor fabricii, 
care să lucreze la montarea și 
darea în exploatare a noului 
obiectiv. Aceste echipe, lucrînd

într-un oraș care renaște 

în ritmul marilor prefaceri

socialiste
La Vaslui, în străvechea urbe 

moldovenească, mii și mii de 
cetățeni au întîmpinat cu ne
stăvilit entuziasm pe conducă
torul iubit al partidului nostru.

Vibranta manifestare pe care 
o fac locuitorii este expresia 
sentimentelor de recunoștință 
pentru tinerețea nouă pe care 
o trăiește azi Vasluiul, pentru 
puternica sa dezvoltare econo
mică, rod al politicii înțelepte 
a partidului de dezvoltare pro
porțională, armonioasă, după 
criterii științifice, a întregului 
teritoriu al țării.

La precedenta vizită făcută In 
Vaslui, în primăvara lui 1970, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că orașul și județul au 
nesecate rezerve de energie 
umană și materială care se cer 
valorificate pe deplin. Și în- 

ți în timpul lor liber, «r obți
ne cîștigurl suplimentare.

La plecare, în numele con
structorilor de rulmenți, direc
torul fabricii a mulțumit tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru 
cinstea pe care le-a făcut-o de 
a vizita din nou întreprinderea, 
pentru prețioasele indicații și a 
exprimat angajamentul întregu
lui colectiv de a depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea 
sarcinilor mari care le revin, a 
cincinalului mai devreme.

Din nou pe străzile Bîrladului. 
In aplauzele miilor de locuitori 
ai orașului, coloana de mașini 
se îndreaptă spre stadionul mu
nicipal, de unde, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid șl de stat, au 
plecat cu un elicopter special 
spre Vaslui.

tr-adevăr, după mal puțin de 3 
ani, alta este azi fața Vasluiu
lui, a județului. N.oul îl întîl- 
nești pretutindeni. Suportul 
prefacerilor uriașe îl constituie 
investițiile. Vasluiul a primit 
pentru perioada 1971-1975 un 
volum de investiții din fondu
rile statului de două ori mai 
mare ca în cincinalul precedent. 
Cea mai mare parte a acestor 
fonduri este folosită pentru 
construirea de obiective indus
triale. Sume importante sînt 
folosite, de asemenea, pentru 
construcții de locuințe, pentru 
ridicarea gradului de urbani
zare. Cetățenii orașului se mîn- 
dresc cu realizările de pină 
acum, își exprimă hotărîrea de 
a înfăptui întocmai însuflețito- 
rul program elaborat de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R., 

de Conferința Națională a par
tidului.

★
Elicopterul prezidențial cu 

care a călătorit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aterizează pe un 
teren de sport din centrul ora
șului. în aclamațiile miilor de 
cetățeni, secretarul general al 
partidului, ceilalți oaspeți au 
fost călduros salutați de Pavel 
Stoica, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Vaslui al 
P.C.R., primarul orașului, de 
ceilalți conducători ai organelor 
locale de partid și de stat. 
După tradiție, tineri, în frumo
sul port moldovenesc, îi oferă 
pîine și sare. Miile de cetățeni 
ovaționează îndelung, scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu- 
P.C.R.“. Secretarul general al 
partidului răspunde cu priete
nie aclamațiilor mulțimii.

Vizita In orașul Vaslui începe 
la Fabrica de mobilă, o moder
nă unitate industrială, intrată 
in producție în anul 1968.

Secretarul general al partidu
lui este întîmpinat de Mihal 
Suder, ministru secretar de stat 
la Ministerul Economiei Fores
tiere șl Materialelor de Con
strucții, de membrii comitetului 
de conducere al fabricii șl co
mitetului de partid.

Sutele de muncitori prezenți 
Ia intrarea in fabrică, fac tova
rășului Nicolae Ceaușescu o 
călduroasă primire.

în sectorul montaj, oa de alt
fel în Întreaga unitate, panouri, 
lozinci ți grafice exprimă prin
cipala preocupare a colectivului 
fabricii — realizarea prevederi
lor actualului cincinal înainte 
de termen. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu est» informat asupra 
unei noi organizări a fluxului 
de producție, efectuată In pri
mele zii» ale anului acesta, cu 
ajutorul căreia se scontează 
realizarea unul spor de produc
ție globală de circa 20 la sută 
față de prevederile planului 
anual. Este vorba de un gen 
original de bandă rulantă, pe 
care diferitele tipuri de mobilă 
prind formă, în tact de ceasor
nic, prin adăugarea succesivă a 
diverselor piese componente, 
într-o manieră tehnologică ce 
sugerează montajul pe bandă 
rulantă al automobilelor.

Secretarul general al partidu
lui apreciază ingeniosul sistem 
care — pe lingă largile condiții 
oferite creșterii producției și 
productivității — a creat posi
bilitatea amplasării unor noi 
utilaje pe spațiul construit.

O altă linie tehnologică, crea
tă, de asemenea, ca urmare a 
gîndiril colective este cea din 
sectorul finisaj II. Cu ajutorul 
ei se efectuează lustruirea fină, 
ca de oglindă, a panourilor 
componente ale mobilei. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu este in
format că, prin realizarea noii 
linii, cu mijloacele proprii ale 
întreprinderii, a crescut cu 12 
la sută productivitatea și s-a 
redus numărul muncitorilor ne
cesari procesului tehnologic res
pectiv. Este apreciat faptul că 
prin reorganizarea tehnologici 
se evită gîtuirile în producție și 
reîntoarcerile pe flux, care du
ceau la degradări de piese și 
rebuturi, se micșorează timpul 
de lucru.

Maistrul Niculae Culea și e- 
chipa lui dau aici o probă de 
virtuozitate profesională, de 
monstrînd gradul înalt de caii 
ficare al muncitorilor acestei 
tinere unități.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat că, în anul 1968, 
doar 0,3 la sută din muncitori 
erau absolvenți ai unor cursuri 
profesionale, astăzi acest pro
cent ridicîndu-se la peste 62 la 
sută, urmînd ca la sfîrșitul ac 
tualului cincinal întregul co
lectiv să aibă o bună calificare

în sectorul d» șlefuit pelicu
la panourilor, se urmărește 
funcționarea unei mașini pentru 
realizat canturi, eu o mare pro
ductivitate, construită, de aseme
nea, prin autodotare. Ea asigu
ră mecanizarea unei operații 
dificile care — pînă nu de mult 
— cerea un mare volum de 
muncă manuală.

Printre constructorii unor
noi zone industriale

O expresie a puternicii dez 
voltărl economice a Vasluiului o 
constituie zona industrială ce 
se construiește In partea de 
sud-vest a orașului.

Amplasată pe terenuri mai 
înalte, ferite de eventualitatea 
unor inundații, ca urmare a in
dicațiilor date de secretarul ge 
neral al partidului în mal 1970. 
zona industrială — în proiect în 
urmă cu trei ani, prinde azi tot 
mai mult contur.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
șl de stat fac un popas pe șan
tierul viitoarei fabrici de ven
tilatoare, instalații de ventilație 
și utilaje tehnologice, care va 
constitui nucleul zonei indus
triale.

Tov. Teodor Budăl, vicepreșe
dinte al Consiliului Popular ju
dețean Vaslui, arată că în a- 
ceastă zonă industrială care se 
întinde pe o suprafață de 185 ha. 
vor lucra în stadiul final 
peste 15 000 de salariati.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat că fabrica de ma
teriale izolatoare pentru con 
strucții a și intrat parțial în 
producție. Prima unitate, cea 
de cărămizi de dialit, cu o ca
pacitate de șapte milioane că-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază favorabil preocupă
rile colectivului secției pentru 
crearea de noi mașini șl utilaje, 
cu mare randament și dă indi
cații pentru amplificarea aces
tui efort creator.

Se vizitează apoi un alt sec
tor de finisaj. Secretarul gene
ral al partidului este informat 
de modul inventiv prin car» 
colectivul secției a eliminat a- 
parițla unei gîtulri apărute în 
procesul de producție. Este vor
ba de construirea unor dispo
zitive, cu mijloacele întreprin
derii, datorită cărora se tri
plează viteza de lucru în pro
cesul de pulverizare a straturi
lor de nitrolac la acoperirea su
prafețelor mobilei.

Ca pretutindeni în locurile 
vizitate, muncitoarele și munci
torii din acest sector încon
joară cu dragoste pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și îl ovațio
nează. Tehniciană Vaslllca Ioa- 
nie oferă secretarului general 
al partidului un frumos buchet 
de garoafe roșii, exprlmînd, în 
același timp, angajamentul co
lectivului de a îndeplini cu 
cinste, înainte de termen, sar
cinile care le revin în cursul 
actualului cincinal.

Vizita continuă în sectorul d» 
pregătire a panourilor șl croire 
a pieselor de mobilier.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește clteva momente și 
privește operațiile de produc
ție executate cu dibăcie de bri
gadierul Gh. Alexa și de mun
citorul Gh. Murgu, fruntași în 
activitatea profesională. Este 
apreciat faptul că, prin reor
ganizarea de fluxuri tehnold-'-J 
glce și reamplasări de utilaje, 
făcute în funcție de necesită
țile unității prevederile proiec
tului inițial al fabricii au fost 
mult îmbunătățite, permițînd 
sporirea sistematică a tuturor 
indicatorilor economici, ceea ce 
va duce la îndeplinirea înainte 
de termen a planului cincinal.

în final, se vizitează o su
gestivă expoziție de prezentare 
a celor mai semnificative sor
timente ale fabricii din Vaslui, 
precum și ale Combinatului de 
industrializare a lemnului din 
Iași.

In fața unei machete a fabri
cii, directorul unității, ing. Mi- 
hai Rotaru, dă explicații cu 
privire la preocupările cele mai 
actuale și de viitor ale colecti
vului. El informează pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu că în
treprinderea se bucură de un 
bun renume, 70 la sută din pro
dusele sale fiind solicitate și 
livrate la export. Față de 1972 
se scontează ca anul acesta vo
lumul producției vîndute în 
străinătate să se dubleze. Sînt 
înfățișate, de asemenea, o se
rie de măsuri care au dus la 
creșterea sistematică a avansu
lui față de prevederile cincina
lului, astfel ca acestea să fie 
îndeplinite cu 6 luni înainte de 
termen. Semnificativ este faptul 
că acest avans se obține numai 
pe seama creșterii productivi
tății muncii, care a sporit din 
1968 pînă acum cu circa 70 la 
sută, acest procent urmînd a 
mai fi majorat, pînă în 1975, 
cu 8 la sută.

Alte preocupări înfățișate se
cretarului general relevă, de 
asemenea, îmbunătățirea gamei 
sortimentelor, introducerea u- 
nor materii prime și materiale 
de mare efect productiv și ca
litativ, mai buna folosire a spa
țiului de producție, lărgirea 
pieței de export, calificarea su
perioară a colectivului.

— Cum este apreciată produc
ția dv., întreabă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ?

— Nu am avut pînă acum 
nici o reclamație din partea bc 
neficlarllor, arată directorul fa
bricii, adăugind că — de altfel 
— întreprinderea a primit, la 
cel de-al 5-lea Pavilion de nr* , 
tre de bunuri de consum de’ l;r 
București, organizat în 1971, o 
diplomă de onoare pentru ca
litatea mobilei realizate.

— Aceasta este bine, spune 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vă 
felicit și vă urez noi succese.

rămizi anual a început să pro
ducă anul trecut. Albe două uni
tăți, cele care vor produce vata 
minerală și carton asfaltat, sînt 
într-un stadiu avansat, urmînd 
să fie terminate anul acesta.

A început și construcția fabri
cii de ventilatoare. Planul pe 
1972 a fost îndeplinit pe șantier 
în proporție de 115 la sută, iar 
debutul din acest an este foarte 
bun.

Se arată că, în urma studiilor 
de prognoză de comun acord cu 
ministerul de resort, s-a hotărit 
ca această întreprindere, pro
iectată Inițial doar pentru ven
tilatoare industriale, să capete 
un profil mai larg, urmînd să 
realizeze și instalații de ventila
ție, precum și alte utilaje teh
nologice.

Atît constructorii, cît și bene
ficiarul s-au angajat ca, cu toată 
schimbarea profilului inițial al 
fabricii și sporirea capacității 
sale de producție, termenele de 
intrare în funcțiune, prevăzute 
pentru anul 1974, să fie respec
tate.

în fața panourilor se discută 
despre viitoarele unități ale zo
nei. Tovarășul Ion Avram, mi-

(Continuare în pag. a lll-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag', a Il-a)

nistrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, arată că este 
necesar să se îmbunătățească 
profilul prevăzut inițial și să 
se realizeze o platformă inte
grată de construcții de mașini, 
cu secții comune.

Secretarul, general al partidu
lui a cerut ca aceste propuneri 
să fie cit mai repede definitiva
te și supuse spre aprobare, ast
fel încît să se poată trece de 
îndată la definitivarea lucră
rilor în această zonă indus
trială.

Pe șantier, sute de construc
tori l-au aclamat cu entuziasm 
pe conducătorul iubit al parti
dului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dă mina cu un grup de construc
tori, le urează tuturor noi suc
cese în muncă.

La înapoierea în oraș, secreta
rul general al partidului, cei
lalți oaspeți se opresc în noul 
centru civic al Vasluiului. Din 
nou, mii și mii de oameni îl 
aclamă cu entuziasm. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, străbate un 
adevărat culoar viu de oameni, 
răspunde prietenește puternice
lor aclamații și ovații.

Noul centru al străvechiului 
oraș moldovenesc cară încadrea
ză un vechi ansamblu, dominat 
de clădirea Palatului adminis
trativ, constituie o sinteză 
arhitecturală reușită Intre 
tradițional și modern. în dreap
ta și în stingă, formind un 
careu, alte edificii completează 
armonios ansamblul pieței cen
trale. Sînt clădirile Casei de 
cultură a sindicatelor, poștei, 
cinematografului, modernului 
hotel turistic, complexului de 
deservire a populației, blocuri 
de locuințe cu largi spații co
merciale la parter.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă edililor orașului să 
utilizeze cit mai rațional aceste 
spații pentru a se putea asigura 
desfacerea unui volum sporit 
de mărfuri necesare bunei apro
vizionări a populației.

în Palatul administrativ, In 
fața unor panouri și machete, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi este prezentată schița de sis
tematizare a orașului Vaslui. 
Este subliniată preocuparea de 
a schimba structural acest oraș, 
care, dintr-un tîrg așezat la în
tretăierea 
comerciale
put să se transforme 
oraș modern, corespunzător e- 
pocii ce o trăim, a cărui nouă 
vocație o constituie industria. De 
pe acum, noile întreprinderi con
stituie factorul ce accelerează 
schimbarea din temelii a exis
tenței întregului oraș, care în 
anii următori va contribui 
într-o măsură tot mai mare la 
dezvoltarea economică a între
gii țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți sînt invitați apoi 
să viziteze noua Casă de cul
tură a sindicatelor. Secretarul 
general al partidului apreciază 
realizarea acestui modern lăcaș 
de cultură și recomandă să fie 
folosit intens, 
țări culturale 
variate.

în frumoasa piață a nou
lui centru civic, înconjurat 
de cetățeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește apoi pen
tru cîteva minute și admiră im
punătoarea statuie a neuitatului 
voievod al Moldovei — Ștefan 
cel Mare, a cărui inaugurare a 
avut loc de curînd.

La amiază, secretarul general 
s-a întîlnit cu membrii biroului 
județean de partid.

„Recomandările dumneavoas
tră cu prilejul vizitei pe care 
ați făcut-o în luna mal 1970 au 
fost înfăptuite, raportează pri
mul secretar al comitetului ju
dețean. Cetățenii municipiului, 
locuitorii de pe meleagurile 
noastre, adresează din inimă 
mulțumiri partidului, dumnea
voastră personal, pentru spriji
nul pe care l-am primit în dez
voltarea economică, edilitar-gos- 
podărească și culturală. La Vas
lui avem acum un centru civic 
cu care ne mîndrim, s-a rezol
vat problema aprovizionării cu 
apă șl In primul rînd, se dezvol
tă noua zonă industrială, unde 
se înalță obiective economice de 
mare importanță“.

în cadrul discuțiilor, s-a sub
liniat faptul că există încă une
le neajunsuri în realizarea pla
nului de investiții — îndeosebi 
la lucrările aferente consiliului 
popular, că In domeniul agricul
turii județului există ramuri In 
urmă în sectorul zootehnic, că 
este necesară elaborarea 
plan de perspectivă pentru 
baterea eroziunii solului și 
tru îmbunătățiri funciare.

„Simbătă, noi vom avea
ferința organizației județene de 
partid, arată primul secretar. 
Vă asigurăm, tovarășe Ceaușescu, 
că vom face totul ca hotărtrlle 
Congresului al X-lea, ale Con
ferinței Naționale, indicațiile pe 
care le-ați dat la Plenara din 
noiembrie anul trecut, să fie 
realizate exemplar, 
muncii din județ vor 
cincinalul înainte de

Tovarășul Ceaușescu 
felicitări organizației
de partid, tuturor comuniștilor, 
tuturor muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor vasluieni pentru 
realizările deosebite și a trans
mis aceste felicitări și conferin
ței județene. Secretarul general 
și-a exprimat convingerea că în 
cadrul conferinței vor fi stabi
lite noi măsuri 
nirea sarcinilor 
rința Națională 
niile, inclusiv

unui 
com- 
pen-

con-

Oamenii 
Îndeplini 
termen I“ 
a adresat 
județene

unor vechi drumuri 
moldovene, a înce- 

Intr-un

pentru îndepli- 
puse de Confe- 
în toate dome- 

în domeniul
politico-ideologic. Tovarășul 
Ceaușescu a subliniat, totodată, 
necesitatea ridicării eficienței 
economice a întregii activități, 
a folosirii cu maximă eficiență 
a fondurilor de producție, accen- 
tuînd asupra sarcinilor de a se 
realiza și pune în funcțiune, la 
termenele planificate, investiți
ile cu caracter productiv. în a- 
cest context, secretarul general 
a arătat că la Uzina de rulmenți 
constructorul trebuie să gră
bească lucrările, iar montajul 
utilajelor să se facă în termenul 
cel mai scurt.

Este vizitat
județean, inaugurat 
luni în urmă.

Directorul acestei 
unități spitalicești, dr. 
Balcu, prezintă

pentru manifes- 
educative cit mai

apoi noul spital 
cu cîteva

moderne
Gheorghe 

tovarășului

Nicolae Ceaușescu, clteva din 
secțiile spitalului, precum și 
săli de operație. Gazdele infor
mează despre aparatura moder
nă cu care este înzestrat spita
lul, subliniind satisfacția perso
nalului de specialitate față de 
calitățile lămpilor și meselor de 
operație de proveniență 
nească.

— Vă sînt suficiente 
dotarea ? se interesează 
șui Nicolae Ceaușescu.

— Desigur, există tot 
tul medical necesar, toate con
dițiile optime de lucru, arată di
rectorul unității.

în maternitatea spitalului, to
varășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat dorința de a vedea cî
teva saloane. Este apreciat sis
temul de spitalizare șl suprave
ghere a noilor născuți direct de 
către mamele acestora, datorită 
faptului că ei se află In aceeași 
încăpere. Se dă, de asemenea, o 
bună apreciere faptului că prin 
acest mod de spitalizare ma
mele primesc concomitent din 
partea unul personal calificat șl 
primele noțiuni de îngrijire a 
noilor născuți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Iși ia rămas bun de la colecti
vul medlco-sanitar, II felicită 
pentru grija acordată sănătății 
oamenilor muncii.

— Vă promitem, tovarășe se
cretar general, să depunem toa
tă pasiunea șl energia noastră 
în asigurarea asistenței medico- 
sanitare populației din orașul șl 
județul nostru, se angajează, în 
numele celor prezențl, conducă
torul unității.

Coloana oficială de mașini se 
îndreaptă apoi spre Filatura de 
bumbac „Vaslui“, întreprindere 
intrată In funcțiune anul trecut,

româ-
spațiul, 
tovară-
confor-

cu aproape o luni ți Jumătate 
Înainte da termen.

In noua și luminoasa hală, fi
latoarele fac o călduroasă 
entuziastă primire 
rului partidului șl 
tru. Muncitoarele 
bucuria de a avea 
lor pe secretarul

?i 
conducăto- 

statulul nos- 
își exprimă 

în miilocul 
general al 

partidului, îl înconjoară cu dra
goste.

Se străbat diversele sectoare 
de producție. Directorul fi
laturii, ing. Gh. Dumitres
cu, informează despre orga
nizarea procesului tehnologic, 
performanțele diferitelor utilaje 

în marea lor majoritate fa
bricate în țara noastră — des
pre preocupările de viitor ale 
colectivului unității. „Vom face 
totul, tovarășe secretar general, 
pentru a realiza indicațiile dum
neavoastră din expunerea făcută 
la Plenara Comitetului Central 
din noiembrie anul trecut“.

—- Cum vă place munca în a- 
ceastă filatură, a întrebat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe fila
toarele Elena Secrleru și Tudo- 
rița Baghlu.

— Este un loc de muncă mi
nunat, tovarășe secretar general, . 
răspund muncitoarele. Vă asigu
răm că din mîlnile noastre vor 
ieși numai produse de calitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază gradul înalt de auto
matizare a producției și felicită 
tlnărul colectiv al întreprinderii 
pentru primele rezultate obținu
te In producție, urlndu-1 noi 
succese.

Vizita In orașul Vaslui se în
cheie. Din nou, cetățenii acestei 
localități aclamă Îndelung pe se
cretarul general al partidului, 
îsi exprimă bucuria de a-1 
avut în mijlocul lor.

fi

Mîndru de tradițiile sale

muncitorești, orașul

Pașcani privește in viitor
După încheierea vizitei în ju

dețul Vaslui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat, sosesc în 
județul Iași, la Pașcani. Locu
itorii vechiului centru munci
toresc, așezat pe frumoasa Va
le a Șiretului, la confluența u- 
nor importante drumuri de 
fjpr ce străbat partea de nord 
a Moldovei, ca și ai satelor din 
împrejurimi, au făcut o căldu
roasă primire oaspeților.

O gardă formată din militari, 
membri ai gărzilor patriotice și 
tineri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul comandantu
lui suprem al forțelor noas
tre armate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă gar
da de onoare. 
Imnul de stat al 
cialiste România, 
pionieri și tinere 
ră apoi cu dragoste pe oaspeți 
oferindu-le buchete de 
iar un pensionar din partea lo
cului, Constantin 
membru de partid cu stagiu din 
ilegalitate invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
oaspeți să servească pîine mol
dovenească.

Se intonează 
Republicii So- 
Un grup de 
fete înconjoa-

flori,

Secăleanu,

Tovarășul Vaslle Potop, prim 
secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., urează oas
peților, bun venit. Sînt de față 
Eugen Nechifor, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Paș
cani al P.C.R., primarul orașu
lui, alți reprezentanți ai comi
tetelor de partid și consiliilor 
populare județean și orășenesc.

Pe străzile Pașcaniului... Cu 
mic, cu mare, locuitorii au ve
nit să salute pe secretarul ge
neral al partidului. Se aud u- 
rale și ovații. Orașul ferovia
rilor, cum mai este denumit 
Pașcaniul (peste 50 la sută din 
salariați fiind ceferiști) se con
turează tot mal mult 
tru industrial 
modern, 
reparat 
calitate 
noscut. 
fabrica
va Intra anul acesta in 
ducție. Au apărut 
blocuri de locuințe cu 
comerciale moderne, au 
asfaltate un mare număr 
străzi. Cîteva cifre sînt
toare : In ultimii 15 ani, de e- 
xemplu, au fost construite pes
te 2 000 de apartamente pe stră
zile Ștefan cel Mare, Mihail 
Kogălniceanu. De asemenea, 
s-au mal înălțat două școli, fie
care cu cîte 16 săli de clasă, 4 
școli generale, o modernă casă

ca un cen- 
urbanistic 
uzină de

Șl
Cunoscuta 

material rulant din lo- 
este astăzi de nerecu- 
O altă Întreprindere, 
de tricotaje șl perdele 

pro-
numeroase 

spații 
fost 

de 
grăl-

de cultură, un mare complex 
al cooperației meșteșugărești. 
S-au modernizat, în ultimii ani, 
străzi întregi : Aurora, Ștefan 
cel Mare, Aleea Parcului etc.

Se face un popas la Casa o- 
rășenească de cultură „Mihail 
Sadoveanu“, o construcție no
uă, cu săli de spectacole, de 
proiecție cinematografică etc. 
Aici activează 7 formații artis
tice, cu 350 de artiști amatori, 
3 dintre ele avînd stagiuni per
manente : ansamblul de estra
dă, ansamblul folcloric și tea
trul de păpuși.

La Casa de cultură, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, celor
lalți conducători de partid și 
de stat, li se prezintă schița de 
sistematizare a orașului Paș
cani. Sînt prefigurate construc
țiile ce se vor înălța în viitor. 
Pentru noile ansambluri de lo
cuințe — subliniază ing. Con
stantin Mihăilescu, directorul 
general al Institutului de pro
iectări județene — s-a ales o 
zonă, cu un cadru natural plă
cut, situată în afara perimetru
lui industrial al orașului. Mai 
multe blocuri urmează a fi 
construite pentru lucrătorii noii 
fabrici de tricotaje și perdele.

Totodată, se arată că, nu de 
mult, orașul a fost dotat cu o 
centrală telefonică automată, 
că aici a fost extinsă canaliza
rea. De asemenea, în anii con
strucției socialismului, orașul a 
fost înzestrat cu două spitale, 
din care unul In clădirea nouă, 
trei circumscripții sanitare șl o 
policlinică modernă. în legătu
ră cu schița de sistematizare a 
orașului, tovarășul 
Ceaușescu recomandă
județului să aibă tot timpul în 
vedere folosirea rațională a în
tregului perimetru al orașului.

Se vizitează apoi Uzina 
canică de material rulant 
localitate — care nu de 
și-a sărbătorit centenarul, 
o unitate economică care ,. .. 
schimbat din temelii înfățișa
rea. Evoluția ei este determi
nată, firește, de uriașele schim
bări survenite în viața social- 
politică, economică și cultura
lă a țării. Aici, pe lingă repa
rația capitală și periodică a va
goanelor de marfă și călători, 
se execută, în cooperare cu u- 
zinele de vagoane din Arad șl 
Turnu-Severin, boghiuri pen
tru vagoanele marfă, tampoa
ne cilindrice, aparate de lega
re, inele de suspensie și semi- 
manșoane, piese de schimb 
pentru locomotivele Diesel e- 
lectrice și cele hidraulice. Nu 
de mult, constructorii de mate
rial rulant de la Pașcani au 
trecut și la fabricarea prime
lor vagoane-marfă pe două 
osii, cunoscute în limbajul fe
roviar sub numele de vagoane 
platformă.

La intrarea 
țada căreia se 
rea „Bine-ați 
Nicolae Ceaușescu !“, 
torii de partid șl de stat 
întîmpinați 
nescu, șeful 
căilor
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, Gheorghe Tănase, di
rectorul general al Centralei 
mecanice de material rulant, și 
de colectivul de conducere ni 
întreprinderii.

Vizita începe direct In sec
toarele de fabricație ale între
prinderii. Mai întîi, în hala de 
reparat vagoane călători pe 4 
și 2 osii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de ca

me-
din 

mult 
Este 
și-a

In uzină, pe fa- 
afla înscrisă ura- 

venit, tovarășe 
conducă- 

sînt
de Ionel Diaco- 

Departamentulul 
ferate din Ministerul

litatea lucrărilor de reparații, 
de costul acestor lucrări, re- 
comandînd reducerea timpului 
de reparație a vagoanelor, 
pentru ca acestea să poată fi 
folosite cu eficiență în traficul 
de mărfuri și călători.

în secția boghiuri, oaspeții 
sînt informați că, nu de mult, 
mai precis, în decembrie anul 
trecut, specialiștii întreprin
derii au asimilat pentru fabri
cația de serie un nou tip de 
boghiu întărit — denumit „H“, 
deosebit de solicitat în con
strucția de material rulant. El 
se folosește îndeosebi la va
goanele de marfă pe patru osii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urmărește procesul de fabri
cație a boghiurilor, se oprește 
la locurile de muncă ale mai 
multor muncitori, printre care 
Gheorghe Atudorei, Mihai An
tal, Aurel Andronache, se în
treține cu muncitori aflați
locul de muncă, se interesează 
de condițiile de lucru și de 
viață ale acestora. în discuția 
cu gazdele, se abordează și 
problema autodotării. Se sub
liniază că au fost obținute pro
grese în această direcție, 
treprinderea fabricîndu-și
resurse proprii o serie de u- 
tilaje, îndeosebi scule și dispo
zitive, dar că mai sînt încă 
posibilități în această direcție. 
Pe parcursul vizitei, oaspeții 
sînt informați că de la Pașcani 
se livrează anual aproximativ 
3 900 bucăți de boghiuri.

Directorul întreprinderii, 
Constantin Ursuleanu, infor
mează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că muncitorii, tehni
cienii șl inginerii uzinei sînt 
antrenați In întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea înaln-

la

în-
cu

Nicolae 
edililor

j * v PP iw fri 1 ;
uvl IUhlFVi

te de termen — In patru ani șl 
trei luni — a sarcinilor de pro
ducție prevăzute în actualul 
cincinal. Ca urmare, ei și-au 
sporit angajamentul inițial pe 
anul 1973 cu 10 milioane lei la 
producția globală și cu 8,5 
milioane lei la producția mar
fă. Volumul producției In 
ceasta perioadă urmează 
sporească cu 45 la sută, 
subliniază că, în primii ani 
de ^producție a fost depășit“ cu 
tă că sînt posibilități”

fi
să 
Sa 

... — ------- — ai
actualului plan cincinal, planul 
de producție a fost depășit ou 
10-15 la sută, fapt care deno
tă că sînt posibilități pentru 
îndeplinirea înainte de termen 
a actualului plan cincinal.

Se vizitează In continuare 
secția mecanică, unde se pro
duc diferite piese pentru con
strucțiile de material rulant. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți, sînt informați 
că pentru a face față noilor 
sarcini de producție, sporite, 
uzina va cunoaște și în urmă
torii ani anumite dezvoltări, șl 
îndeosebi la halele de prelucra
re a boghiurilor, la forja grea, 
sculărie, hala de reparat va
goane de călători și marfă. Vo
lumul investițiilor alocate dez
voltării uzine! se ridică ia pes
te 120 milioane lei. Secretarul 
general al partidului recoman
dă colectivului de conducere a 
uzinei să se îngrijească de fo
losirea judicioasă a acestui Im
portant volum de investiții. De 
asemenea, recomandă conduce
rii Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele să 
studieze posibilitatea amplasă
rii și la Pașcani a unor unități 
constructoare de mașini care să 
coopereze In producție cu ac
tuala Uzină mecanică 
rat material rulant.

La sfîrșitul vizitei 
prindere, tovarășul 
Ceaușescu felicită pe 
tehnicieni șl ingineri 
succesele obținute in producție, 
le urează sănătate șl fericire.

Din nou pe străzile orașului 
Pașcani. Mulțimea de oameni 
salută cu entuziasm pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, oare le-a 
fost oaspete în cursul după- 
amlezii.

Seara, tovarășul 
Ceaușescu și 
tori de partid 
juns la orașul 
județului, Iași.

...Stadionul
Iași, împodobit 
freamătă de lume. Mii de ie
șeni, tineri șl vîrstnici, așteap
tă cu însuflețire venirea elicop
terului, Pe toți i-a reunit do
rința fierbinte de a-1 primi, cu 
dragoste și bucurie pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a-i 
ura din toată inima bun sosit 
în orașul lor. Regăsim și aici 
aceeași emoționantă manifesta
re de stimă și prețuire față de 
secretarul general al partidu
lui. Această întîmpinare entu
ziastă întregește atmosfera În
suflețită, plină de căldură, în 
care a avut loc vizita de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Bîrlad, Vaslui și Pașcani. Ea 
marchează, în același timp, în 
mod sugestiv, vibrant, începutul 
vizitei în municipiul Iași.

de repa-

In Intre- 
Nicolae 

muncitori, 
pentru

Nicolae 
ceilalți conduca
si de stat au fi
de reședință al

din municipiul 
sărbătorește,

Reportaj realizat de: ION 
MÄRGINEANU, MIRCEA IO- 
NESCU, PETRU UILACAN, 
GHEORGHE BRÄTESCU, 
MIRCEA S. IONESCU. Foto
grafii de : PETRE DUMI
TRESCU, RADU CRISTESCU, 
ION DUMITRU.
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OPERA DE ARTA
Șl CIRCULAȚIA
El COTIDIANA

— Este o realitate faptul că 
producția artistică acoperă mai 
mult teoretic necesitățile publicu
lui, începînd, firește, cu cele mai 
concrete. în orice caz, imaginea 
cumpărătorilor, destul de nume
roși, de „opere" din bîlciuri, tîr- 
guri, piețe și ganguri nu a dis
părut, înseamnă că există și un 
anumit decalaj între cerere și 
ofertă. Care este cauza acestui 
decalaj ?

— După opinia mea decalajul 
se datorează cultivării cu precă
dere a anumitor genuri și moda
lități de către artiști. Lucrările de 
artă monumentală, luciările pen
tru expoziții tematice și comemo
rative, pentru expoziții persona
le nu reprezintă în condițiile ac
tual.' 
a e 
te, ' __ ...
nu unica, din posibilitățile de a- 
firmare ale artistului, de contact 
cu publicul său. Din păcate, des
tul de mulți artiști se închid ori 
se dedică, uneori în exclusivitate, 
acestei activități, pe care aș nu
mi-o dacă avem în vedere conți
nutul, factura și dimensiunile (de 
regulă mari, sau de-a dreptul u- 
riașe, căci a început să bîn- 
tuie în ultima vreme un fel 
de manie a supradimensionă
rii lucrărilor), „muzeistică“. Lip 
sesc

\jf* • mici 
prețuri 
tre I 
tură 
crări de reală calitate plastică 
menite să înnobileze interioarele 
oamenilor, să concureze și să ex
cludă o bogată producție de gang 
ce înflorește și prosperă sub ochii 
noștri, o producție căreia „aristo
cratismul“ și detașarea olimpiană 
a artistului îi lărgește considera
bil raza de acțiune.

— Considerați suma de 500 de 
lei, o sumă acceptabilă pentru 
artist, o sumă care reflectă și în 
acest mod valoarea lucrării?

— Răspund în mod hotărît că 
da. O serie de cheltuieli privind 
materialele și mai ales ramele pot 
fi suportate, prin comun acord, 
de către fondul plastic, se pot 
face rame mai ieftine dar este
tice, special pentru acest tip de 
lucrări. Firește, prin aceasta nu 
înțeleg ca un maestru să cedeze 
o lucrare la suma amintită. Dar 
în peisajul nostru artistic, se știe, 
se manifestă cîteva mii de artiști 
din generația tînără și mijlocie, 
artiști care pot produce lucrări o- 
norabile, elevate, pentru publicul 
larg. Sigur, și operele de muzeu 
tot pentru publicul larg sînt, dar 
trebuie să recunoaștem că tocmai 
de aceea omul vrea să aibă și 
la el în casă lucrări bune și acce
sibile I în această sumă, ori alte
le apropiate, nu văd la urma ur
mei deoît un simbol, un mijloc de 
captare a publicului, o relație 
din care artistul nu pierde și a- 
cest lucru mi se pare esențial, 
căci altfel discutînd lucrurile nici 
o sumă, arbitrară prin defi
niție, nu poate reprezenta exact 
valoarea unui tablou sau sculp
turi. Unora le pot apărea aseme
nea afirmații fanteziste, nerealis- 
te, fără precedent. De ce oare a- 
tunci la o expoziție de artă ro
mânească, cu vînzare, pe care am 
organizat-o în Canada, pictorii șl 
sculptorii acceptau (aș zice chiar 
insistau) să participe deși prețul 
era fixat la derizoria sumă de 
300 de lei ?

— Propuneți, In esență, dacă 
înțeleg bine, o reevaluare a rela
ției artist-public și din acest 
punct de vedere.

— Da și e normal să fie așa. 
Opera de artă trebuie să pătrun
dă nemijlocit în viața oamenilor, 
să fie o realitate, o componentă 
a existenței lor. Avem o imagine 
cam deformată și romantică des
pre omul dispus să achiziționeze 
o lucrare. Nu pentru colecționari 
așa cum erau acum 50 sau 100 
de ani trebuie creat, ci pentru 
foarte mulți oameni, care nu vor 
cumpăra toată viața poate decît 
cîteva lucrări de artă, dar lucrări 
de certă calitate artistică. Relația 
artist-public nu se rezumă la cei 
cîțiva viitori colecționari care 
cumpără și astăzi „după ureche“, 
tablouri ale unor artiști consacrați 
deja, de la Galeriile Fondului 
plastic, care nu fac la urma ur
melor decît un soi de plasament. 
Ei nu reprezintă, afirm cu toată 
convingerea, publicul. Acțiunea 
lor nu îmi apare fertilă, spiritual 
vorbind, pentru relația pusă în 
discuție. Ne place să vorbim, fi
rește teoretic, despre „ateliere 
deschise“, despre experiențe ale 
unor manifestări prestigioase de 
peste hotare, unde artiștii creează 
spontan, pe loc, în fața publicu
lui, vînzîndu-și chiar acolo lucră
rile, ne amintim cu plăcere de a- 
cea „ . ’ „ ' . ..
ră americană deschisă la Bucu
rești, în sala Dalles, cu ani în 
urmă, unde se crea într-un sec
tor al expoziției pe loc, unde se 
imprimau lucrări în fața publi
cului curios si avid să înțeleagă 
cîtc ceva din tainele, greutățile 
și frumusețile acestei arte. De ce 
nu organizăm o asemenea expo
ziție cu cîțiva gravori de talent, 
de ce nu aducem într-o aseme
nea expoziție o mașină de impri
mat ? Vom obține, sînt sigur, o 
afluență de public și un numai 
de achiziții ce depășesc poate ac
tivitatea pe un an întreg a sec
torului de grafică și gravură de 
i, c-’-riile Fondului plastic.

— Înțeleg că vă referiți in med

ale unei mari diversificări 
asiei plastice, decît o par- 
ște foarte importantă, dar

listici . Lip- 
lucrările de 
lucrări la

deci tocmai
dimensiuni,

i accesibile variind în- 
1 000 și 500 de lei (pic- 

și sculptură mică), lu-

ne amintim cu pi 
expoziție de grafică și gravu-

Interviu cu
PATRICIU MATEESCU

constant la un avans al artistu
lui față de public ?

— Este adevărat, pentru că ar
tistul trebuie în chip concret 
să-și formeze un public. Pentru 
că și el, nu numai critica sau 
alți factori ca presa, televiziunea, 
filmul sau radioul poate contri
bui — este chiar dator — la cris
talizarea unui gust, a unui nivel 
de înțelegere artistică. Trebuie să 
reconsiderăm astăzi noțiunea de 
realitate, de aderență și inserție 
la ea începînd tocmai din aceas
tă zonă a contactelor directe. 
Este absurd să înregistrezi o ati
tudine fată de realitate în planul 
conținutului, în opera de artă și 
alta, diametral opusă, seniorală și 
distantă, în relațiile pe care ea 
le stabilește cu cei cărora prin de
finiție li se adresează.

Facem expoziții demonstrative 
în planul ideilor, dar nu putem 
să ignorăm pe cele capabile să ne 
pună în contact, pe alte planuri, 
cu cel mai divers și numeros pu
blic. Legăturile de orice fel cu 
publicul nu mi se par ignobile,

mai ales dacă nu pierdem 
vedere nici o clipă scopul, 
scop elevat și înalt. Precare 
numai lucrările de slabă calita
te, ifosele și pretențiile. Astăzi, în 
condițiile contemporaneității, ale 
eforturilor societății noastre socia
liste, se cuvine să înțelegem că 
ne revin sarcini educative, nu 
numai de ordin creator, că noi 
sîntem o prezență în societate nu 
numai prin ideile vehiculate în o- 
pere, ci și prin acțiunea pregnan
tă, directă asupra societății, a re
lațiilor pe care le stabilim cu ea 
ca oameni. Astăzi artistul este 
din ce în ce mai solicitat în cele 
mai diverse sectoare ale vieții, în 
special în cele ale esteticii indus
triale, urbanistice, a bunurilor de 
larg consum, astăzi nu ne putem 
retrage pe poziții neutre într-o 
boemă de unde să contemplăm lu
mea, drapați în prestigiul artei 
și nu întotdeauna în prestigiul 
propriei creații. Cu această men
talitate imposibilă artiștii din stu
diourile de creație ale diverselor 
întreprinderi și unități industria
le ar trebui să îndure zilnic o ru
șine și jenă de nedescris l Numai 
că, în realitate, lucrurile, este lim
pede pentru oricine, nu stau toc
mai așa.

din 
un 

sînt
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exponate - selectate din cele peste 50 000 piese istorice a- 
flate in patrimoniul său care vă sînt prezentate în condiții 
optime de vizitare în cele 62 .pațioase săli. Ele sînt mărturie 
a civilizațiilor care au înflorit din vechi timpuri și pînă azi pe 
pămîntul României socialiste, oglindind drumul ascendent al 
poporului nostru spre progres și eliberare socială, spre uni
tate și independență națională, spre construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

întregul material expozițional este prezentat cronologic în 
cadrul secțiilor corespunzătoare epocilor istorice : Istorie 
străveche - cu excepționala, prin frumusețea ei decorativă, 
ceramică pictată de la Cucuteni și cu celebrul cuplu „Gîn- 
ditorul“ și „Femeie șezînd" din aceeași vreme ; Istorie veche 
- cu mărturii care atestă înfioritoarea civilizație dacică și 
în egală măsură simbioza daco-romană, temelia etnogenezei 
poporului român ; Istorie medie - ale cărei exponate prile
juiesc momente de adîncă emoție și înălțare sufletească ; 
Istorie modernă - care oferă vizitatorului veritabile mesaje 
ce demonstrează afirmarea unui popor, conturîndu-se tot 
mai distinct năzuințele și aspirațiile națiunii noastre ; Istorie 
contemporană - mareînd înfăptuirea viselor și dorințelor cele 
mai cutezătoare ale națiunii, făurirea viitorului de aur al 
patriei ; Cabinetul Numismatic - care prezintă istoria mo
nedei pe teritoriul României ; Lapidarium-ul unde se găsește 
copia Columnei lui Traian, „actul de naștere a! poporului 
nostru“ ; Tezaurul istoric - cu neprețuitele sale exponate, 
printre care „Cloșca cu puii de aur" inegalabilă realizare 
artistică.

PROGRAMUL DE VIZITARE :

Oamenii care

Ca un laitmotiv, in cele mai multe din scrisorile sosite pe a- 
dresa rubricii „Familia tînără" apare afirmația că dragostea este 
singurul fundament care poate conferi substanță și stabilitate 
căsătoriei, familiei. Apar însăși îndoieli, controverse, întrebări care 
amină răspunsul etc. Am socotit, de aceea utilă prezentarea 
citorva din opiniile despre dragoste expuse în ultimele scrisori 
sosite la redacție. Ce este, deci, dragostea ? Ce relație este în
tre prietenie și dragoste ? Afecțiunea dintre doi tineri este con
fundabilă cu dragostea ? Dar atracția fizică ? Ce se înțelege 
printr-o dragoste adevărată ? Dar, să dăm cuvintul celor ce se 
întreabă.iubesc, nutresc I

I

Doi tineri care s-au aflat 
ofițerului Stării Civile din 
Florica Gîrbe, este activistă

de curînd în fața 
Baia Mare. Ea, 
la Comitetul mu

nicipal U.T.C., el, Covrii Mui, jurist consult 
la Întreprinderea de explorări geologice Ma-

gînduri
Sînt un tînăr de 24 de ani și, 

ca orice tînăr în anii noștri, iu
besc nespus de mult tot ceea ce 
mă înconjoară. Sînt pe cale de 
a mă căsători și vreau să vă 
spun că îmi iubesc mult viitoa
rea tovarășa de viață. Ca și al
tora, probabil, mi se pare că ni
meni nu mai iubește așa ca 
mine, că tot ce vreau să dăru
iesc ființei iubite e prea puțin, 
că pot și trebuie să-j dau de 
mii de ori pe atît. Vedeți, eu 
cred că ceea ce îi caracterizează 
azi pe tinerii din (ara noastră, 
adică plăcerea de a face ceva și 
de a se dărui tot mai mult țării 
trebuie să se aplice și la dra
goste.

Oare efortul reciproc al ambi
lor parteneri de a face fericită 
ființa iubită nu constituie fun
damentul cel mai solid pentru o 
căsătorie ? Eu personal mă simt 
fericit doar atunci cînd fata pe 
care o iubesc este fericită.

Cunosc însă multe cazuri în 
care, deși inițial cei doi parte
neri sînt fericiți unul prin celă
lalt, după căsătorie atenția, gri
ja reciprocă scad, unul sau a- 
mîndoi încetează să mai fie la 
fel de amabili ca înainte. Oare 
la început erau amabili, atenți 
numai pentru a cuceri dragostea 
celuilalt, numai pentru că aveau 
nevoie de un partener?

Deci nu ajunge să fii altruist 
în dragoste, mai trebuie ca a- 
ceastă însușire să fie manifes
tată în mod permanent. Numai 
așa o căsătorie are șanse de a 
rezista timpului. Aceasta e con
vingerea mea și sînt ferm hotă
rît să trăiesc potrivit ei. întreaga 
viață. Mai mult, cred că publi- 
cînd rîndurile mele și pe ale 
altora care gîndesc Ia fel, zia
rul va sădi în conștiința tineri
lor o concepție justă despre 
ceea ce înseamnă dragostea ade
vărată. Adică stimă și respect 
reciproc, dăruire, eforturi neîn
cetate ( ntru a face fericit ne 
omul pe care îl iubești, fideli
tate.

Am credința că, iubind cu ade
vărat, muiți tineri s-ar schimba 
în bine, ar evolua. De ce ? Pen
tru că un om care iubește nu
trește numai gînduri curate

curate
sentimente nobile, dorește 
facă numai bine in jur, să 
remarce pentru a face 
ființa iubită.

să 

fericită

IOAN DOMȘA 
comuna Pețelea, județul Alba

Antoine de Saint Exupery 
spunea că „A iubi nu înseam
nă numai a ne privi unul pe 
altul ci a privi împreună în 
aceeași direcție“. Este o fra
ză care sintetizează, cred eu, 
ceea ce trebuie să fie funda
mental pentru o dragoste. De 
ce vreau să discut despre 
dragoste ? Pentru că, în ge
neral, se afirmă că dragostea 
determină, aproape în exclusi
vitate, căsătoria. Nu e nor
mal, deci, să căutăm cauzele 
reușitei sau nereușitei căsăto-
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ramureș. Oameni obișnuiți, o nuntă obișnuită.
Și, totuși, nu a fost o nuntă obișnuită. A 

fost o nuntă utecistă. Conform unei inițiative 
cate tinde să devină un obicei, o bună tradi
ție, la oficierea căsătoriei și la masa festivă 
organizată cu acest prilej au ținut să fie p>e- 
zenți în primul rind membrii organizației 
U.T.C., colegii de muncă ai celor doi miri.

— La noi în județ, îmi spunea mireasa, încă 
nu s-au desfășurat nunți uteciste. Am auzit 
despre ele din ziare. Le-am înțeles sensul și, 
mai ales, necesitatea. Și, pentru că și eu și

soțul meu sîntem tineri, am lucrat printre ti
neri, ne-am spus că nu este mai firească nun
ta noastră decît intr-un cadru tineresc. Și, de 
ce nu, am vrut să dăm un exemplu.

Un exemplu minunat, completează reporte
rul. A fost o nuntă a tineretului, cu voie bună, 
glume, felicitări și cadouri. Chiar aici, în acest 
cadru, tinerii și-au luat frumoase angajamente 
unul față de celălalt, față de colegi și prieteni. 
Colegii, la rindul lor, au promis că organizația 
îi va sprijini după puteri, acum la începutul 
marelui drum. Au fost închinate și pahare 
pentru fericirea tinerei familii, pentru succesul 
lor în muncă și viață. S-a dansat, s-au cîntat 
minunate cîntece maramureșene de petrecere.

EMANUEL ISOPESCU

I
I

I
I

IN ACEEAȘI
modul în care este în
drăgostea, în felul în

riei în 
țeleasă 
care gindim despre dragoste ?

Unii cred că o simplă emo
ție generată de prezența unui 
fizic plăcut, armonios dezvol
tat, se poate numi dragoste. 
Ei, zic eu, greșesc.

Dragostea adevărată,Dragostea adevărată, așa 
cum se poate deduce și din 
cuvintele lui Saint-Exupery 
este un sentiment mult mai 
complex, susținut de un tre
pied format din sinceritate, 
încredere și înțelegere reci
procă. lată de ce condiția sine 
qua non pentru dragoste este 
existența unor concepții și 
idealuri comune, posibilitatea

potențială ca ambii parteneri 
să privească nu numai unul la 
altul, ci și în aceeași direcție.

O altfel de dragoste nu 
cred că mai există, orice alt
ceva considerat drept dragos
te nu poate fi decît un fals. 
Firește, e de preferat ca 
asemenea „falsuri" să fie 
descoperite cit mai din 
timp, încă înainte de căsăto
rie.

Poate am concepții mai pu
țin mature, poate văd lucruri
le idealizate, puțin, însă așa le ÎMPREUNĂDIRECȚIE" »
concep eu acum. Am 18 ani 
și, ca și alții de vîrsta mea, 
cred, totuși, că nu e prea de
vreme să ne preocupe această 
problemă, așa cum scria ci
neva în ziar. Aceasta pentru 
că dragostea este o problemă 
a noastră și, fără să avem 
dreptul de a da sfaturi, noi. 
tinerii, trebuie să discutăm 
despre dragoste, despre fami
lie, să ajungem, prin confrun
tarea de opinii, la cea mai 
justă concepție despre pro
blemele respective.
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- In fiecare zi între orele 10-19.
- Simbăta între orele 10-14.
- Luni - închis.

UN EXPERIMENT PROMIȚĂTOR
(Urmare din pag. I)

spe- 
teh- 
pre-

lare între disciplinele de 
cialitate — desen tehnic și 
nologie (ceea ce presupune . 
darea la cursuri a noțiunilor și 
nu înaintea programului de a- 
telier, ca la clasele necuprinse 
în experiment) face ca orele 
rezervate instruirii practice să 
fie folosite integral în acest 
scop. Aici se cere o explicație, 
întrucît lucrurile nu sînt încă 
puse la punct, în sensul că in
struirea practică are un avans 
considerabil față de materiile 
de specialitate, ca urmare a 
neconcordanțelor din progra
mă i dacă instruirii practice îi 
sînt afectate 20 de ore săptă- 
mînal, desenul tehnic are re
zervate 2, iar tehnologia mese
riei 3 ; operații care se execută 
în atelier în anul I vor fi ex
plicate din punct de vedere teo
retic abia în anul III. Alături 
de aceste inadvertențe, care pot 
și vor fi corectate, se mai ri
dică o problemă : elevii vin din 
școala generală fără noțiuni de 
desen tehnic — deși programa 
acesteia prevede construcții 
geometrice, scrierea stas și alte 
elemente. Această lacună are 
ca efect baterea pasului pe loc 
în anul I al școlii profesionale.

Alte argumente. Maistrul in
structor loan Mițco aarecia pă 
evoluția elevilor este certă t 
că și-an însușit mai corect de
prinderile de muncă si, ca ur
mare, calitatea lucrărilor — 
din punct de vedere al execu
ției — este superioară. La cla-

sa unde este diriginte — 1 S 1 
— se observă că elevii s-au a- 
daptat rapid, încheind trimes
trul fără nici un corigent, cu 
o frecvență de 99 la sută, ma
joritatea lor totalizînd medii 
între 7 și 10. Un rol însemnat 
a jucat faptul că instruirea 
practică se realizează pe repe
re din planul de producție al 
Uzinei „23 August“, că școala 
are plan de producție. Dar pen
tru extinderea experimentului 
și pentru reușita lui se impune 
specializarea școlii pe anumi
te produse, incit să se poată 
crea din timp condiții materia
le pentru a se asigura aplica
rea principiului de la simplu 
la complex în pregătirea vii
torilor muncitori.

Comparația între elevii de la 
experimental și cei care ur
mează clasele obișnuite este, de 
asemenea, în favoarea primi
lor — a fost de părere profeso
rul maistru Petre Constantin, 
care are în instruirea sa elevi 
din ambele categorii.

Despre avantaje n-au vorbit 
numai profesorii maiștri, ci și 
cei de alte specialități. Astfel, 
ing. Veronica Gheorghe — pro
fesor de tehnologia meseriei si 
prof. Maria Dumitru, avînd 
specialitatea limba română, au 
adăugat ca pozitiv faptul că 
elevii de la experimental sînt 
legați de școală toată ziua, și 
fiind tot timpul împreună — în 
clase, atelier și internat — s-=u 
apropiat între ei, se creează ast
fel premize bune pentru o via
ță de colectiv.

in sfîrșit, elevii pe care l-am 
chestionat, deși nu se pot bi
zui pe experiență, deși le lip
sesc instrumentele de compara
ție, s-au declarat foarte mul
țumiți de participarea lor la 
experiment, reușind să numeas
că exact elementele care-1 deo
sebesc de sistemul de învăță- 
mînt în vigoare, și care-i avan
tajează i legătura zilnică cu 
practica, corespondența din
tre noțiunile teoretice cu ope
rațiile ce le au de executat, al
ternarea cursurilor cu munca 
din atelier, ceea ce-i
de oboseala fizică și
tuală.

O condiție a reușitei

ferește 
intelec-

expe
rimentului' este asigurarea re
gimului de internat și semiin- 
ternat tuturor elevilor. Cu toa
te eforturile conducerii școlii, 
folosind la maximum capaci
tatea căminelor proprii, ob- 
tinînd chiar pentru circa 80 de 
fete căminul unei alte școli, 73 
de elevi nu locuiesc la cămin, 
ceea ce, evident, creează anume 
greutăți. Problema va fi mai 
acută în anul școlar următor, o 
dată cu apariția anului II. Că- 
minizarea este strict necesară 
pentru că programul elevilor, 
dincolo de durata sa destul de 
întinsă, este foarte strîns și în 
interiorul lui. în aceste condi
ții, elevii nu mai au răgazul 
unor deplasări în afara 
pentru masă. întocmirea 
lor sau odihnă .

Acest regim zilnic are 
nuite implicații pentru

școlii 
teme-

nebă-I elevi,

școală, corpul profesoral. La 
elevi există pericolul unei su
prasolicitări. De altfel, direc
țiunea a hotărît ca în trimestrul 
II, o comisie formată din per
sonalul medical al școlii — aju
tat eventual de specialiști ai 
Policlinicii „23 August" — și 
din profesori să. facă un test 
pentru a studia adaptabilita
tea elevilor la efort. Ținînd 
seama de faptul că școala este 
frecventată de aproape 4 000 
de elevi, a trebuit să se recur
gă la o organizare foarte com
plicată pentru a se asigura ce
lor peste 500 de elevi de la ex
perimental ateliere, săli de 
cursuri ori de meditație la ore
le cuprinse în program. în 
sfîrșit, profesorii — fie ei maiș
tri instructori, fie de alte spe
cialități — au un orar de ase
menea desfășurat pe toată ziua, 
întrucît grupele de la experi
mental se succed în ateliere și 
săli de clasă atît dimineața cit 
si după amiază, ceea ce dea- 
semenea reclamă eforturi în 
plus.

Experimentul care se desfă
șoară în cadrul Grupului școlar 
„23 August" se bucură de a- 
tenția celor două ministere că
rora școala le este subordona
tă. _Aceste prime observații re
levă însă că dincolo de urmări
rea procesului de învățămînt 
școpla are nevoie de ajutor 
practic în rezolvarea tuturor 
chestiunilor de conținut, dar și 
materiale și de organizare care 
au apărut.

SA NU CONFUNDAM
DRAGOSTEA
CU SIMPATIA

ION LAZIA, 
elev, Liceul Topolog, 

județul Tulcea

Pentru că mai mulți 
tineri cărora le-ați 
publicat scrisorile în 
ziar discută despre 
dragoste, despre fa
milie, în rîndurile 
care urmează voi în
cerca

. opinia
Mulți 

gostea 
o simpati» de mo
ment. Dar, în reali 
tate, dacă doi tineri 
s-au plăcut la prima 
vedere ei nu-și pot 
vorbi despre dragoste 
în zilele imediat ur
mătoare. De altfel 
nici n-au ce să-și 
spună și cred că, 
abordat atunci. Ime
diat, acest subiect ar 
fi pentru eî foarte 
banal.

Se poate vorbi cu 
adevărat despre dra
goste numai după o 
cunoaștere reciprocă, 
dar ca să-l cunoști și

vi expun și 
mea.
confundă dra- 
cu o nlăcere,

să-l înțelegi pe cel de 
lîngă tine îți trebuie 
timp. $i totuși unii 
jsi mărturisesc ime
diat „dragostea“. în 
acele clipe se făuresc 
castele de iluzii, se 
prevăd fericiri vii
toare, rozul îi urmă
rește pretutindeni. 
Dar acești „grăbiți“ 
nu sesizează că dra
gostea lor, abia măr
turisită, începe de.ia 
să se destrame, că de 
la temelia ei lipsește 
o „cărămidă“ esen
țială numită cunoaș
tere. Marea greșeală 
a multor tineri e că 
se lasă în voia pri
mului impuls, că, îh 
conformitate cu un 
vechi proverb, cred 
că „tot ce zboară se 
mănîncă“. Ce se. vor 
face asemenea tineri 
cînd vor întîlni par
teneri (sau partene
re) care zîmbesc fru-

mos, privesc drăgăs
tos dar au inimi ego
iste, insensibile, fo
losesc cuvîntul , 
goste“ doar ca 
monedă ?

Cum se vor 
acești tineri 
cînd vor întîlni 
alții pentru care, ea 
să se îndrăgostească, 
e nevoie ca partene
rul să aibă mașină, 
apartament, studii 
superioare ?

Iată de ce e nevoie 
de cunoaștere, singu
rul element care poa
te da florii gingașe 
și pure numită dra
goste trăinicia, forța 
de a înfrunta și cel 
mai groaznic taifun.

,,dra
pe o

simți 
naivi 
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tre. Mi-e greu, de pildă, 
să cred că muzee speciali
zate au strîns într-o singu
ră vară atita material au
tentic — de la flori și roci, 
pînă la ceramică, cusături 
și... schelete de animale 
preistorice — cît au putut 
aduna cele 901 echipaje ale 
pionierilor, plecate în 
pediție în 
cut.

Trecînd 
să-ți poți 
întrebi cum a fost posibil 
un asemenea succes ? Ex
plicația stă, desigur, în 
descoperirea unor pasiuni 
autentice ale copiilor, și ea 
își află sorgintea în mun
ca inimosului colectiv de 
conducere al organizației 
înseși, oameni cu un bun 
simț pedagogic, cu o dra
goste și o înțelegere impre
sionante pentru universul 
de preocupări al copiilor. 
Pornind de la o asemenea 
știință a mobilizării imagi
nației și entuziasmului ce
lor mai tineri dintre tineri 
s-a considerat că este su
ficient să se dea un impuls 
(alcătuirea unui regula- 
ment-cadru de organizare, 
tipărirea unor „oglinzi" ale 
echipajelor etc.) pentru ca 
în rest să se lase loc fan
teziei pionierilor înșiși. In
tr-adevăr, de la stabilirea 
numelor echipajelor („Mo
ții", „Gențiana", „Crăișorii 
munților", „Nierasys", „Pă
lmașii codrilor", „Crengu
țele", „Germisara", „Hi- 
meș-Ghimeș" — etc.) și 
pînă la organizarea fiecă
rei activități, totul este de
bordant de inteligență, pa
siune și fantezie copilă
rească. dar foarte serioasă 
în profunzimea ei.

Mărturisesc că în e.rno- 
ziție m-arn simțit și puțin 
stînjenit, de parcă aș fi 
fost pus — tocmai datorită

valorii acțiunii pionierilor 
— sub un mare semn de 
întrebare : continuăm noi, 
prin organizațiile U.T.C., la 
nivel corespunzător, aceste 
acțiuni ? în școlile noastre 
sînt circa un milion de e- 
levi — uteciști. Un imens 
cîmp de acțiune pentru cu
raj, pentru pricepere, pen-

întrebi. De ce pot copiii 
dormi în corturi ? De ce 
pentru ei, care sînt abia în 
primele clase, expedițiile 
își stabilesc traseul 
mai aproape la 100 de 
lometri de localitatea 
care copiii învață ? 
cumva pentru că la ț 
nieri unii tovarăși vorbesc 
mai puțin și fac mai mult ?

Eu cred că și din cauza 
aceasta...

întrebarea nu se pune 
însă numai pentru unii se
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fărăsali 
uimirea te Exemplul

pionierilor
tru romantism. De ce, de 
pildă, în domeniul turistic, 
al cercurilor școlare, al ini
țierii în cercetare, al orien
tării profesionale etc., etc. 
n-am fi tot atît de cura
joși și de inventivi, măcar 
atît cît pot fi exemplarele 
„Crenguțe", un grup de fe
tițe din Cîmpina, care în 
vara lui 1972 au traversat 
de două ori Munții Car- 
pați, dormind in corturi, 
mergînd sute de kilometri 
pe jos, gătindu-și ele în
sele mîncarea, lucrînd ca 
biologi, geologi, reporteri 
etc., etc. ? Am privit foto
grafiile lor, pe care o să le 
reproducem cîndva și în 
ziar, și mi-a fost necaz pe 
lipsa de îndemînare a ace
lor secretari U.T.C. care 
își trec cu atita greutate, 
uneori, in planul de activi
tăți fie și vizitarea unui 
muzeu din... localitatea în 
care trăiesc. Ca să nu mai 
vorbim de cite o excursie 
(... sînt greutăți, tovară
șe...“ ; „cine ne asigură ho
telul ?“) I Dar copiii ? te

cretari și unele organizații 
U.T.C. O colaborare 
bună între organizații 
necesară și așteptată, 
va da roade. Dar ea 
pune în măsură egală 
pentru unele colective 
cadrelor didactice — 
siv din Ministerul 
cației și lnvățămîntului 
care pot descoperi că, 
în cea mai mare par
te, echipajele bune sînt 
rodul unei înțelepte diri
jări și impulsionări venite 
din partea comandanților- 
instructori, majoritatea 
profesori. Prin exemplul a- 
cestora școala dovedește 
că are mari resurse de e- 
nergie pentru a-și lărgi 
activitățile educative în 
rindul copiilor. Și ce mare 
nevoie este de această lăr
gire !

...lată de ce merită, cred, 
să cunoaștem mai îndea
proape experiențele orga
nizației pionierilor.

Să poftim, deci, mai 
pe la Palat, să vedem 
s-au făcut și cite se 
pot face '

mai 
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Primire la președintele
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit miercuri la amiază pe 
V.A. Vorobiov, președintele 
Băncii Internaționale de Inves
tiții—Moscova, aflat intr-o vizită 
în țara noastră.

La întrevedere, desfășurată

într-o atmosferă cordială, prie
tenească, au luat parte Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțe
lor, și Mihai Diamandopol, pre
ședintele Băncii de investiții.

In timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind ac
tivitatea Băncii Internaționale 
de Investiții.

Colocviu româno-iugoslav 

pe tema „Democrația socialistă 

în condițiile contemporane"
în zilele de 18 și 17 ianuarie 

a.c. s-au desfășurat la București 
lucrările colocviului româno-iu
goslav pe tema „Democrația so
cialistă în condițiile contem
porane“, la care au participat o 
delegație a Partidului Comunist 
Român, condusă de prof. dr. 
Ioan Ceterchi, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului legislativ și o dele
gație a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de prof. 
dr. Alexandar Fira, membru al 
Comitetului provincial al Uniu
nii Comuniștilor din Volvodina,

® ® ® @

președintele Comisiei C.C. al 
U.C. din Serbia pentru sistemul 
politic și membru al Tribunalu
lui constituțional din Iugoslavia.

Miercuri, după-amiază, parti- 
clpanții Ia colocviu au fost pri
miți Ia Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român de 
tovarășii Teodor • Marlnescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R. și 
Alexandru Szabo, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

© © © ® ©

Un prestigios 
titlu academic

La ambasada Uniunii Sovie
tice din București a avut loc 
miercuri după-amiază festivita
tea înminării diplomei de mem
bru din străinătate al Acade
miei unionale de științe agricole 
„V.I. Lenin“ din Moscova, pre
ședintelui Academiei de științe 
agricole și silvice din țara noas
tră, Nicolae Giosan.

Inmînînd înalta distincție, 
V.I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
a arătat că între oamenii de 
știință, între specialiștii din 
Uniunea Sovietică și Republica 
Socialistă România s-au stator
nicit și se dezvoltă relații de 
strînsă și rodnică colaborare 
științifică în domeniul agricul
turii, relații care slujesc nobi
lului țel al îmbunătățirii vieții, 
al întăririi prieteniei dintre 
popoarele țărilor noastre.

în cuvîntul său, prof. Nicolae 
Giosan a mulțumit pentru înal
tul titlu acordat, subliniind că 
alegerea sa constituie încă o ex
presie a relațiilor de prietenie 
și colaborare Intre oamenii de 
știință din România și Uniunea 
Sovietică.

Cîțiva vrînceni ne-au spus 
că la umbra ramurilor acestui 
carpen multisecular —■ aflat 
în Țara Vrancei, în cunos
cuta Măgură a Odobeștilor — 
poposeau, cam cu un veac și 
jumătate în urmă, cetele de 
haiduci de prin partea locu
lui. Astăzi acest „copac al 
amintirilor“ pe care l-am 
surprins învăluit de poezia 
iernii —• a devenit un cunos
cut punct de reper turistic.

actualitatea

< vNsVCRSsTÂTE-
« nwyirw y ***

STUDENȚII 
CONSTRUIESC

Studenții Institutului de arhi
tectură „Ion Mincu“ din Capita
lă sînt autorii unor interesante 
proiecte pentru diferite obiecti
ve economice și social-cultura
le. De menționat că multe din
tre ele au fost primite cu inte
res de către specialiști. Dovada 
cea mai concludentă : s-au și re
comandat spre utilizare practică 
cele privind construirea unor 
hoteluri la Predeal, Mogoșoaia, 
Vălenii de Munte, a unor sate 
de vacanță, moteluri și restau
rante în diverse stațiuni turis
tice din țară.

EXPERIENȚE PE VIU
La Școala generală din Răși

nari (județul Sibiu) a luat fiin
ță un original cerc pionieresc 
de genetică. Elevii care activea
ză aici — pasionați de științele 
naturale și biologie — au des
fășurat deja o serie de intere
sante activități de specialitate, 
avind ca teme i diviziunea a- 
miotică, structura celulei vii, 
etc. în planurile de viitor ale 
cercului figurează efectuarea 
de experiențe pe animale vii și 
de cercetări asupra unor specii 
de arbori.

ww ?
PENTRU DV.
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PLĂTEȘTE IMEDIAT... 
E MAI BINE !

Ora 13,50. Un semn auto
ritar și autocamionul frînea- 
ză. Tînărul ofițer in unifor
mă albastră se apropie cu 
pași grăbiți de portieră.

— Ce transporți, de unde 
vii ?

— Sînt șofer la întreprin
derea X... și vin de la Va
slui ; poftiți foaia de 
curs.

gulilor de circulație) ; pro
babil, 6 simplă verificare a 
identității mașinii.

— Dumneata ai încălcat 
viteza legală... te-am văzut 
eu ; te amendez. Plătește 
imediat... e cel mai bine (?!)

Ora 15,10. Un echipaj al 
I.M.J. Iași patrulează pe 
șosea. Tînărul în uniformă 
este, desigur, remarcat.

— Salut, colega ! rostește 
unul din ofițerii aflați

I

DIN EXPERIENȚA ASOCIAȚIILOR

SPORTIVE SĂTEȘTI

Pe drumul ce duce spre te
renul de sport din comuna Vi
dra, județul Ilfov, ne-am reîn- 
tîlnit, nu de mult, cu un poli- 
sRoptiv entuziast, Iulian Păun, 
campion la lupte și box, jucă
tor de fotbal și ciclist. Ne-a sur
prins cu o veste plăcută i

— Acum mă ocup mai mult 
de organizarea sportului decît 
de eradicarea lui. Dar vă de
clar cu sinceritate că satisfacți
ile și emoțiile nu sînt mai pu
ține.

Președintele asociației sporti
ve ..Viitorul“ Vidra, cu o cotă 
bună între asociațiile fruntașe 
ale județului Ilfov, se ocupă de 
organizarea si desfășurarea ac
tivității soortive a peste 200 de 
tineri, membri ai asociației, în- 
drumîndu-i în sporturile pe care 
le-a practicat si el în urmă cu 
cîțiva ani.

— Poate vă mai amintiți de 
debutul meu ,într-o interesantă 
competiție de masă — ni se 
adresează Iulian Păun. Tntr-o 
cronică publicată prin 1961, se 
scria despre „cel mai tînăr cam
pion din comuna Vidra“. Era 
într-o iarnă. Participam pentru 
prima oară la întrecerile finale 
de trîntă ale Spartachiadei ti
neretului. Nu aveam multe cu
noștințe tehnice. însă stăteam 
mai bine cu pregătire» fizică, 
Pînă la urmă am reușit să cu
ceresc tricoul de campion. Acest 
succes al meu m-a legat și mai 
mult de sport și a avut un larg 
ecou in rîndurile tinerilor din 
Vidra...

Revenind în comună, campio
nul, sportivul de performanță 
Iulian Păun a format, mai în- 
tîi, un nucleu de tineri luptă
tori. Firesc, era prima lui mare 
pasiune. Ca instructor conducea 
pregătirile, antrenamentele. La 
ediția următoare a Spartachia-

ClND OMUL SFINȚEȘTE,
A w

INTR-ADEVAR, LOCUL
dei s-a prezentat din nou ia fi
nalele de la București. De data 
aceasta, însă, împreună cu vreo 
șase trîntași din comună. Și 
munca lui n-a fost zadarnică ; a 
obținut cu „elevii“ săi cîteva 
victorii apreciate de specialiștii 
federației de lupte. După 
scurt timp a aflat că la Giur
giu se organizează o competiție 
de box, cu tineri din Călărași, 
Oltenița, Urziceni, Alexandria 
și Turnu Măgurele. La propu
nerea lui, sportivii din Vidra au 
hotărît să participe la aceste 
întreceri. S-au pregătit serios. 
Și s-au întors acasă cu un 
trofeu : cupa pentru cea mai tî- 
nără și disciplinată echipă.

De-aici a pornit activitatea 
sportivă de masă, propriu-zisă, 
în comuna Vidra. Nucleul s-a 
mărit simțitor, avînd un sprijin

vă surprindă. Tinerii, elevii din 
comună au Început să practice 
și sportul care i-a consacrat 
atît de prestigios în arena in
ternațională pe valoroșii jucători 
români. în vară a fost amenajat 
un teren de tenis cu fileu, mar
caje și dimensiuni regulamen
tare. Un număr de 20 de tineri 
și-au procurat ei singuri rachete 
șl chiar s-a organizat un con
curs. Pentru a pătrunde mai 
bine tainele tenisului, cum ni 
s-a spus, elevii și tinerii din 
Vidra urmăresc cu Un mare in
teres serialul Scînteii tineretu
lui „Să jucăm tenis cu Ion Ti
riac“.

Revenind la progresele înre
gistrate în dezvoltarea activită
ții de masă, menționăm evolu
ția, succesele remarcabile ale 
secției de box, de care se ocupă

• 'JN CAMPION AL SPARTACHIADEI TINERETULUI DEVINE 
ANIMATORUL ACTIVITĂȚII SPORTIVE DIN COMUNĂ ® LA VI
DRA, BOXUL Șl TENISUL LA CONCURENȚĂ CU... FOTBALUL 
• CONCURS ȘCOLAR LA CARE PARTICIPĂ... 20 DE RACHETE

Cadrele de la Institutul poli
tehnic „Traian Vuia" din Ti
mișoara au realizat, în colabo
rare cu specialiștii din produc
ție, un original aparat pentru 
măsurarea umidității țesături
lor supuse apretării șl finisării. 
Aparatul, dotat cu dispozitiv e- 
leotronic stabilește cu precizie 
gradul de umiditate al firelor 
șl țesăturilor textile, 
timpul procesului de 
ție. în funcție de dai

în tot 
fabrica

ție. în funcție de datele furni
zate de aparat, se reglează vi
teza de lucru a mașinilor, ceea 
ce determină o creștere sub
stanțială a productivității mun
cii.

„COLȚUL UNIRII
Muzeul „Gh. Tattarescu“ (str. 

Domnița Anastasia nr. 7), orga
nizează — între 18 și 28 ianuarie 
— cu prilejul sărbătoririi Unirii, 
un interesant „Colț“ dedicat a- 
cestui eveniment. Sînt expuse 
tablouri aparținînd pictorului 
Gh. Tattarescu, printre care „Re
nașterea României“, portretul 
domnitorului Cuza, documente, 
stampe etc.

în ziua de 21 ianuarie (orele 
18) va avea loc aici o seară mu
zeală pe tema : „Al. I. Cuza și 
Unirea“, in cadrul căreia va 
vorbi dr. Vasile Netea de la In
stitutul de Istorie „N. Iorga“ al 
Academiei R.S.R.

V. R.

în nr. 2/1973 al revistei „MUNCA DE PARTID

e LA FRANKFURT PE 
MAIN a avut loc miercuri 
la amiază tragerea la sorți 
pentru stabilirea meciurilor 
din cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei cupelor“ la 
fotbal. Echipa RAPID BUCU
REȘTI va întîlni valoroasa 
formație engleză LEEDS U- 
NITED.

Iată programul complet al 
sferturilor de finală : Leeds 
United — Rapid București: 
Hibernian Edinburgh — Haj- 
rîuk Split; Schalke 04 
Sparta Praga și Spartak Mos- 
covif,—- A. C. Milan.

Jocurile tur și retur se vor 
desfășura între 7 și respec
tiv 21 martie.

în cadrul aceleiași șe
dințe au fost stabilite, tot 
prin tragere la sorți jocuri
le sferturilor de finală (tur 
și retur 7 și respectiv 21 
martie) ale „C.C.E.“ și „Cu
pei U.E.F.A.“. Programul a- 
cestor meciuri se prezintă 
astfel : „Cupa Campionilor 
Europeni“ : Juventus Torino 
— Ujpest Dozsa ; Sparta 
Trnava — Derby County : 
Dinamo Kiev — Real Ma-

substanțial din partea comite
tului comunal U.T.C. și a or
ganelor. locale. S-au pus bazele 
unor secții puternice de box și 
lupte, de care Iulian Păun s-a 
ocupat cu multă pasiune. Echipa 
de box a cîștigat, apoi, titlul de 
campioană a Ilfovului, iar o se
rie de tineri pugiliști din Vidra 
au ajuns pînă la finalele cam- 
'pionatului republican de juniori. 
Trebuie amintit că însăși „an
trenorul“, văzîndu-se depășit de 
performanțe, a simțit nevoia să 
urmeze un curs de antrenori de 
box la București, devenind, 
astfel, un instructor calificat 
pentru tinerii din comună, care, 
mai apoi, l-au ales președintele 
asociației sportive.

De fapt ce sporturi practică 
tinerii din Vidra ? Mișcarea 
sportivă de-aici a cunoscut, 
mai ales în ultimul timp, o dez
voltare impetuoasă. Asociația 
are cinci secții active : fotbal, 
box, lupte, tenis de masă, atle
tism, cu o activitate fructuoasă 
și, foarte curînd — după cum ni 
se promite — vom putea vorbi 
și despre o secție de tenis de 
cîmp afiliată la federația de 
specialitate. Da, nu trebuie să

cel mai atent președintele aso
ciației. Un număr de 18 tineri 
pugiliști bat deja la porțile afir
mării. Dintre aceștia, opt au 
fost prezenți Ia faza preliminară 
a campionatelor republicane de 
juniori și cinci au ajuns în fina
lele zonale : Șt. Ungureanu, Gh. 
Ferencz, U. Ogrezeanu, Nicol ie 
Petre și Nicolae Constantin. Ul
timul, N. Constantin, categoria 
semiușoară, a cîștigat medalia 
de bronz la finalele pe țară și 
a fost selecționat în lotul re
publican de box. O activitate 
frumoasă desfășoară și echipa 
de tenis de masă (Mihai Cle
mente, Dan Vișineanu, Ion Bo- 
ris) care participă în campiona
tul județean, ca și secția de 
fotbal. în prezent, în Vidra ac
tivează trei echipe de fotbal : 
Viitorul—Vidra (în campionatul 
categoriei „Promoție“), ca și 
două formații ale satelor Cre- 
țești și Sintești — în campiona
tul zonal sătesc.

Un asemenea tablou, mai pu
țin obișnuit atunci cînd e vorba 
de mediul rural, dar care, cum 
bine se vede, poate deveni o 
permanență, ne-a pus în fața 
unor întrebări firești i cum

reușește președintele să coordo
neze munca acestor secții spor
tive ? Prin ce mijloace își asi
gură asociația fondurile ne
cesare pregătirii, procurării de 
materiale și echipamente spor
tive, participării la toate acțiu
nile amintite ?

— Totul pornește de la un 
program bine stabilit — ne snu- 
ne Iulian Păun — program ne 
care-1 alcătuim la începutul 
fiecărui an sportiv. Apoi, alături 
de mine se află un grup de ti
neri inimoși și pasionați în con
siliul de conducere al asociației 
sportive. în conceperea activi
tății un rol important revine 
comitetului comunal U.T.C. Nu 
♦rebuie uitat, apoi, aportul ce 
lorlalți factori din comună care 
contribuie, intr-un fel sau altul, 
la susținerea activității sportive, 
la desfășurarea unei munci or
ganizate pe secții și echipe. 
Trebuie să spun că nu-mi amin
tesc să fi cerut vreodată spriji
nul conducerii C.A.P. ori al 
școlii și să nu mi-1 fi dat.

Și președintele nu face un 
efort pentru a ne convinge cu 
argumente palpabile, concrete, 
în acest an a fost prevăzută 
pentru bugetul asociației sporti
ve suma de 35 000 lei, dintre 
care 6 000 de la C.A.P. și 15 000 
de la C.J.E.F.S.—Ilfov — ținînd 
seama că secția de box participă 
în campionatul republican. Ur
mează după aceea, încasări de 
la manifestațiile cultural-spor
tive precum și din cotizațiile 
membrilor susținători, în număr 
de aproape 300.

...Așadar, la Vidra, boxul și 
tenisul de cîmp concurează... 
fotbalul. Ilie Năstase și Ion Ti
riac au și în , această comună 
numeroși prietdni, numeroși u- 
cenici a căror dragoste pentru 
„sportul alb“, cum se vede, în 
această epocă e foarte molipsi
toare. Perspectivele ? Din cele 
mai luminoase și încrezătoare. 
Secția de tenis se va afilia ia 
F.R.T. Și, poate, curînd vom 
scrie despre un „Naști“ al aso
ciației sportive „Viitorul“ sau 
despre campionul republican de 
box Nicolae Constantin, ori 
poate despre vreun nou Dobrin. 
Pentru că toate vedetele, marii 
performeri încep drumul de 
aici.

M. LERESCU

»
Ne face o deosebită plă

cere să semnalăm apariția 
celui de-al doilea număr al 
revistei pe acest an. Ca de 
obicei, un sumar bogat, in
spirat de preocupările com
plexe ale organelor și orga
nizațiilor de partid de a în
făptui sarcinile reieșite din 
vastul program adoptat de 
Conferința Națională. Un

MERIDIAN
drid și Ajax Amsterdam 
Bayern München.

• PARTICIPANT« la 
campionatele europene de 
bob pentru două persoane au 
efectuat pe pista de la Cer- 
vinia primul antrenament o- 
ficial. Cel mai bun timp n 
fost obținut de echipajul se
cund al Austriei (Dellekarth
— Sterling), cronometrat în 
1’ 14” 29/100. Performanțe 
bune au mai realizat echipa
jele Italia II (Alvera — Bo- 
nichon) — 1’15” 18/100, R.F. 
a Germaniei (Utzchneider — 
Zimmerer) — 1’ 15” 36/100 șl 
României (Panțuru — Focșe- 
neanu) — 1' 15” 44/100.

o CU TREI RUNDE îna
intea încheierii turneului in
ternațional de șah de Ia O 
rense (Spania), marele ma
estru român Florin Gheor
ghiu continuă să fie lider al 
clasamentului cu un avans 
de 1,5 puncte. După runda a 
8-a, Florin Gheorghiu totali
zează 7 puncte și este urmat 
de Pidevski (Bulgaria) — 5,5 
puncte. Ciocîltea (România) 
și Parrna (Iugoslavia) — 5 
puncte, Cobo (Cuba) — 4.5 
puncte, Benko (S.U.A.) — 4 
puncte (1), Pomar (Spâni i)
— 3.5 puncte, etc.

în runda a 8-a, Florin 
Gheorghiu (cu piesele albe) 
l-a învins în 28 de mutări pe 
Medina.

DOUĂ PAGINI 
DESPRE INIȚIATIVA 

TINERILOR 
MECANIZATORI 

DIN JUDEȚUL OLT
naotiv In plus care ne în
deamnă să recomandăm acest 
număr tinerilor cititori îl 
constituie atenția pe care 
prestigioasa revistă a Comi
tetului Central al partidului 
o acordă popularizării valo
roasei inițiative a uteciști- 
lor din stațiunile pentru me
canizarea agriculturii din 
județul Olt, despre care se 
vorbește, detaliat, pe spațiul 
a două pagini. Socotim că 
inițiativa „Mașinile agricole 
propuse pentru casare vor 
lucra cel puțin încă doi ani", 
căreia ziarul nostru i-a a- 
cordat și îi va acorda un loc 
central în coloanele sale, 
capătă astfel un sprijin pre
țios în extindere și generali
zare, în sporirea eficienței 
ei.

I

I
!

nu 
nou

mai 
mi-

vorba 
(nu-și 

vreo 
a re-

Specialiștii Grupului industriei 
de foraj-extracție din Ploiești, 
în colaborare cu sondorii din 
schele, au realizat — în premie
ră — după o concepție proprie,

— Bine, lasă asta. Ai de
pășit viteza legală ; te a- 
mendez. Plătește imediat., 
e cel mai bine.

Ora 14,20. „Stop și trageți 
la marginea șoselei, pe 
dreapta 1“ indică cu brațul 
același tînăr în uniformă. 
Cetățeanul coboară din au
toturism cu actele gata pre
gătite. Nu poate fi 
despre o sancțiune 
amintește să fi comis 
încălcare cit de mică

mașină. E ceva deosebit pe 
aici ?... Dar, stai, parcă 
te-am mai văzut ; ești 
cumva ?

...O jumătate de ceas 
tîrziu, falsul lucrător de
liție care-și procurase frau
dulos o uniformă este de
mascat : Dumitru Macovei, 
fără ocupație. Acum, impos
torul va trebui să răspundă 
pentru uzurpare de calități 
oficiale, port ilegal de uni
formă.

(

In sfîrșit, ninge (substanțial.!) și in Capitală. După cum reiese din instantaneul nostru — „bucuria 
zăpezii“ se adresează și anul acesta tuturor vîrstelor I

o serie de dispozitive cu între
buințare în procesul de ridicare 
a productivității sondelor. Men
ționăm setul de instalații mobile 
pentru deparafinare, folosite in 
schelele de extracție, ce aduce 
o productivitate de patru ori 
mai mare față de cea obținută 
prin metode tradiționale, pre
cum și o serie de agregate „de 
adîncime“ a sondelor prin a că
ror dotare consumul de metal 
se reduce la jumătate.

• Fabrica de instrumente 
muzicale „Doina“ (str. Ilagi 
Moscu 5, telefon 17 65 70) an- 

lăcătuși, șlefuitor 
mecanici, tîmplari,

gajează : 
metale, 
merceologi.

0 Uzina de utilaj chimic 
„Grivița Roșie“ (Calea Grivi- 
ței 357, telefon 18 59 72) an
gajează tineri pentru a lu
cra în meseriile : strungar, 
frezor, cazangiu, tîmplar, c- 
lectrician, turnător, lăcătuș 
construcții metalice.

0 O.C.L. Tehnometal (str. 
Antim 49, telefon 23 68 01) 
angajează electricieni, meca
nici auto, gestionari, conta
bili, geamgii.

Rubrică realizată 
de ANDREI BÂRSAN

(cinema
JOI, ÎS IANUARIE 1973

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE: rulează la Sca
la (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ZESTREA : rulează la Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15), Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16 ;18,15;
20.30) , Cotroceni (orele 15,30; 18; 
20,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21),

ARENA AERIANA : rulează la 
Lumina (orele 9; 11.15; 13,«0; 16; 
18,15; 20,30).

PE ARIPILE VINTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,30).

URSUL YOGY : rulează la Doina 
(orele 9,30; 11,30; 13.45; 16; 18;
20.15) .

QUEIMADA : rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11 ; 13,30; 16; 
18,30: 21), Favorit (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Central 
(orele 10; 12.30; 15,00: 17,30: 20,00), 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Tomis (orele 9,30; 12; 
15,30; 18; 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

LEGENDA LUI RUSTAM : rulea
ză la Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20,30).

FILIERA : rulează la Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Gloria (orele 8,45; 11; 13.30; 
16; 18.30; 20,45).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Dacia (orele 
9; 12,30; 16; 19.30), Arta (orele 16;
19.30) .

MAREA EVADARE : rulează la 
Grivița (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Giulești (orele 15,30; 19). Miorița 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

CU MÎINILE CURATE : rulează

la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 16; 18; 20).

JOE HILL : rulează la Volga (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30) .

VARA BĂRBAȚILOR : rulează 
la Floreasoa (orele 15,30; 18; 20,30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Bucegi (orele 15,30; 18; 20,30).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION î 
rulează la Vltan (orele 15,30; 18;
20.15) .

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20). Buzești (orele 15,30; 18; 20,15).

BARIERA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15), Viito
rul (orele 15,30; 18; 20,15).

VACANȚĂ LA ROMA : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20.15).

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

BULEVARDUL ROMULUI î ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

FATA CARE VINDE FLORI 7 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.30) .

CAPCANA PENTRU GENERAL : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15) .

FEȚE ÎN SOARE : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

CASA DE LÎNGA CALEA FE
RATĂ : rulează la Progresul (o- 
rele 16; 18; 20).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC 7 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

SFÎRȘITUL LIUB A VINILOR :
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17.30: 19,30).

PROSTĂNACUL (orele 10: 12;
14), DEZONORATA (ora 16,30), ru
lează la Cinemateca „Union“.

tă : CONTESA MARITZA — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia) : TRA
VESTI — ora 20; (Sala Studio) : 
DESPRE UNELE LIPSURI, NEA
JUNSURI ȘI DEFICIENȚE 1N DO
MENIUL DRAGOSTEI — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚĂ — ora 20; 
(Sala Studio) : ANUNȚUL LA 
MICA PUBLICITATE — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30; (Sala Studio) : NOAPTEA 
NECHEMATA — ora 20; Teatrul de 
Cofrledie : CHER ANTOINE — ora 
20: Teatrul Mic : SIMFONIE PEN
TRU DESTINUL MEU — ora 15; 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; Tea
trul Giulești : ...ESCU — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : CULO
RILE NEMURIRII — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19.30; (Sala Victoria) : TRĂSNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasllescu" : CRIZAN
TEME MUZICALE — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă“ t COMOA
RA DIN INSULA PIRAȚn,OR — 
ora 16; Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Victoria) : ILEANA SÎNZIANA — 
ora 17; (Sala Academiei) : DE CE 
A FURAT ZMEUL MINGEA — ora 
17: Ansamblul „Rapsodia Româ
nă“ : GHIOCEI, MĂRGĂRITARE 
— ora 19,30; Circul ;,București" : 
APRINDEȚI STELELE — ora 19,30.

JOI, 18 IANUARIE 1973

JOI, 18 IANUARIE 1973
Opera Română : SEARĂ VIENE- 

ZA — ora 19,00; Teatrul de Opere

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex. 9,05 România tn lume. 9,35 O 
viață pentru o idee : Dimitrie Vol-

nov. 10.00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 37-a. 10,30 De la Alia la 
Omega — enciclopedie pentru e- 
levi. 10,50 Telecinemateca : „Stră- 
bătînd Parisul". 12,15 Cîntă or
chestra de muzică populară a Ra- 
diotelevlziunil. 12,30 Telejurnal. 
15,00—16,00 Lecții TV. pentru lu
crătorii din agricultură. 16,00—17,00 
Teleșcoală. Chimie (anul III Li
ceu). Fonta. Literatura română. 
Aurul pergamentelor. 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Emisiune in limba maghiară. 18,30 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 18,40 Studioul de 
poezie. „Floare albastră" — spec
tacol llterar-muzlcal — (partea I). 
19,20 1001 de seri : „Cîrtița ș! um
brela". 19,30 Telejurnal. 20,05 Festi
valuri folclorice. Aspecte de la cea 
de a doua ediție a Festivalului in- 
terjudețean al cînteculul nou. des
fășurat recent la Drobeta-Turnu 
Severin. 20,20 Pagini de umor : Re
trospectivă Walt Disney — „Eroii 
negativi din basme". 21,10 Concert 
simfonic al Orchestrei Radiotelevi- 
ziunil (partea a Ii-a). Dirijor Serge 
Saudo (Franța). 21,35 Tinerii des
pre ei înșiși. 22,35 „24 de ore".
PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17,40 „Ursul" — o- 
peră pentru televiziune de Iva 
Jirssek, după nuvela lui Cehov. 
18.10 Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu" : „Războiul ro
boților". 19,00 în direct : „Electro
magnetica". 19,30 Telejurnal. 20,05 
Concert simfonic al Orchestrei Ra- 
dlotelevlziunll. Dirijor Serge Saudo 
(Franța). 21,55 Viața științifică a 
Capitalei. 22,15 Astă seară jazz cu 
orchestra Dan Mîndrilă.



de peste hotare Tineretul lumii

Reuniunea de la
lovarâșul Manea Mănescu 

a fost primit de
primul ministru al Franței
Miercurl, primul ministru al 

Franței, Pierre Messmer, a pri
mit la Palatul Matignon, sediul 
Consiliului de Miniștri, pe to
varășul Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
care se află la Paris, cu ocazia 
lucrărilor celei de-a cincea se
siuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-franceze de 
colaborare economică, științifică 
și tehnică.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire cu privire la relați
ile dintre România șl Franța și 
au fost evocate noile posibili-

tăți de dezvoltare în continuare 
a relațiilor economice, a schim
burilor comerciale șl a coope
rării tehnice, științifice șl turis
tice.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă sinceră șl cor
dială.

★
în cursul aceleiași zile, tova

rășul Manea Mănescu a avut 
convorbiri cu ministrul econo
miei și finanțelor, Valéry 
Giscard d’Estaing, cu ministrul 
dezvoltării industriale șl știin
țifice, Jean Charbonnel, și cu 
comisarul general al planului, 
René Montjoe.

Lucrările sesiunii Comisiei
Demonstrație a tinerilor comuniști francezi In sprijinul unității forțelor de stingă din Franța.

Expoziție
romaneasca

la Bangui

mixte guvernamentale
româno-bulgare

Miercuri dimineața, a sosit la Sofia, delegația guvernamentală 
română condusă de tovarășul Leonto Răutu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R„ președintele părții române 
in Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de colabo
rare economică și tehnico-științifică, pentru a participa la lu
crările sesiunii a X-a, jubiliare, a acestei comisii.

La Paris

Cavi di Lavagna
RECONSIDERĂRI ÎN RÎNDUL TINERILOR 

DEMOCRAT-CREȘTINI ITALIENI

Din delegația română fac 
parte Constantin Băbălău, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul energiei electrice, 
precum și reprezentanți al con
ducerilor unor ministere eco
nomice.

Delegația română 
tlmpinată de Jivl 
membru al ’ 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții bulgare in co
misie, Hrlsto Panalotov, mi
nistrul industriei grele, Hen-

i a fost in- 
Jivko Jivkov, 

Biroului Politic al

Reuniunea
de la Helsinki
în cadrul lucrărilor reuniunii 

pregătitoare a conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate 
și cooperare, au continuat, 
miercuri, dezbaterile în legătură 
cu ordinea de zi. Au luat cuvîn- 
tul reprezentanții Austriei, El
veției, Suediei, Turalei și Româ
niei.

ko Cendov, adjunct al minis
trului afacerilor externe, 
cum șl de alte persoane 
claie bulgare.

în aceeași ri, la Consiliul de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, au 
început lucrările sesiunii Co
misiei mixte guvernamentale 
romàno-bulgare.

în alocuțiunile rostita cu pri
lejul deschiderii lucrărilor se
siunii comisiei, tovarășii Leon- 
te Răutu șl Jivko Jivkov au 
subliniat importanța deosebi
tă pe care au avut-o pentru dez
voltarea multilaterală a 
borărll dintre cele două 
socialiste, 
întilnirile 
Nicolae _____
Jivkov. A fost evocată, de a- 
semenea, activitatea pozitivă 
pe care a desfășurat-o comisia 
mixtă guvernamentală în pe
rioada de la înființarea ei, în 
direcția dezvoltării colaborării 
economice șl tehnlco-științifi- 
ce romàno-bulgare.

La actuala sesiune a comi
siei se va examina modul de 
îndeplinire a hotârlrllor adop
tate anterior și se vor stabili 
măsuri pentru dezvoltarea re
lațiilor economice.

Evoluția situației
politice din Cipru

® Declarafia președintelui Makarios ® Poziția 
Uniunii Tineretului Democrat Unit din Cipru

colă- 
țărl 

vecine și prietene, 
dintre tovarășii 

Ceaușescu și Țodor 
luai, vvueaia, uc a- 
activitatea pozitivă

în suburbia pariziană Glf- 
sur-Yvette a avut loc, 
miercuri, o nouă reuniune a 
experților delegației R. D. 
Vietnam și Statelor Unite la 
conferința în problema viet
nameză de la Paris. Din 
partea R. D. Vietnam, la în- 
tilnire a participat adjunctul 
ministrului afacerilor exter
ne, Nguyen Co That, iar din 
partea Statelor Unite — se
cretarul de stat adjunct 
William Sullivan.

într-o declarație cu privire 
3a evoluția situației politice 
din Cipru șl la convorbirile 
dintre reprezentanții comunită
ților greacă și turcă de pe insu
lă, președintele Makarios a 
spus i „Convorbirile intercipri- 
ote continuă. Sper că, în ciu
da dificultăților existente, 
discuțiile se vor încheia cu re
zultate pozitive“. în continuare, 
președintele Makarios a relevat 
că guvernul cipriot face tot po
sibilul pentru a găsi o rezolva
re dreaptă și pașnică a proble
mei cipriote, convorbirile re- 
prezentînd „cea mai bună cale 
de reglementare a situației“.

„Comunitățile greacă și turcă 
din Cipru au trăit, în trecut, 
în pace, iar acest lucru poate

fi realizat și In. viitor", a ară
tat președintele Makarios.

★
Uniunea Tineretului Demo

crat Unit din Cipru a dat pu
blicității o declarație prin care 
își exprimă sprijinul față de 
candidatura președintelui Ma
karios Ia viitoarele alegeri pre
zidențiale. „Realegerea preșe
dintelui Makarios — relevă de
clarația — va reprezenta încă 
o lovitură puternică dată celor 
care caută să impună poporului 
cipriot o reglementare ce nu 
corespunde intereselor sale". O 
declarație în sprijinul candida
turii președintelui Makarios a 
fost, de asemenea, adoptată do 
Federația pancipriotă a organi
zațiilor de femei.

La Bangul, capitala Repu
blicii Africa Centrală, s-a 
deschis prima Expoziție ro
mânească de produse de 
larg consum, cu vînzare. In 
cadrul expoziției, la care 
participă aproape 20 de în
treprinderi șl unități româ
nești cu activitate de comerț 
exterior, este prezentat un 
sortiment bogat șl variat de 
produse realizate de indus
tria din țara noastră t țesă
turi din fibre sintetice șl 
naturale, confecții și trico
taje, încălțăminte și artico
le de marochinărie, covoare, 
articole de uz casnic, din 
cauciuc șl mase plastice, di
ferite produse ale industrii
lor farmaceutică, chimică șl 
electrotehnică, ale industriei 
alimentare, precum și alte 
articole de larg consum. 
Expoziția va fi deschisă pe 
o perioadă de cîteva luni.

La inaugurarea expoziției 
au participat André Zanife 
Tuambona, ministru la Pre
ședinție însărcinat cu pla
nul, cooperarea Internațio
nala șl statistica, In calitate 
de reprezentant personal al 
președintelui Jean Bedel 
Bokassa, și alte persoane 
oficiale. Au fost prezenți 
Gheorghe Popescu, ambasa
dorul României la Bangui, șl 
alțl membri ai ambasadei. în 
cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, André Zanife Tuambo
na a declarat că expoziția re
prezintă o traducere în via
ță a acordurilor bilaterale, 
semnate in urma vizitei în
treprinse, în martie anul tre
cut, de președintele Consi- 
liului de Stat ad Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Republica A- 
frica Centrală.
șl-a exprimat 
că expoziția va 
zel consolidării 
economice șl 
dintre cele două

Vorbitorul 
convingerea 
servi cau- 
colaborării 
comerciale 

țări.

Somozaland" după
Managua agonizează. O agonie care se prelungește. Orașul 

care în numai citeva secunde a devenit un morman de ruine nu 
■ - - - ........ ■” ■----- ro

din
are certitudinea viitorului său. Experții discută variante ale 
construcției, dar sint în circulație și formule care ar face 
Managua o tragică amintire, o umbră a trecutului.

P
rintre zidurile mu
tilate de furia na
turii zeci de mii do 
oameni Încearcă să 
reînnoade firul e- 
xistenței lor. Mulți 

pornesc de la zero - avutul lor 
zace sub cărămizile azvîrlite Jde
mențial de seism. Statisticienii 
încearcă să evalueze proporții
le catastrofei. Cifrele nu sint 
încă definitive. Oamenii conti
nuă să-și caute rudele Prinde 
dărîmături, refuză să-și piardă 
speranța. Listele celor morți nu 
sint încheiate. Se afirmă că nu
mărul lor ar fi de 10 000—12 000 
iar al răniților de 20 000. Totuși, 
mulți au convingerea că, în rea
litate, victimele sînt mai nume
roase. . ..

Ziduri năruite, oameni dispe
rați, orașul care se stinge 
imaginile acestea din Managua 
sînt cunoscute. In paginile zia
relor din întreaga lume au apă
rut relatări ale îngrozitoarei 
tragedii. Dar după „clipa-șoc‘ 
care a consternat umanitatea, 
încep să sosească pe telexuri 
informații care dezvăluie rea
lități de o altă factură. Intr-unui 
din primele reportaje care de
scria Managua devastată de

pre această țară se afirma 
este un domeniu al familiei

că 
So-

moza (și, firește, într-o anumită 
măsură și al unor monopoluri 
străine). Unii o denumesc... 
SOMOZALAND. Clanul Somoza 
controlează aproape în exclusi
vitate principalele sectoare alo 
vieții economice (dispune de o 
treime din suprafața arabilă a 
țării, plantații de bumbac și ca
fea, de 117 Întreprinderi de 
construcții, petrochimice, ali-

• LA HAVANA, cu prilejul 
aniversării proclamării Republi
cii în România, a început, la 15 
ianuarie 1973, retrospectiva fil
mului românesc, desfășurată sub 
auspiciile Institutului cubanez 
de artă șl Industrie cinemato
grafică șl ale Ambasadei române 
în Cuba.

Hotârîre la Bonn

seism...
umbră șl păstrează comanda 
Gărzii naționale, așfeptînd 1974, 
cind datorită unei modificări 
constituționale ar putea să-și 
reia fotoliul prezidențial atît de 
drag celor din familia sa. In 
noaptea dezastrului de la Ma
nagua, n-a existat nici guvern, 
nici autorități. Un singur om 
dădea ordine : generalul So
moza,

Ideea de a reconstrui capitala 
pe același loc a apărut experți
lor drept nelogică. Argumente
le erau numeroase, dar princi
palul îl reprezenta frecvența se
ismelor. „DER STERN“ afirmă 
că Somoza s-a zbătut „între 
conștiință și buzunar" pentru ca 
victoria să aparțină... buzunaru-

• Comitetul juridic al Bun- 
desratului (Camera superioară 
a Parlamentului vest-german) 
întrunit, miercuri, la Bonn, a 
hotărît în unanimitate că Tra
tatul privind bazele relațiilor 
dintre R.F. a Germaniei și Re
publica Democrată Germană nu 
necesită aprobarea de către 
Bundesrat, pentru a deveni 
lege. In acest sens au votat și 
reprezentanții opoziției parla
mentare.

Astfel, 
Tratatul 
relațiilor 
niei și Republica 
Germană trebuie să fie apro
bat numai de Bundestag, în 
care majoritatea este deținută 
de partidele coaliței guverna
mentale PSD/PLD.

Reuniune economică 
americano-niponă

o La Honolulu (Insula Ha- 
wai) a avut loe o reuniune a 
reprezentanților oamenilor de

pentru a deveni lege 
privind normalizarea 
dintre R.F. a Germa- 

Democrată
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afaceri americani șl japonezi, 
consacrată problemei dezechili
brului masiv (în defavoarea 
S.U.A.) al balanței comerciale 
bilaterale. La sfirșitul reuniunii, 

1 L ___ f 1 econo-
americano-nipon, Najeeb 

a declarat că „ambele 
exprimat îngrijorare în 
cu dezechilibrul co- 
Delegația japoneză, a 
s-a declarat convinsă

bilaterale. La sfirșitul r 
președintele Consiliului 
mio 
Halaby, 
părți au 
legătură 
mercial. 
spus el, 
că măsurile adoptate de guver
nul premierului Tanaka vor 
duce la o reechilibrare a schim
burilor comerciale".

în cursul anului 1972, deficitul 
S.U.A. în schimburile comer
ciale cu Japonia s-a cifrat la 
i miliarde dolari.

scria Managua devastată de 
seism o frază ne-a reținut a- 
tenția. Se amintea soarta a 150 
deținuți politici a căror închi
soare s-a prăbușit. Pereții au 
devenit ruine, temnițele au în
cetat să mai existe, dar cei 150 
nu și-au redobîndit libertatea. 
Paznicii lor, odioși schingiuitori, 
autori de torturi denunțate cu 
vehemență, n-au izbutit nici 
măcar în clipele acelea dramati
ce să-și regăsească o urmă de 
omenie. Orașul se transforma în 
moloz fumegînd, iar ei i-au mi
traliat pe deținuții politici. Pen
tru ca nici unul să nu-și regă
sească libertatea...

Ar mai fi ceva : medicamen
tele și alimentele trimise din 
diferite părți ale lumii nu a- 
jung, uneori, la victimele cu
tremurului. Se relatează că o 
serie de oficialități — anturajul 
generalului Somoza — profită 
de împrejurările confuze și de 
complicata situație administra
tivă pentru a transforma aju
torul străin în sursă de îmbogă
țire. Acuzațiile privind corupția 
s-au înmulțit și o certă îngri
jorare se exprimă în legătură 
cu manipularea acestui ajutor. 
Refugiații sint indignați. Ne
mulțumirile lor ar putea deveni 
explozive.

Mitralierea deținuților politici 
din Managua a avut darul să 
readucă Nicaragua în veritabilul 
ei context politic și social. Des-

Cutremurul a răsturnat statuia lui Anastasio Somoza-senior. Pre 
vestire pentru prăbușirea viitoare a „dinastiei" î

mentare și textile, mine de aur, 
supermagazine, de bănci, trei 
posturi de televiziune, un port, 
compania națională de aviație 
etc.).

„Nu există nici un sector 
în care Somoza să nu aibă un 
rol preponderent și pachetul 
principal de acțiuni“ — a spus un 
diplomat american reporterului 
lui DER STERN. Averea acestei 
familii este de dimensiunea mai 
multor miliarde de dolari și bi
neînțeles, impozitele expediate 
către visteria statului sint pur 
simbolice. Clanul Somoza a aca
parat puterea în 1936 printr-o cla
sică lovitură de stat. Anastasio 
— senior a rămas stăpînul atot
puternic al țării pînă la moartea 
sa în 1956 cu excepția unei scur
te perioade în care a condus 
prin interpuși. După dispariția 
bătrînului dictator devine preșe
dinte fiul său Luis. Celălalt fiu. 
Anastasio, se mulțumește cu 
conducerea Gărzii naționale. In 
1967 va ajunge în același fotoliu. 
Pentru a păstra aparențele de
mocratice Anastasio junior se 
retrage (evident, formal) pentru 
a preda puterea unui triumvirat. 
Dar el rămîne „omul-forte" din

lui. Generalul s-a pronunțat 
pentru reconstrucția orașului. 
Motiv : 85% din suprafață este 
proprietatea sa.

Cutremurul a distrus Mana
gua. Dar consecințele sale ar 
putea fi și altele : înlăturarea 
sau îngrădirea dominației fami
liei Somoza. în Congres și 
în juntă s-au semnalat di
vergențe, al căror obiect
îl reprezintă refuzul unor
forțe politice de a încre
dința generalului Somoza o 
excesivă putere financiară și 
administrativă. Conflictul din
tre partidul liberal și conserva
tor ar putea să repună în dis
cuție întregul statut politic al 
țării, să stimuleze o opoziție la
tentă și să aducă la lumina zilei 
nemulțumirile populației.

Oamenii loviți de dezlănțuirea 
naturii, care și-au pierdut rudele 
și avutul, oamenii aceștia aflati 
pradă disperării, nu mai pot fi 
intimidați ca altădată. Drama 
pe care o trăiesc le facilitează 
înțelegerea unor realități. Rui
nele Managuăi vor deveni și 
ruinele puterii familiei Somoza ?

M. RAMURA

Sesiune specială în Panama
Semnificația unei reuniuni a Consiliului 

de Securitate
Consiliul de Securitate al O.N.U. a hotărît, marți seara, să 

se întrunească, în perioada 15—21 martie a.c., Intr-o sesiune 
specială în Republica Panama. După cum se știe, o invitație în 
acest sens fusese făcută de ministrul de externe panamez, Juan 
Antonio Tack.

Detaliile tehnice ale sesiunii, inclusiv agenda de lucru, ur
mează a fi stabilite de către un comitet special. O serie de de
legați și-au exprimat, în timpul dezbaterilor procedurale db 
marți, dorința ca lista problemelor sesiunii să cuprindă chesti
uni specifice, bine precizate.

Reprezentantul Republicii Panama în Consiliul de Securitate, 
ambasadorul Aquilino Boyd, care va prezida sesiunea din mar
tie, a menționat că guvernul țării sale dorește ca acest organism 
al O.N.U. „să poată constata că zona Canalului Panama este un 
punct de tensiune internațională, unde prevalează o situație 
periculoasă și potențial explozivă. „Republica Panama, a adă
ugat el, cere suveranitate efectivă și o deplină jurisdicție asupra 
întregului său teritoriu — ca elemente fundamentale ale unui 
nou tratat privind canalul, care să fie cu adevărat conform jus
tiției și echității“.

• AGENȚIA TASS infor
mează că o plenară a Tribu
nalului Suprem al U.R.S.S. 
a examinat practica judicia
ră în problemele privind de
naturarea rapoartelor asupra 
îndeplinirii planului. în le
gătură cu aceasta, plenara a 
atras atenția tribunalelor a- 
supra importanței luptei 
consecvente împotriva unor 
asemenea acțiuni antistata
le, care aduc mari daune e- 
conomiei naționale a U.R.S.S.

Plenara a examinat, de a- 
semenea, problema practicii 
judiciare în cazurile privind 
producerea ilegală, desface
rea și păstrarea băuturilor 
alcoolice de fabricație cas
nică. O hotărîre adoptată în 
această privință subliniază 
că infracțiunile menționate 
reprezintă o primejdie con
siderabilă pentru societate, 
contribuind Ia răspîndirea 
cazurilor de beție și alcoo
lism, fenomene care trebuie 
combătute, conform legisla
ției republicilor unionale.

In timp ce Italia cunoaște in acest început de an o re
crudescență a frămîntărilor sociale, puternice mișcări gre
viste, se asistă, de asemenea, la o serie de dezbateri, eva
luări și reevaluări în cadrul diferitelor curente și for
mațiuni politice. „Evaluările și dezbaterile, notează in
tr-o corespondență din Roma cotidianul elvețian NEUE 
ZURCHER ZEITUNG - sint la ordinea zilei. Proble
mele de structură ale economiei și de dezvoltare 
tehnologică, șomajul, criza universitară, dilemele des
chise ale evoluției Pieței Comune lărgite, locul Italiei in 
realitățile noi ale Europei anului 1973, ridică tot atitea pro
bleme și semne de întrebare care reclamă opțiuni și, mal 
ales, perspectiva unor direcții clare șl realist de acțiune".

In această atmosferă, un eveniment mai puțin obișnuit, pe
trecut la centrul scenei politice italiene, merită a fi men
ționat. Este vorba de ceea ce unele ziare italiene denu
mesc „radicalizarea tinerilor democrat-creștini". Mai precis, 
remarca se referă la reuniunea de la Cavi di Lavagna care 
a întrunit, la începutul săptăminii trecute 300 de delegați 
din întreaga Italie ai tinerilor democrat-creștini aparținind așa 
numitei „Forze Nuove" - Forțe Noi( curent în fruntea căruia 
se află fostul ministru al muncii Donat-Cattin).

Propunindu-și, așa cum se remarcă in corespondența co
tidianului elvețian anterior citat, „o analiză a rolului și lo
cului tinerilor democrat-creștini in mișcarea de tineret Ita
liană și in viața politică si socială a țării" participanții la 
reuniunea de la Cavi di Lavagna au supus unei critici vi
guroase actuala orientare a Partidului Democrat-Creștin, ri- 
dieîndu-se împotriva „conservatorismului net și programatic", 
acuzînd conducerea P.D.C. că „abordează problemele de 
pe poziții cert perimate" și că „a făcut, in practică, pași 
care au îndreptat spre dreapta mișcarea democrat-creștină 
italiană" (NEUE ZURCHER ZEITUNG).

Luciano Faraguti, fost membru al Direcțiunii P.D.C. a de
nunțat de la tribuna reuniunii ceea ce el a denumit „alianța 
retrogradă cu forțele cele mai de dreapta" și „formula po
litică fără viitor a coaliției de centru-dreapta". In raportul 
principal, prezentat de unul din liderii mișcării de tineret a 
P.D.C., Beppe Galii, subliniindu-se „pericolele și criza gravă 
la care poate duce formula de centru-dreapta", s-a relevat 
„necesitatea urgentă a realizării unor reforme adinei de
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structură, proces care cere, in mod indispensabil, o acțiune ,
comună și o cooperare a celor trei principale forțe ale vieții, 1

t-creștinii, comuniștii și socialiștii". ț
t, semnificativ, „Tinerii democrat-
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politice italiene : „democrat-creștinii.
In raportul său intitulat, , ..

creștini și imperativul întăririi stîngii catolice", un alt lider al 
mișcării de tineret a P.D.C., Ettore Bonalberti conchidea : 
„Este timpul ca tineretul catolic să-și facă mai ferm cunos
cute opțiunile și să exercite presiuni inlăuntrul partidului (de- 
mocrat-creștin i 
ționat pentru izolarea dreptei 
bloc de forțe politice și sociale

n.n.) ...Nu e timp de așteptat, ci trebuie ac- 
izolarea dreptei și pentru promovarea unui 

' care să asigure transforma- 
italiene în sensul unui veritabil progres". Me- 
în acest context, și faptul că mulți vorbitori

rea societății 
rită subliniat, 
s-au pronunțat, in dezbaterile reuniunii amintite, pentru o 
„cooperare mai strînsă și pe baze permanente cu tinerii so
cialiști și comuniști". Reuniunea de la Cavi di Lavagna, se 
înscrie intr-un curent din ce în ce mai puternic de radicali
zare a tinerilor democrat-creștini italieni. Descriind orienta
rea spre care tinde „o parte considerabilă a elementelor ti
nere din cadrul P.D.C.", cotidianul elvețian citat o definește 
ca fiind „la aripa cea mai de stingă a democrației creș
tine”. Atrage atenția atitudinea netă 
democrat-creștini întruniți la Cavi di 
condamnarea politicii blocurilor pe 
sprijinul unei atitudini mai active 
securității și cooperării europene.

Aceste delimitări și opțiuni în rîndul tinerilor democrat- 
creștini italieni sint considerate simptomatice de unii obser
vatori ai vieții politice italiene. Intr-un sens mai larg, așa 
cum notează NEUE ZURCHER ZEITUNG evoluțiile din rindul 
tinerilor democrat-creștini „se circumscriu unei tendințe mai 
ample a tineretului italian de a privi cu circumspecție orien
tările de dreapta". Această tendință corespunde pătrunderii 
mereu mai accentuate, in cele mai diferite cercuri ale ține- 
retului italian, a ideilor de stingă, mai exact a conștiinței 
necesității progresului social.

a reprezentanților tineri 
Lavagna, în ce privește 
arena internațională și 
a Italiei în promovarea

EM. BUCAR

„Lunohod-2" pe Selena
® Prima ședință de legături prin radio ® 
regrinările pe astrul nopții • Aprecieri 

ziarului „Pravda"
Marți, Centrul de legă

turi cosmice la mari dis
tanțe de pe teritoriul 
U.R.S.S. a efectuat prima 
ședință de legături prin 
radio cu laboratorul sele
nar autopropulsat „Luno
hod-2“.

ceput, marți, peregrinările

Contlnuînd experimentul înce
put de predecesorul său, în no
iembrie 1970, cel de-al doilea 
vehicul lunar sovietic are, toto
dată, și sarcini noi, mai comple
xe. El a început să studieze zo
nele de trecere de la regiunile 
continentale la mările selenare.

Astfel, „Lunohod-2" și-a în-

Portugalia: „Frontul intern“
Războiul colonial dus de 

Portugalia în Africa a de
venit de nesuportat pen
tru marea majoritate a 
portughezilor, indiferent 
de tendințele lor politice, 
fiindcă, așa cum sublinia 
ziarul L’Humanité, el con
stituie „cauza esențială a 
dificultăților economice 
ale Portugaliei”. Tot mai 
des clasa muncitoare, ti
neretul, intelectualii și 
alte pături ale populației 
se ridică energic împotri
va politicii regimuluiCae- 
tano, cer să se pună ca
păt războiului colonial din 
Angola, Mozambic, Gui- 
neea-Bissau și Insulele 
Capului Verde și se pro
nunță pentru profunde 
transformări sociale și po
litice.

Cîteva acțiuni protesta
tare, în acest sens, au 
marcat ultima perioadă 
în Portugalia. Dintre a- 
cestea, cea care a reținut 
atenția observatorilor po
litici a fost „veghea pă
cii“ organizată de 84 de 
persoane în capela Rato 
din Lisabona. Veghea, la

care au participat și pro
fesori universitari de re
nume internațional, tre
buia să fie urmată de o 
grevă a foamei și deschi
derea unei discuții cu 
tema „Războiul din Afri
ca“. Poliția a intervenit 
însă, cu obișnuita-i bruta
litate împrăștiindu-i pe 
demonstranți și operînd 12 
arestări. Printre cei ares
tați și deținuți în faimoa
sa închisoare Caxias a fi
gurat pînă zilele trecute 
— precizează Agenția 
FRANCE PRESSE — și 
renumitul profesor Fran
cisco Percira de Moura, 
unul dintre conducătorii 
cei mai stimați ai opozi
ției democratice (pus in 
libertate provizorie la 11 
ianuarie a.c. în schimbul 
unei cauțiuni do 20 000 de 
escudos). Participanții la 
„Veghea pentru pace“ in
tenționau să discute un 
document, ce urma să fie 
făcut public, și din care 
LE MONDE citează ur
mătorul fragment : „Ne 
pronunțăm cu simpatie și 
spirit deschis în favoarea 
dreptului la autonomie a

popoarelor africane caro 
vor să se constituie na
țiuni independente, sim
țind datoria de a reafir
ma necesitatea căutării 
unei soluții serioase și 
pacifice pentru a asigu
ra o pace stabilă și 
dreaptă, nu ceva ipotetic 
pe calea armelor. Portu
galia nu trebuie să se o- 
pună inițiativelor altor 
națiuni sau organisme in
ternaționale caro vor să 
favorizeze negocieri paci
fice în acest conflict. Nu 
putem să ne ascundem în
grijorarea în fața masa
crelor acestui război, ne
număratelor întemnițări 
fără inculpare, represiu
nilor contra indivizilor 
sau colectivităților care 
revendică respectul popu-. 
lațiilor civile. Absența de 
soluții explică atitudinea 
portughezilor care reflec- 
tînd asupră eventualei 
participări la un aseme
nea război iau drumul, în
totdeauna dramatic și pe
nibil, al exilului. Toate 
aceste fapte reclamă o a- 
naliză și un angajament 
Ia adevăr și dreptate".

Deși asemenea chemări 
la rațiune au fost adresa
te de nenumărate ori de 
poporul portughez, gu
vernul Caetano își con
tinuă politica sa de război 
colonial.

Aceasta.în timp ce lan
țul protestelor la Lisabo
na continuă. După cum re
latează Agenția FRANCE 
PRESSE — îi 
lusitană „Mișcarea mun
citorilor revoluționari“ a 
răspîndit sute de mani
feste prin care se cheamă 
la acțiune împotriva răz
boiului colonial. Alte a- 
semenea acțiuni au fost 
semnalate în diferite cen
tre urbane din Portuga
lia.

Unul din principalele 
motive pentru care majo
ritatea portughezilor se 
pronunță tot mai vehe
ment împotriva războiului 
colonial, este că cheltu
ielile zilnice ale acestei 
operațiuni militare se ri
dică la aproximativ un 
milion de dolari, ceea ce 
aduce un grav prejudiciu 
economiei țării. Portuga-

in capitala

lia Înregistrează astăzi, in 
comparație cu celelalte 
țări de pe continent, cel 
mai scăzut venit pe cap 
de locuitor, cel mai mare 
număr de analfabeți (38 
la sută) cea mai ridicată 
mortalitate infantilă (59,3 
la sută). In același timp 
economia portugheză este 
(tot ca urmare a marilor 
cheltuieli militare), grav 
afectată de Inflație, al că
rei nivel a fost în 1971 
între 11 și 13 la sută, con
form estimațiilor oficiale 
și de 17 la sută, potrivit 
unor reputați economiști.

Situația social-econo- 
mică a Portugaliei reflec
tă, de fapt, foarte con
cludent, poiitica anti
populară și anacronică, 
lipsită de perspectivă, 
promovată de către gu
vernul de la Lisabona. 
Politică retrogradă care 
întîmpină o rezistență 
mereu mai organizată și 
mai puternică în rîndu- 
rile opiniei publice por
tugheze.

GHEORGHE 
SPRINȚEROIU

ceput, marți, peregrinările pe 
astrul nopții, pornind pe un te
ren plan situat între două cra
tere de mici dimensiuni.

Emisiunea de televiziune a 
permis să se constate pe ecra-’ 
nele terestre că la o distanță a- 
preciată de specialiști la numai 
6 kilometri de locul undopje a- 
flă lunomobilul se înalță masi
vul selenar Taurus.

„Șoferul" de pe Terra al lu- 
nomobilului a transmis o co
mandă la sute de mii de 
kilometri 
lunar i 
dat un crater cu diametrul 
de 15 metri, manevră care ar fi 
prezentat unele dificultăți atunci 
cînd pionierul „Lunohod-1“ de 
abia „învăța“ să meargă pe su
prafața selenară. Primul drum 
pe Selena al celui de-al doilea 
îunomobil autopropulsat a durat 
30 de minute, timp în care au 
fost străbătuți 30 de metri. A- 
poi, „echipajul" de pe Pămînt 
al lui „Lunohod-2" a ales o su
prafață neaccidentată pentru a 
orienta laboratorul selenar spre 
Soare. Această manevră fusese 
prevăzută în programul experi
mentului în scopul completării 
rezervelor de energie electrică 
de la bordul Lunomobilului.

„Lunohod-2", precizează a- 
genția TASS, va rămîne în a- 
ceastă poziție staționară pînă la 
18 ianuarie.

iar observatorul 
autopropulsat a escala- 

un crater

Subliniind importanța debar
cării unui nou laborator autopro
pulsat pe Selena pentru studie
rea legităților care au guvernat 
formarea reliefului satelitului na
tural al Pămîntului fi pentru e- 
fectuarea altor cercetătri cosmi
ce, ziarul „Pravda" relevă că, 
pentru prima oară în explorarea 
Lunii, un laborator sovietic auto
mat a aselenizat aproape de lo
cul de aselenizare a unei capsu- 
le spațiale americane (180 de ki
lometri de locul unde au debar
cat pe Lună astronauții misiunii 
„Apollo-17"). Aceasta va permi
te ca datele culese prin explo
rările selenare ale celor două 
țări să se completeze; reciproc^
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