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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

în municipiul lași
• An fost vizitate mari între

prinderi economice din zona 
industrială a orașului, unitati 
agricole, institute de cercetare 
științifică și de invățămint 
superior

• Dialog viu, pasionant intre 
secretarul general al partidului 
și masele de oameni ai muncii 
pe problemele fundamentale 
ale dezvoltării economice și 
sociale

• Hotărirea unanimă a tuturor 
colectivelor de muncă ; „Totul 
pentru îndeplinirea cincina
lului înainte de termen“

• Studențimea ieșeană a făcut 
o vibrantă demonstrație a 
dragostei și atașamentului său 
față de partid, față de condu
cătorul iubit al întregului 
nostru popor

In aclamațiile mulțimii, coloana de mașini se îndreaptă spre zona industrială, care-și anunță prezența prin siluetele impunătoare ale marilor întreprinderi, ridicate în ultimul timp. Sînt evidente la tot pasul dimensiunile noi pe care orașul le-a dobîndit, pe plan economic, în anii socialismului. lașul, a- cest prestigios leagăn de știință și cultură românească, se înfățișează într-o nouă ipostază,. de cetate industrială, cu zeci de u- zine și fabrici moderne. Aproape nu există importantă ramură industrială care să nu fie reprezentată aici. Orașul se află în plin proces de rapidă și multilaterală dezvoltare. El se situează în rîndul celor mai

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu in municipiul 
1 lași a inceput joi, la primele ore ale dimineții, in aceeași atmos- 
’ ferâ însuflețită, plină de căldură, de entuziasm general, în care 
ț l-au primit ieșenii pe conducătorul partidului și statului incă din 
l clipa sosirii în orașul lor. Mii și mii de locuitori ai acestei stră- 
/ vechi urbe moldave au ieșit, pe străzi, în întîmpinarea secretarului 
' general al partidului, ovaționîndu-l, saluti'ndu-l, cu nețărmurită 
) dragoste. Se scandează puternic, neîntrerupt, „CEAUȘESCU -

P.C.R.", „CEAUȘESCU Șl POPORUL". Ieșenii au mal trăit aseme- i 
nea momente deosebite, adine intipărite in inimi și conștiințe, in J 
anii 1968 și 1970, cu prilejul vizitelor făcute de tovarășul Nicolae ț 
Ceaușescu, evenimente cu inalte și profunde semnificații in viața l 
lașului și a locuitorilor săi. '

Secretarul general al partidului este insoțit de tovarășii Gheot- ’ 
ghe Pană și Dumitru Popescu, precum și de tovarășul Vasile ț 
Potop, prim-secretar al Comitetului județean lași al P.C.R.

însemnate așezări urbane ale patriei, printre centrele industriale românești în plină afirmare, integrîndu-se ritmului accelerat de progres al întregii țări.
in zona industrială a municipiului 

RITM TREPIDANT DE MUNCĂ 
BOGAT BILANȚ DE REALIZĂRIVizita începe, semnificativ, la una din cele mai cunoscute întreprinderi ieșene — Uzina „Ni- colina", veche citadelă proletară, cu un glorios trecut revoluționar. Ea evocă momente de seamă din lupta desfășurată de comuniști, în perioada grea a ilegalității, împotriva fasciză-

rii țării, pentru dreptate socială și eliberarea patriei, iar în a- nii puterii populare pentru e- dificarea socialistă a României.Uzina a fost, reconstruită din mers, a renăscut, încît poate fi considerată pe drept cuvint o unitate nouă, rod al politicii de industrializare, promovată cu

consecvență de partid. Fostele ateliere „Nicolina“ s-au transformat, în anii construcției socialiste, într-o puternică întreprindere, dotată cu mașini și utilaje de ridicată productivitate. Numai în ultimii doi ani ea a beneficiat de investiții în valoare de peste 100 milioane de lei. Muncitorimea de aici s-a situat și se situează la înălțimea răspunderilor asumate, punînd în slujba înfloririi patriei măiestria cîștigată de-a lungul generațiilor, abnegația, devotamentul față de cauza socialismului.Uzina își primește oaspeții cu ritm trepidant de muncă, cu un bogat bilanț de realizări. Colectivul său și-a îndeplinit planul pe primele două săptămîni ale acestui an, concentrîndu-și eforturile și energia, întreaga putere de creație în vederea îndeplinirii în mod exemplar a sarcinilor de producție ce îi revin, a înfăptuirii cincinalului în patru ani și jumătate. El s-a

angajat să dea, în 1973, o producție suplimentară în valoare de peste 60 milioane lei.în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat au venit ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Ioan Avram, directorul uzinei, Gheorghe Cioacă, numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri.La început se vizionează o sugestivă expoziție care prezintă, prin mărturii documentare, tradițiile revoluționare ale uzinei, iar prin semnificative grafice șl panouri, stadiul actua’ și perspectivele de dezvoltare a acestei importante întreprinderi industriale. Sînt prezentate, dc asemenea, machetele unor produse de bază, care dovedesc priceperea și inteligența colectivului.Gazdele arată că indicațiile prețioase date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei precedente, în 1968, au

fost transpuse în practică, fapt ce a contribuit la o organizare mai judicioasă a procesului de producție, la sporirea eficienței întregii activități, la ridicarea calității produselor. Se relevă faptul că în acest răstimp producția a sporit de două ori șl jumătate.Sînt parcurse citeva secții ale uzinei, urmărindu-se etapele mai importante ale fluxului tehnologic.împărtășind din preocupările lor, gazdele arată că întregul colectiv al uzinei, însuflețit de mărețele obiective stabilite de Conferința Națională a partidului și Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut, este hotărît să îndeplinească cincinalul în patru ani și jumătate, subliniindu-se că In felul acesta volumul producției globale se va dubla, față de 1970. Tot în acest cincinal, vor fi asimilate și introduse în fabricație 22 de

produse noi, ceea ce va reprezenta o înnoire a volumului producției în proporție de 80 la sută comparativ cu anul 1970. Productivitatea muncii va spori și ea cu 51 la sută. în vederea realizării acestui angajament mobilizator — cincinalul înainte de termen — se preconizează o mai bună valorificare a potențialului material și uman.Tovarășul Nicolae Ceaușescu insistă asupra necesității perfecționării fluxului tehnologic, modernizării secțiilor, asimilării mai rapide a unor mașini complexe, organizării unei secții pentru întregul sistem de u- tilaj terasier, folosirii mai judicioase a capacităților existente, in așa fel încît să se obțină o producție suplimentară pe același spațiu.La remarca directorului uzinei că hala turnătoriei este cea de-acum patruzeci de ani și că ea nu mai1 corespunde, secretarul general al partidului răspunde i— Cînd moștenirea • utilă s-o folosim, gospodărește.în secții, la locurile de muncă, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de desfășurarea procesului tehnologic, de modul de organizare a producției pentru continua creștere a eficienței activității.Din discuțiile cu specialiștii, cu numeroși muncitori se desprind nu numai preocupările
(Continuare în pag. a 11-a)

Ce este, ce perspective oferă
LICEUL DE ARTÀ?

Sînt ferm convins că scopul articolelor dumneavoastră este și acela de a ajuta tinerii ce se află la impas, sau care au apucat pe căi greșite în viață. Eu fac parte din prima categorie.Sînt absolvent al unui licșu de arte plastice și nu știu ce pot face în viață. Am luat Bacalaureatul, dar în urma unor împrejurări greu de explicat, n-am putut da nicăieri. Aș dori nespus să fac o școală postliceală cu caracter decorativ. Am citit un anunț prin care se anunța calificarea la locul de muncă în meseria de (decorator) gravor, pictor, din cadrul COMBINATULUI DE STICLA din București, iar cînd am telefonat la combinat mi s-a răspuns că nu se primesc candidați decît din București. Am regretat enorm.Vă rog să mă ajutați scriindu-mi ce aș putea face. Nu găsesc nicăieri nici un fel de informații care să-mi dea vreun ajutor. Actualmente sînt pedagog Ia o școală de calificare, post ce nu mă satisface pe deplin. Dacă puteți să mă ajutați, ceea ce nu ar fi prea greu pentru dumneavoastră, vă rog să-mi comunicați și mie.
BACIOIU ILIE
CONSTANȚA

Există indicația generală ca absolvenții de liceu să fie astfel pregătiți încît să poată fi încadrați în munca de producție. Ați văzut însă chiar din corespondențele pe care le-ați publicat, că acestora, chiar bine pregătiți, nu li se poate elibera document Ia mină despre calificarea obținută, din lipsă de dispozițiuni legale.Există de mai mulți ani numeroase licee zise de specialitate, ca muzică, arte plastice etc. și despre care lumea așa știe : că dau absolvenți calificați in specialitatea respectivă, dar am aflat cu mare surprindere și amărăciune că lucrurile nu stau așa.Personal nu cunosc lucrurile amănunțit, dar am un nepot cu oarecare talent Ia desen și a fost dat la un astfel de liceu de arte plastice, cu speranța că absolvindu-1 se va putea plasa ca desenator, decorator, sau ceva similar, dar muncitor calificat. Recent, stînd de vorbă cu persoane mai competente am aflat cu destulă amărăciune că nici aceste licee anume create nu au calitatea pe care o crede lumea.Vă rog deci foarte călduros să binevoiți a stărui la organele competente să clarifice situația acestor tineri dezorientați.
G. BOTA

LIPOVA, JUDEȚUL ARAD

Cu Intenția de a stabili unde ne conduce statutul actual al elevului de la Liceul de arte plastice, am întreprins mai întîi un sondaj In rîndul elevilor de la Liceul de arte plastice „Nicolae Tonitza“. Ce motive i-au determinat să opteze pentru această școală ?Marea majoritate a Interlocutorilor noștri, mai mult sau mal puțin anonimi, sînt fermi în a-și afirma satisfacția pentru a- vantajul accesului la o gamă de cunoștințe suplimentare față de programa unui liceu de cultură generală i tehnica meșteșugului artistic, istoria artelor și... Iată că sîntem obligați să punem capăt aici enumerării. Atî- tea sînt elementele „de profil" și de la sărăcia lor încep interlocutorii noștri argumentarea „dezamăgirilor“. Iată-le ! „Facem prea puține ore de specia-
SOFIA SCORȚARU

(Continuare in pag. a TV-a)

IN NUMĂRUL
DE AZI

Bunele Intenții nu 
sînt suficiente. Es
te nevoie de acți
une concretă

• Versurile conven- i 
ționale n-au forță I 
educativă

• Ora de audiență 
a „Scînteii tinere- I 
tului"
(IN PAGINA A IV-A)

I ® Actualitatea pen

■ tru tineret

® Sport
I ® Agendă

L (1N PAGINA A V-A)|

SABIATIMPULUI
de PETRU POPESCU

I
Am citit de curind o carte frumoasă șl melancolică. O f 
carte de poeme. „Sabia timpului“, de Zaharia Stancu. c

„Am să cad într-un somn adine, / Cu nimic n-o să te mai C 
supăr, / O să mă schimb într-o trestie / Ori poate într-o C 
floare de nufăr". „Curind voi da totul înapoi, / Dar sufletul, <. 
gingașă adiere, / Va rămîne lingă umerii-ți goi, / Șal cald, L 
mătăsos, de tăcere". „Cîntă-mi un cîntec de bucurie, / Tu, <. 
cea îmbrăcată în pene albastre. / Curind de tot sufletul I. 
meu / Singur se va plimba printre astre". „Am fost. O să mai \ 
fiu. / Cit oare ? / Nu știu". „Dacă vreau să trăiesc sau nu \ 
vreau să trăiesc, / Dragostea mea, vîrstnica mea dragoste, / < 
Nu mă întrebi, nimic nu mâ-ntrebi, l O I Ce bine faci că \ 
nu mă întrebi". C

Strofe smulse la intîmplare. Ca niște spice dintr-un lan. z 
Cartea însăși e o recoltă, un bilanț filozofic, un zîmbet pe z 
creste. Pentru un om în putere, juvenil, activ, în mod rar și z 
la oameni mai tineri, de o limpezime spirituală remarcabilă, z
un asemenea ton e o surpriză. Totuși, întregul volum e umed z
de lacrimi, de parcă poetul începe să se despartă de vîrstele (I
lui, trăind de pe acum în nemurire. Firește, e o stare de
spirit. Un scriitor adînc meditează asupra destinului său încă / 
din ■ tinerețe. Una din marile fraze ale artei este „Memento (•

(Continuare în pag. a TV-a) S
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(Urmare din pag. I)actuale ale acestora, dar și planuri de perspectivă. Oamenii se referă direct la esența lucrurilor, fac propuneri, discută deschis. Semnificativ pentru atmosfera de lucru a vizitei, pentru climatul general statornicit la noi, ca cei ce muncesc să-și spună părerile în toate problemele care privesc bunul mers al treburilor — expresie elocventă a democrației socialiste, sînt multe momente din timpul vizitei cind muncitori, maiștri și ingineri aduc în discuție, în primul rînd, probleme referitoare la perfecționarea procesului de producție.Conducătorilor de partid și de stat le sînt prezentate, în final, cele mai reprezentative realizări ale uzinei : boghiuri și screpere de diferite tipuri, e- chipamente, mașini. Expuse pe o mare suprafață, în aer liber, ele oferă o imagine cuprinzătoare, semnificativă, a puterii de creație, a talentului și hărniciei colectivului acestei întreprinderi ieșene.Muncitorii de la „Nicolina“ își iau un călduros rămas bun de la secretarul general al partidului, invitîndu-1 din toată inima să mai revină în mijlocul lor.Oaspeții iubiți ai bătrînului oraș moldovenesc se opresc a- poi la Țesătoria de mătase „Victoria“. Este una dintre cele mai moderne unități de acest gen din țară, al cărei act de naștere datează doar de trei ani. Semnificativ este, de asemenea, fcptul că media de vîrstă a muncitorilor de aici este de numai 20 de ani.Secretarul general al partidului este întîmpinat de Ion Crăciun, ministrul industriei u- șoare, ing. Maria Andrieș, directoarea fabricii, de membrii comitetului de conducere și comitetului de partid al acestei tinere unități industriale.In secția țesătorie, prima care este vizitată, gazdele informează că aici se află în funcție peste 300 de războaie de fabricație românească, ale căror performanțe se află la înălțimea cerințelor tehnicii actuale, întreaga hală pare un laborator imens, curat și luminos, cu mașinile strălucind de curățenie, funcționînd silențios. Se apreciază faptul că mașinile funcționează la parametrii proiectați, măiestria țesătoarelor care lucrează la mai multe mașini deodată.Mai multe tinere muncitoare, printre care fi untașele în producție Margareta xudose, Eivi- ra richineru și Mariana Baliu, mașinistul Constantin Armașu, oferă tovarășului Nicoiae Ceaușescu fluil, exprimînd prin gestul lor simplu dragostea țața cie conducătorul îuuit ai poporului nostru, bucuria de a-1 avea printre ei. Ele exprimă, in același timp, hotarîrea lor, a întregului colectiv de a realiza cincinalul înainte de termen, dind pioduse de cea mai buna calitate.In țesătoria cu mașini care funcționează pe baza jetului cu apă, tovarașuî Nicoiae Ceaușescu se oprește cîteva momente, privind dexteritatea cu care lucrează muncitoarele Mariana Catană și Silvia Alexa.Secretarul general al partidului apreciaza randamentul ridicat al sectorului respectiv, utilizarea la maximum a spațiului, calitatea deosebită a țesăturilor realizate, făcind recomandai ea ca ministerele de resort să ia noi masuri pentru creșterea producției de fire artificiale, astfel incit să se asigure in mod cit mai corespunzător necesarul fabricilor prelucrătoare și diminuarea importurilor.Ministrul industriei ușoare informează că există o bună colaborare intre ciimiie și sectorul textile, activitate care — pe baza indicațiilor primite — urmează a fi lărgită și diversificată, avînd ca temei un program comun de cercetare, vi- zind obținerea unei game sortimentale bogate de fire sintetice cu însușii î superioare. De altfel, încă ae pe acum există o strinsă legătură între platforma textila a lașilor și uzina de la Săvinești, care face aici testarea filelor in producția curentă, ca într-u vasta stație pilot.In continuare, este vizitată secția de proiectare și țesătorie a catedrei de țesătorie a Facultății oe industrie ușoară.Conducătoi ul partidului și statului nostru este întîmpinat aici de conf. univ. Aurel Mar- chiș, prorectorul Institutului politehnic, conf. univ. Vasile Hanganu, decanul Facultății de industrie ușoară, de prof. univ Ion Ștefănescu, șeful catedrei de țesătorie, precum și ae un mare număr de studenți, care lucrează aici — în inima procesului de producție — cot la cot cu textiliștii, pe baza unui plan de producție.Tovarășul Nicoiae Ceaușescu este informat asupra gradului de integrare a proceselor comune invățămipt-producție-cer cetare. Se arată că pe lingă a- telierele de acest gen din fabrică, există allăle similare, al» catedrei de filatura la Fabrica „Țesătură" și ale catedrei de tricotaje ia întreprinderea „Moldova", urmînd a se organiza un atelier studențesc pe profil la fabrica de confecții, aflată în curs de construcție. Același proces de integrare a învățămîntului cu practica se desfășoară și în cadrul Grupului Școlar cu 2 500 de elevi, ale cărui clădiri au fost amplasate, de altfel, chiar pe platforma industriei ușoare a orașului.Studenta Adelina Romaneț din anul IV se apropie de tovarășul Nicoiae Ceaușescu și Ii oferă o floare.

— Noi lucrăm aici, spune ea, la fel ca muncitorii.— Sper ca în viitor să lucrați tot atît de bine ca și el, recomandă secretarul general al partidului, viitorilor ingineri.— Ne vom strădui să îndeplinim cu cinste această recomandare, se angajează studenții.Tn sectorul de finisaj sînt prezentate utilajele românești, de mare productivitate, care alcătuiesc marea majoritate a dotărilor acestui loc de muncă.Tovarășul Nicoiae Ceaușescu apreciază funcționalitatea acestora și face recomandarea de a se intensifica activitatea de a- similare în țară a unor utilaje de finisaj superior, precum și a altor mașini necesare industriei textile, pe baza unui program complex, eșalonat pe etape, la realizarea căreia să concure Ministerul Industriei Construcției de Mașini Grele, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnice, precum și Ministerul Industriei Ușoare.în atelierul de imprimare, secretarul general al partidului urmărește operațiile efectuate la o mașină de către o grupă de studenți, care fac practică aici. Studenta Florentina Scu- taru, din anul V al Facultății de chimie, oferă ca dar tovarășului Nicoiae Ceaușescu, din partea colegilor săi, un frumos batic, realizat de ei, care exemplifică în mod convingător modul în care și-au însușit tainele producției.In continuare se vizitează alte sectoare ale fabricii. La atelierul de developat coloranți, maistrul Constantin Cazan se apropie dc secretarul general al partidului și exprimă, în numele colectivului său, angajamentul de a îndeplini cu cinste, înainte de termen, sarcinile planului cincinal. în acest mod direct, nemijlocit, de înfățișare a preocupărilor majore ale oamenilor, se vădește dorința tuturor textilistelor și textiliștilor fabricii de a crește necontenit indicii economici, în lumina documentelor Conferinței Naționale a partidului.Din nou un sector rezervat activității cadrelor didactice și studenților, care sînt puternic angrenați direct în procesul de producție, dind astfel viață, prețioaselor indicații ale secretarului general al partidului privind integrai ea invățămîn- tului în viața fabricilor și uzinelor, în munca de cercetare. Este vorba de laboratorul și stația pilot aie catedrei de finisaj textil a Facultății de chimie industrială.Sînt apreciate preocuparea intensă a cadrelor didactice și studenților din ultimul an, de a realiza teme comune cu specialiștii fabricii, necesare perfecționării continue a procesului tehnologic, metodele Înaintate de pregătire a specialiștilor necesari tehnologiei chimiei textile.— Cum vă simțiți aici, aveți toate condițiile de lucru necesare ? se interesează tovarășul Nicoiae Ceaușescu.— Nici în visele mele de tinerețe nu am visat să lucrez în asemenea excepționale laboratoare, răspunde profesorul Mișulin Grindea, șeful catedrei de finisaj textil a Facultății de chimie industrială.— Și rezultatele dv. să fi« deci la înălțimea acestor dotări, recomandă tovarășul Ceaușescu.— „Ne vom strădui“, „Ne angajăm solemn“ se aud voci aie cadrelor didactice și studenților prezenți.Gazdele prezintă, în încheierea vizitei, o expoziție demonstrativă a produselor realizate de fabrică. Directoarea Întreprinderii înfățișează cu acest prilej unele din succesele recente ale colectivului, obținute în activitatea depusă în scopul îndeplinirii cincinalului înainte de termen. Astfel, în urma redistribuirii spațiilor și mașinilor a crescut capacitatea de producție, fără investiții, cu 2 milioane mp de țesături pe an. Alte măsuri tehnico-organizatorice au dus la reducerea consumurilor specifice, scăderea cheltuielilor de producție, valorificarea superioară a materiilor prime, sporirea rentabilității.Tovarășul Nicoiae Ceaușescu este informat, de asemenea, despre preocuparea pentru sporirea numărului de sortimente, care a ajuns la 50 în decurs de trei ani, toate fiind apreciate la ultimul pavilion de mostre și livrate în cantitățile cerute de comerț.Secretarul general al partidului dă o bună apreciere modului în care a fost concepută construcția fabricii, utilizării e- ficlente a spațiului de producție, ordinei și curățeniei care domnește în întreprindere, organizării judicioase a fluxului tehnologic. Se recomandă, totodată, diversificarea sortimentelor de țesături necesare satisfacerii cerințelor crescînde, exigente ale populației.Tovarășul Nicoiae Ceaușescu felicită colectivul pentru succesele obținute, îi urează noi realizări, îndeplinirea înainte de termen a cincinalului.Următorul obiectiv vizitat este Uzina metalurgică, dată în funcțiune acum 10 ani. Deși tînără, ea și-a cîștigat o frumoasă reputație, numele său fiind astăzi bine cunoscut și apreciat. De aici, din inima de oțel a lașului industrial, sînt expediate zilnic, în țară și străinătate, sute de tone de țevi și profile, care poartă însemnele exigenței si competenței. Colectivul , uzinei s-a situat, în repetate rînduri, pe locuri fruntașe în întrecerea desfășurată intre întreprinderile din județ, între unitățile aparți- nind acestei ramuri de producție. Dind anul trecut, peste plan, o producție în valoare de 55 milioane lei, muncitorii de aici

viu, re- uzi-

întîmpină pe iubiți! oaspeți eu conștiința datoriei împlinite.La intrarea în uzină, .tovarășul Nicoiae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat, sînt salutați de Nicoiae Agachl, ministrul industriei metalurgice, Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale, Mihai Vătavu, directorul întreprinderii.Din relatările gazdelor reiese că în atenția colectivului stau — ca preocupări centrale — creșterea producției, ridicarea calitativă a întregii activități, asimilarea de noi produse, in vederea diminuării importului, reducerea consumului de metal, sporirea productivității muncii, valorificarea superioară a metalului. Sînt prezentate, în acest sens, date și cifre semnificative. Se menționează, de exemplu, că astăzi se produc peste 1 100 de tipo-dimensiuni, față de 115 în 1964. Tot în această ordine de idei, este evidențiat faptul că, in anul 1973, vor fi îmbunătățite caracteristicele tehnice la circa 30 la sută din produse.Cu justificată satisfacție, directorul uzinei arată că muncitorii, tehnicienii și inginerii au dat viață recomandărilor făcute de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei precedente, privind folosirea cu mai mare eficiență a suprafețelor construite, dezvoltarea acțiunii de autodotare. Astfel, se subliniază că pe aceleași suprafețe au fost montate noi utilaje, și anume trei linii, totalizînd o producție de 65 000 de tone de țevi și profile. Alte trei linii urmează să fie instalate in viitor, în domeniul autodotăril, vor fi executate în acest an, 900 de tone utilaje, piese de schimb și scule tehnologice.Și aici, secretarul general al partidului are un dialog rodnic, cu miniștrii de sort, cu conducătorii nei, cu muncitori și specialiști, analizînd împreună cu ei o sferă largă de probleme privind dezvoltarea și modernizarea producției, corespunzător cerințelor și exigențelor calitative ale e- conomiei naționale în plin avînt, posibilitățile realizării cincinalului înainte de termen. în cursul discuției, gazdele arată că întregul colectiv își mobilizează toate forțele în vederea înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce îi revin pe anul 1973, an hotărîtor al cincinalului. Se urmărește, deopotrivă, intrarea la termen în funcțiune a noilor capacități, creșterea eficienței investițiilor, atingerea cit mai repede a parametrilor proiectați. Pină la sfirșitul anului, vor fi realizate, peste plan, 2 000 tone țevi sudate, 4 000 tone profile îndoite, în valoare de zeci de milioane de lei.în actualul cincinal, uzina va cunoaște o amplă dezvoltare, urmînd să devină, în 1975, cea mai mare întreprindere producătoare de țevi din țară.Avînd în vedere experiența acumulată, calificarea cadrelor de aici, extinderea viitoare a acestei unități industriale, tovarășul Nicoiae Ceaușescu subliniază necesitatea creării unei secții pentru producerea utilajelor și pieselor de schimb necesare întreprinderii, precum și a urgentării construcției unei fabrici de țevi șl profile îndoite sudate șl acoperite, care să-și găsească o largă utilizare In diferite sectoare ale economiei.La plecare, conducătorul partidului ți statului felicită colectivul uzinei pentru realiză file obținute și li urează noi succese In activitatea viitoare.Este vizitată, apoi, una din cele mai moderne unități de pe plat forma industrială din străvechiul centru cultural al Moldo vei, Uzina de fire sintetice, al» cărei produse cu marca Terom, se bucură de aprecieri unanime In țară și In numeroase părți ale lumii. Concretizare a hotărîrl lor partidului privind dezvoltarea complexă a tuturor județe lor țării, uzina ieșeană constituie, totodată, dovada capacită ții ieșenilor de a dezvolta !n orașul lor una din ramurile fn dustriale de mare complexitate — chimia. De altfel, specialiștii și muncitorii de aici păstrează vii în memorie cuvintele tovarășului Nicoiae Ceaușescu

al

prinse în mesajul adresat acestui destoinic colectiv, cu prilejul dării In funcție înainte de termen a uzinei, în care spune, printre românească își țialul tehnic și a valorifica la bogățiile naționale, de a fabrica o gamă tot mai largă de produse necesare economiei șl consumului. însușirea și realizarea tehnologiei de înaltă complexitate a producerii teromului e- vidențiază încă o dată competența și priceperea specialiștilor, muncitorilor, inginerilor șl tehnicienilor din țara noastră, care-și consacră cu entuziasm și hotărîre eforturile lor creatoare progresului continuu al industriei socialiste, înfăptuirii politicii partidului de dezvoltare economică a patriei, de ridicare a nivelului de trai al poporului“.Ținind să confirme aprecierile secretarului general al partidului, după punerea In funcție a instalațiilor prevăzute pentru prima și a doua etapă, cu mult înainte de termen, chimiștii au devansat cu trei luni și realizarea parametrilor proiectați, iar prin folosirea rațională a capacităților de producție și alt« măsuri organizatorice au sporit productivitatea muncii, au scăzut continuu consumul de materii prime și materiale. Deși are o experiență de numai cîțiva ani, uzina înregistrează consumuri specifice sub nivelul mediu mondial. Astfel, chimiștii ieșeni livrează economiei naționale, precum și pentru export, cantități de fibre și fire sintetice mai mari decît prevederile din proiect.La sosire, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt intim- pinați de Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Ion Staicu, directorul general uzinei.In fața unei machete se desfășoară o însuflețitoare discuție privind îndeplinirea principalilor indicatori de plan, mer sul lucrărilor de construcții pentru următoarele etape de dezvoltare ale acestei tinere u- nități. Directorul general al uzinei informează că, în 1972. prevederile de olan au fost îndeplinite șl depășite la toți indicatorii și că există condiții ca cincinalul să fie realizat înainte de termen. Fclosindu-se de grafice, gazdele informează, de asemenea, căi, în vederea sporirii eficienței economice, specialiștii uzinei, în colaborare cu ceî din institutele de cercetări, au perfecționat procesele tehnolo gice, au asimilat noi produse, reducînd asttel cheltuielile valutare cu aproape 50 la sută față de 1970. Ținind cont cerințele mereu crescînde diverselor sectoare economice care folosesc1 produsele sinteti ce, a fost diversificată continuu producția. Față de 7 sortimente de fire cîte »e fabricau în 1966, în prezent chimiștii ieșeni'rea- lizează 32 sortimente, care, datorită calităților lor, sînt mult solicitate și in țări cu industrie chimică dezvoltată.Dialogul continuă tn secțiile de producție. Se vizitează sectoarele de fibre și de fire po liesterice, cel de fire propi- lenlce, dotate cu mașini de dublă răsucire, texturare și bobi- nare a firelor. La instalația de fibră propilenică, realizare « gîndiril cercetătorilor de la In ■ stitutul central de cercetări ehi mice din București, se prezintă linia de etlrare In lucru cu fibră colorată. Directorul general al uzinei raportează, totodată, că traducind in viață indica < țiile prețioase date de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, cu prl ■ iejul vizitei făcute aici, In primăvara anului 1970, privind folosirea mal deplină a suprafețelor construite, a fost ampla - sată tn spațiul existent și află in probe tehnologice o in stalație de 1 080 tone fire textile. iar alta de 880 tone tehnice se află In curs montaj. De asemenea, în cola borare cu alte unități din cadrul centralei de specialitate s-au montat 3 linii, care vor produce diverse sortimente de fibre sintetice superioare. Astfel, fabrica își va spori capacitatea pină la sfirșitul acestui an, fără investiții prea mari, la peste 20 000 de tone de fire

sealtele : „Chimia sporește poten- capacitatea de nivel superior
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a-de tone, informează, de ase- prin valorificarea tehnice de care

chimice, textile șl tehnice. Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a preciază realizările de pină a- cum tn ceea ce privește folosirea rațională a spațiilor de producție. Totodată, recoman dă ca prin micșorarea spațiilor de transport dintre mașini, prin reașezarea acestora, repro- iectarea unor utilaje, să se amplaseze noi capacități care vor spori producția uzinei pe ceeași suprafață construită c.i încă 1 000 ’Gazdele menea, că capacității dispune colectivul acestei tinere unități a industriei chimice, au fost realizate in ultimii ani mai mult de 200 de utilaje, piese de schimb si echipamente si că există posibilități de dezvoltare a acestei activități. Apreciind succesele obținute în a- eeastă direcție, secretarul general al partidului recomandă ministerelor industriei chimice, construcțiilor de mașini și industriei ușoare să alcătuiască în următoarele două-trei luni un program comun de realizare a utilajelor pentru industria chimică, eliminîndu-se astfel complet importul, și creînd posibilități și pentru export.în fiecare secție, tovarășul Nicoiae Ceaușescu este întimpi- nat cu aplauze și urale. Chimiș- tii, majoritatea tineri, crescuți o dată cu uzina lor, încetează pentru cîteva clipe lucrul, făcind conducătorului iubit al partidului și poporului nostru entuziaste manifestări de dragoste și prețuire. In repetate rînduri, secretarul general al partidului este oprit, 1 se înmî- nează flori. Maistra Marlena Manole și muncitoarea Viorica Buganetl s-au adresat personal tovarășului Nicoiae Ceaușescu,
POSIBILITĂȚI MULTIPLE
PENTRU 0

MAI RAPIDA A ZOOTEHNIEIDupă ce a luat cunoștință de realizările remarcabile obținute de oamenii muncii din întreprinderile industriale reprezentative ale lașului, in Înfăptuirea cincinalului înainte de termen, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a vizitat unități agricole din apropierea orașului. Primul popas l-a făcut la Combinatul avicol 

și, In numele femeilor din secțiile In care lucrează, și-au exprimat bucuria că se află în mijlocul lor, i-au urat multă sănătate și putere de muncă.Alături de halele vizitate se ridică altele noi. Tovarășul Nicoiae Ceaușescu este informat că stadiul lucrărilor de înfăptuirea celor de-a ITI-a și a IV-a etape de dezvoltare a uzinei este avansat. Antrenați în efortul comun al întregului popor, de realizare a sarcinilor cincinalului înainte de termen, constructorii de pe acest mare șantier sint hotăbiți să respecte tradiția. Ei lucrează cu toate forțele, străduindu-se să pună în funcțiune, înainte de termen, noua instalație de fibre poli- esterice. unde în prezent montează utilajele. De asemenea, sînt deciși să devanseze cu cîteva luni si punerea în funcțiune a instalației de fire textile, prevăzută să intre în producție în 1974. Astfel, uzina va realiza cu mult înainte de sfirșitul anului 1975 o producție de 50 000 de tone, așa cum este prevăzut. Solidari cu constructorii, un număr de peste 400 de muncitori, ingineri și tehnicieni din uzină ajută zilnic la executarea lucrărilor de construcții și montaj.în încheierea vizitei, secretarul general al partidului felicită pe chimiștii și constructorii ieșeni pentru rezultatele bune obținute pină acum și le urează noi succese în efortul lor comun de împlinire a țelurilor propuse, de realizare a cincinalului înainte de termen. în aplauzele și uralele mulțimii prezente pe platourile din fața uzinei, înalții oaspeți își iau rămas bun de la gazde, indrep- ttndu-se către următorul punct al vizitei.

DEZVOLTARE

intercooperatist Iași. Realizat In vederea valorificării superioare a potențialului economic de care dispun unitățile agricole cooperatiste din județ, combinatul are menirea să contribuie la îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației municipiului Iași și a altor localități cu carne de pasăre și ouă.

La sosire, secretarul general al partidului, ceilalți conducători de partid și de stat sint în- timpinați de Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, de membri ai conducerii Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție și ai consiliului de conducere al combinatului.Tovarășului Nicoiae Ceaușescu îi sînt prezentate, în fața unor panouri și grafice, principalele realizări obținute in ultimii ani în dezvoltarea agriculturii cooperatiste din județ, hotărîrea cu care țăranii cooperatori din a- ceastă parte a țârii participă la înfăptuirea programului național de dezvoltare a zootehnici, la traducerea in viață a prevederilor Congresului al X-lea al partidului și ale Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut, privind sporirea cantităților de produse agroalimentarc.Gazdele informează pe conducătorul partidului șl statului că. in urma unei temeinice analize vizind valorificarea superioară a tuturor resurselor existente în fiecare unitate, în vederea sporirii avuției obștești și a veniturilor țăranilor cooperatori, a fost elaborat, cu sprijinul Comitetului județean de partid, un amplu studiu privind dezvoltarea in perspectivă a zootehniei, ramură pentru care în județ există condiții favorabile și o bogată experiență. Se prevede, printre altele, întărirea și dezvoltarea fermelor specializate existente în cooperativele agricole de producție și extinderea asociațiilor inter- cooperatiste de creștere a animalelor in sistem industrial. Astfel, pină la finele cincinalului, vor fi construite cinci complexe de creștere și în- grășare a porcilor, o fermă de Ingrășare a mieilor, se vor extinde fermele de pui pentru carne. Transpunerea in practică a acestui studiu, completat cu unele măsuri organizatorice, va permite ca, la sfirșitul cincinalului, cooperativele agricole de producție din județ să dispună de circa 80 000 taurine, 185 000 ovine și mai mult de 76 000 de porci, efectiv mult mai mare decit cel existent în prezent.Se vizitează apoi cîteva din halele Combinatului avicol. Dr. Ioan Nlcuță, directorul unității, arată că, în cei doi ani care au trecut de la înființare, combinatul a livrat pieței circa 1 300 tone carne de pasăre și peste 2,6 milioane ouă. Specialiștii unității informează despre preocupările lor în vederea dezvoltării producției și a sporirii eficienței economice, domeniu in care există mari posibilități. Prin intrarea in funcțiune a două noi ferme de pui pentru carne, cu o capacitate de 600 000 fiecare, scurtarea timpu lui de creștere a puilor la greutatea cerută pe piață, prin

vizitei de lucru la cuprins în continua- cu oameni de știință,Agenda Iași a mai re intîlniri precum și cu cadre didactice și studenți ai Universității și Institutului politehnic din acest vechi și prestigios centru al științei și culturii românești.Se vizitează mai întîi Insti- 

introducerea și generalizarea altor metode eficiente, colectivul combinatului s-a angajat ca în anul 1975 să realizeze o producție de aproape l 800 tone carne și 22 milioane ouă.Secretarul general al partidului a felicitat pe lucrătorii unității pentru contribuția adusă la îmbunătățirea aprovizionării populației și le-a urat noi succese in munca de dezvoltare și întărire a agriculturii cooperatiste.In continuare este vizitată ferma zootehnică „Căprița" a întreprinderii agricole de stal lași. Aici, directorul Trustului județean al Întreprinderilor a- gricole de stat, ing. Victor AI- dea, înfățișează tovarășului Nicoiae Ceaușescu realizările si perspectivele de dezvoltare a creșterii animalelor in unitățile agricole de stat. Ca urmare a preocupării muncitorilor și specialiștilor din fiecare fermă de a spori numărul animalelor si producția acestora, s-a ajuns în prezent ca, pe ansamblul județului, sectorul zootehnic să aibă o pondere de 53 la sută in volumul producției globale a întreprinderilor agricole de stat. Aplicînd cu perseverență hotă- rîrile partidului, indicațiile prețioase date în repetate rînduri de secretarul general al partidului, lucrătorii din agricultura județului Iași se străduiesc să dezvolte în continuare sectorul zootehnic. Prin extinderea creșterii animalelor In sistem industrial, îmbunătățirea continuă a raselor, numărul de animale va spori considerabil pină la finele cincinalului. Pe această bază, producția de carne va crește in 1975 față de anul trecut cu aproape 7 600 tone, iar cea de lapte cu peste 170 000 hL Ponderea sectorului zootehnic în producția unităților agricole va ajunge astfel la 67 la sută.Apreciind succesele înregistrate în dezvoltarea zootehniei județului, secretarul general al partidului a indicat specialiștilor din agricultură să se preocupe de obținerea unor rase de ol cu producție mal mare de 
lină.Se vizitează apoi ferma. Directorul întreprinderii agricole de stat Iași, ing. Constantin Șeica, îl informează pe secretarul general al partidului despre rezultatele obținute de lucrătorii unității în domeniul îmbunătățirii raselor indigene de taurine. In prezent, 90 la sută din numărul animalelor îl reprezintă rasele de înaltă productivitate, care au dus la creșterea substanțială a producției de lapte.In încheierea vizitei la fermă, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a felicitat pe specialiștii întreprinderii pentru rezultatele bune obținute în domeniul îmbunătățirii raselor de taurine din județ și le-a urat noi succese in dezvoltarea zootehniei.

tutui de chimie macromolecu- lară „Petru Poni“, unitate științifică care a adus un aport substanțial la dezvoltarea ți crearea unor noi subramuri ale industriei chimice românești. La indicația secretarului ge-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. a Il-a) nerai al partidului și cu sprijinul său direct, institutul a fost dezvoltat în ultimii ani, construcția lui definitivă fiind terminată la sfîrșitul anului trecut. La sosirea în fața Institutului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt în- tîmpinați de acad. Cristofor Si- mionescu, rectorul Institutului politehnic și directorul Institutului „Petru Poni“, de membrii consiliului științific, precum și de Alexe Popescu, adjunct al ministrului educației și învățămîntului. Specialiștii și ceilalți lucrători ai acestei prestigioase instituții științifice fac tovarășului Nicolae Ceaușescu o primire călduroasă, plină de recunoștință față de partid, car» le-a asigurat condiții deosebite pentru munca de cercetare. O- aspeții sînt invitați să vizitez» sala bibliotecii, unde sînt expuse grafice privind progresele înregistrate în activitatea științifică si mostre ale unor produse chimice, rezultate ale muncii specialiștilor depuse in slujba dezvoltării industriei chimice românești. A- cad. Cristofor Simionescu adresează. în numele întregului colectiv, mulțumirile cele mai profunde conducerii de partid și de stat, personal tovarășului Nicolae Ceaiușescu, pentru condițiile create dezvoltării institutului și îl informează că, așa cum s-a apreciat acum cinci ani, în timpul vizitei pe care secretarul general a făcut-o la Iași, forțele științifice ale acestei unități au crescut în paralel cu contribuția lor la dezvoltarea cercetării științifice pe direcțiile prioritare ale planului de stat privind progresul industriei chimice românești. Se arată că au fost realizați, printre altele, polimeri pe bază de siliciu, materii prime pentru piele sintetică, polimeri rezistenți la căldură, cu largi aplicații în industria electrotehnică, schimbători de ioni cu largi întrebuințări, îndeosebi în petrochimie, și depoluanți, fibre și adezivi, polimeri semiconductor!. Totodată, specialiștii institutului, receptivi la hotărîrile Conferinței Naționale a partidului și la indicațiile secretarului general al partidului privind valorificarea întregii capacități de cercetare de care dispun, au conceput șl realizat în ultimii ani mai multe aparate șl instalații pentru industria chimică. Unele din a- cestea au fost prezentate secretarului general al partidului sub formă de prototipuri. Experiența dobîndită, capacitatea intelectuală de care dispune colectivul, a arătat cu acest prilej directorul institutului, ne îndreptățește hotărîrea să organizăm în viitorul apropiat un atelier modern, in care se va realiza aparataj chimic, care va elimina complet importul.Gazdele prezintă apoi oaspeților instalația și procesul tehnologic de fabricare a materiei prime din care se fabrică pielea sintetică, fac unele demonstrații practice de specialitate.In fața monumentalei clădiri a Universității „Al. I. Cuza“, studențimea ieșeană a întîmpi- nat cu mare entuziasm pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru, manifestîndu-și bucuria de a-1 avea din nou în mijlocul lor. Miile de studenți au făcut o vibrantă demonstrație a dragostei, a atașamentului lor față de partid, și-au exprimat hotărîrea de a înfăptui prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la deschiderea anului universitar, privind modernizarea și perfecționarea învățămîntului superior, legarea lui de viață.De pretutindeni răsună aclamații, urale puternice.-Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu prietenie ovațiilor.După tradiție, un uriaș cor intonează imnul studențesc „Gaudeamus igitur“, precum și cîntece închinate partidului. Secretarul general al partidului este călduros salutat de Ion Traian Ștefănescu, prim-se- cretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, de membrii Consiliului rectorilor și de reprezentanții comitetului de partid, al U.T.C. și Uniunii Asociațiilor studențești din Centrul universitar Iași.Oaspeții sînt invitați mai în- tîi să viziteze expoziția cu tema integrarea învățămîntului cu cercetarea științifică și producția. Ea cuprinde numeroase mașini și prototipurile unor instalații, brevetele unor procedee tehnologice, diferite materiale didactice, realizate de cadrele didactice și studenții Institutului politehnic și Universității din Iași.Un prim panou de la intrarea în expoziție arată dezvoltarea învățămîntului superior în acest vechi centru universitar al României. Așa, de pildă, se poate vedea că față de 1938 numărul studenților a crescut de 10 ori, al cadrelor didactice de 7 ori, iar numărul facultăților din întregul centru universitar de la 4 la 25.Acad. Cristofor Simionescu, rectorul Institutului politehnic, și decanii facultăților prezintă în primul rînd exponatele Institutului politehnic. Atrag a- tenția explicațiile privind activitatea .^cadrelor didactice și studenților de la Facultatea de mecanică. Sînt prezentate prototipul unei mașini de ascuțit burghie, medaliată la Salonul internațional de la Viena, mașini de încercat rulmenți și alte instalații. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază preocupările cadrelor didactice și ale studenților pentru realizarea de mașini de înaltă tehnicitate, și recomandă ganeralizarea lor în unitățile industriale de specialitate.Sînt evidențiate cercetările

întreprinse la Facultatea de chimie lndiustrlală pentru punerea la punct a unor procedee tehnologice deosebit de Importante pentru economia noastră națională, de obținere a unor sorturi speciale de hîrtle, care au fost brevetate ca Invenții. De altfel, oaspeții sînt informați că, numai In anul 1972, au fost brevetate 29 de invenții realizate în cadrul Institutului politehnic.De asemenea, organizatorii expoziției arată că anul trecut cadrele didactice șl studenții Institutului politehnic au avut contracte cu diferite întreprinderi din țară pentru realizarea unor mașini sau perfecționarea unor procedee tehnologice, In valoare de 10 milioane lei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți oaspeți se interesează și primesc explicații asupra unor lucrări de îmbunătățiri funciare, de combatere a eroziunii solului și de ridicări topografice, efectuate de studenți. Facultatea a încheiat un contract cu Cooperativa Agricolă de Producție din comuna Bo- sia pentru rezolvarea tuturor problemelor de irigații, drenaj, desalinizare a terenurilor, și a altor lucrări de îmbunătățiri funciare.Tot în standurile facultăților politehnicii sînt prezentate cor puri ceramice pentru panouri de pereți și planșee, betoane cu poliesteri și granulit de Iași, diferite procedee de fundații pilot, puse la punct de studen ții și cadrele didactice de la construcții.Sînt prezentate, de asemenea, o serie de aparate electronice și electrotehnice, realizate de cadrele didactice și studenții facultăților de specialitate, Secretarul general al partidului apreciază rezultatele cercetărilor și recomandă ca la viitoarea întreprindere de specialitate care urmează să fie construită la Iași sectoarele de cerce tare uzinală și cele de la Politehnică să fie unificate.Este vizitată, în continuare, expoziția ce înfățișează preocu pările din cadrul Universității „Al. I. Cuza“ pentru moderni zarea învățămîntului, integrarea sa cu cercetarea științifică și producția. Aici, facultatea de Fizică prezintă în prototip peste 40 de instalații și aparate de importanță științifică deosebită, cu utilizări fie în cercetaj re, fie în scopuri didactice, majoritatea brevetate sau în curs de brevetare. Printre acestea sînt oscilatorul cu plasmă, laserul cu gaze, oscilatorul pentru surse de ioni, și alte instalații, realizate în cadrul con tractelor încheiate cu institute de cercetări, pentru autodota- re sau elaborate de absolvenți, ca lucrări de diplomă.Dintre exponatele prezentate de Facultatea de chimie rețin atenția noile produse sintetizate în laboratoarele facultății și utilizate în producție, instalațiile executate prin autodotări, prototipuri cu diverse utilizări în cercetare și practică. Facultatea de matematică, prezintă, printre altele, un receptor pentru studiul radioemisiei solare, unic din țară.Oprindu-se în fața unei vitrine în care sînt prezentate roci din zăcămintele miherale prospectate și studiate de cadre didactice și studenți ai universității, secretarul general al partidului discută cu cadrele de specialitate, Ie recomandă să intensifice cercetările geologice pentru punerea în evidență și valorificarea unor noi rezerve de materii prime.Facultatea de studii economice, ca și cele umanistice, care au o pondere mare în cadrul universității înfățișează, de a- semenea, printr-o mare varietate de exponate, preocupările față de problematica și conținutul învățămîntului, cercetările îndreptate . îndeosebi spre probleme de bază ale economiei și culturii noastre.In timpul vizitei, secretarul general al partidului a apreciat în mod deosebit rezultatele muncii de cercetare, întreprinse de cadrele didactice și studenții Institutului Politehnic și Universității, progresele in direcția legării învățămîntului de practică, i-a felicitat și le-a urat noi succese în strădaniile lor de a aduce o contribuție cît mai importantă pentru dezvoltarea economiei și a științei, pentru progresul societății noastre socialiste.

Intilnire cu Senatele institutelor de invățămint superiorIn încheierea vizitei Ia Universitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu membrii Senatelor institutelor de Invățămint superior din acest prestigios centru universitar al țării. In sală se află rectori și decani, profesori, conferențiari, reprezentanți ai Comitetului de partid al centrului universitar Iași, ai asociațiilor studențești. Sînt cadre didactice cu o bogată și valoroasă experiență de pedagogi și de cercetare științifică, binecunoscuți nu numai în țară dar și peste hotare, oameni care continuă glorioasa tradiție a universității ieșene, ridicînd-o astăzi pe noi culmi de prestigiu și strălucire. Educatori ai tinerei generații, pătrunși de înalta responsabilitate ce le revine de a forma noi detașamente de specialiști pentru toate domeniile, ei își consacră priceperea și pasiunea pentru a înfăptui sarcina de cinste și de răspundere încredințată de partid de a lega strîns învățămîntul de viață, cercetarea științifică de necesitățile producției. De altfel, în cursul vizitei în întreprinderile orașului, secretarul general a apreciat rezultatele înregistrate, socotindu-le un început prețios.Despre munca și activitatea lor și a studenților, despre minunatele condiții create învăță- mîntulul superior de către partid, de statul nostru socialist, au ținut să vorbească cu emoție și bucurie unii dintre partici- panții la întîlnirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia i-au adresat mulțumiri pentru grija deosebită, pe care o manifestă personal față de corpul didactic universitar și studenți.în cuvîntul său, tovarășul Mihai Teodosia, rectorul Universității din Iași, a spus : Am deosebita cinste ca, în numele corpului profesoral și al studenților din centrul universitar Iași, să vă adresez calde și respectuoase urări de bun venit în ■acest important centru.Vă rog să-mi permiteți, totodată, să exprim sentimentele noastre de recunoștință pentru onoarea ce ne-o faceți de a vă afla în mijlocul nostru. Este pentru noi un moment de sărbătoare faptul că sînteți oaspete al instituției noastre. De altfel, dumneavoastră ne-ați mal vizitat de cîteva ori.Animați de dorința vie de a traduce în viață indicațiile date de dumneavoastră, cu prilejul deschiderii noului an universitar, cadrele didactice și studenții din Iași își îndreaptă eforturile în sensul modernizării învățămîntului, al legării acestuia de cercetare și producție. Rezultatele obținute pînă în prezent sînt promițătoare, dar este necesar să se muncească, în continuare, cu mai multă răspun
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dere, pasiune și dăruire, pentru a putea îndeplini sarcinile trasate de partidul nostru învățămîntului superior.Atmosfera sănătoasă, de lucru șl disciplină, care este statornicită in centrul Iași, participarea conștientă șl activă a studenților la muncă, însușirea temeinică a politicii interne și externe a partidului, atașamentul deplin și neclintit față de această politică ne îndreptățesc să sperăm că vom reuși să ridicăm învă- țămîntul superior la nivelul pe care îl reclamă dezvoltarea so- cial-economică a țării noastre.Avlnd ca îndrumar permanent prețioasele și înțeleptele dumneavoastră indicații șl îmbărbătați de înaltele dumneavoastră aprecieri, vă încredințăm, stimate tovarășe secretar general, că ne vom uni toate forțele, priceperea și elanul, în direcția modernizării, a perfecționării generale a învățămîntului superior, vom spori contribuția noastră la tezaurul culturii naționale și universale și vom asigura patriei specialiști cît mai bine pregătiți, capabili să se integreze rapid șl cu competență In efortul întregului nostru popor pentru struirea societății socialiste tilateral dezvoltate.A vorbit apoi tovarășul lexandru Lazăr, secretarul institutului agronomic. Vă rog să mă credeți, stimate tovarășe secretar general, că sînt emoționat fiindcă am primit din partea colectivului de studenți și cadre didactice de la Institutul agronomic sarcina să vă adresez cele mai vii urări de sănătate și, totodată, să vă a sigurăm că noi, cei care formăm cadre pentru agricultura socialistă, sîntem hotărîți să Vă urmăm indicațiile și că ne vom înteți eforturile pentru a îndeplini exemplar sarcinile trasate de partid. Voi raporta colectivului de muncă în ce măsură am reușit să spun — dar poate că n-am reușit să o fac așa cum doream — ceea ce simt studenții, cadrele didactice șl că, într-adevăr, la noi institut este o sărbătoare, pentru întregul Iași, faptul că vă aflați în mijlocul nostru.Vă mulțumim pentru ce faceți pentru noi șl gurăm că vom depune forturile pentru a face cinste sarcinilor.Tovarășul Gheorghe ru, rectorul Institutului medicină și farmacie, adresîn- du-se secretarului general a spus ! Vă rog să-mi permiteți ca, în numele comuniștilor, cadrelor didactice și studenților Institutului de medicină și farmacie din Iași, să exprim bucuria de a vă avea din nou în mijlocul nostru. în același timp, 
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vă mulțumesc pentru grija neobosită pe care o purtați și dezvoltării Învățămîntului medical și ocrotirii sănătății oamenilor muncii din județul și municipiul Iași, materializată prin extinderea Institutului de medicină și farmacie, prin construirea celor două mari spitale în Iași.Vă asigurăm, stimate tovară șe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru a da patriei specialiști de înaltă calificare, de care are nevoie și pentru a răspunde cu demnitate tuturor sarcinilor pe care partidul le pune în față.Trăiesc momente de mare e- moțle, a spus tovarășul Corne- liu Zoryneak, secretarul comitetului de partid al Centrului Universitar Iași. Doresc, cu a- ceastă ocazie, să exprim adeziunea unanimă a tuturor comuniștilor din centrul universitar Iași, a cadrelor didactice șl studenților, la îndeplinirea tuturor hotărîrllor, a tuturor sarcinilor puse de partid în fața școlii românești pentru formarea cadrelor necesare construcției socialismului In țara noastră. Vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc, In numele biologilor, pentru grija pe care dumneavoastră personal ați manifestat-o pentru întărirea și dezvoltarea cercetării biologice din țara noastră prin crearea Institutului central de biologie, care va facilita aplicarea în practică a dezideratelor învățămîntului, cercetării, producției.Vă urez, In numele comuniștilor, al cadrelor didactice, al studenților din centrul nostru universitar multă sănătate, multă fericire ITovarășul Mihai Timofte, președintele Consiliului Asociațiilor studenților din universitar Cele cîteva din centrul tar mi-au vă transmit și sentimentele de prețuire pe care le nutrește pentru ______ ____tră, pentru partid, totala adeziune la politica internă și externă a partidului șl statului nostru.Noi am primit cu mare responsabilitate șl maturitate măsurile de perfecționare a Invă- țămîntului, programul ideologic al partidului pe care studențimea îl socotește propriul său program. Pot să vă raportez că întreaga studen- țime Ieșeană, Asociația studenților sînt ferm hotărîte să participe mult mai activ pentru realizarea în practică a acestor măsuri. Șl pentru că In curînd se serbează un eveniment 

centrul spus î studenți universi- să să exprim dragoste șl studențimea dumneavoas-
Iași, mii d( nostru ___dat mandatul

viața dumneavoastră, care este și al nostru, vă urez mulți, mulți ani și multă sănătate, spre binele patriei noastre, să ne conduceți pe acele culmi pe care le visăm și le dorim cu toții 1In continuare, a luat cuvîntul tovarășul Cristofor Simionescu, rectorul Institutului politehnic, care a spus : lașul a încercat să vă primească cu toată căldura și cu toată stima pe care le meritați. Nădăjduiesc, ca un soldat
Cuvîntul tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Iași.Chi- din am

Stimați tovarăși.Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor cadrelor didactice și studenților, un salut călduros și să vă urez succese tot mai mari în activitatea pe care o desfășurați în (Vii aplauze).Am vizitat Institutul de mie, precum șl expoziția holul Universității, unde putut vedea unele realizări ale facultăților din cadrul Politehnicii și al Universității. Desigur, nu este scopul acestei în- tîlniri să analizăm acum ce s-a făcut și ce șe face în Iași în domeniul cercetării științifice, al învățămîntului, al legării sale cu practica. Trebuie insă să spun că am constatat cu deosebită plăcere atît la institut cît și în cadrul expoziției că cercetătorii și cadrele didactice din învățămîntul superior din Iași se străduiesc să aducă o contribuție cît mai importantă la dezvoltarea societății noastre socialiste. Sînt abordate unele probleme de marc importanță pentru economie, în general pentru dezvoltarea științei în România.Am constatat cu multă tisfacție, în vizita făcută în unele întreprinderi, că unele domenii ale învățămîntului au trecut foarte serios la apropierea de producție, realizîm du-se — dacă se poate spune așa — o reală integrare ■ fn- vățămîntului, cercetării șl producției, Sînt Sper că vor fi facultățile. In vățămîntul și Iași vor putea aduce o contribuție și mai însemnată la pro- 
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începuturi bune, urmate de toato felul acesta, in- cercetarea din

al acestui centru universitar, că a reușit să o facă. Aș dori să plecați cu convingerea că toți dascălii, că toți studenții, toată suflarea lașului sînt alături de dumneavoastră în eforturile, în contopirea pe care ați făcut-o cu idealurile poporului nostru, întotdeauna vom fi cu trup si suflet alături de dumneavoastră pentru cauza progresului. în curînd veți împlini un număr de ani. Vă rog să credeți că vă dorim dublarea și triplarea a- 

greșul științei, la progresul general al societății socialiste din România. Eu doresc să vă felicit în modul cel mai călduros pentru rezultatele bune de pină acum. (Aplauze puternice).Nu vreau să spun mai mult. Mîine vom avea conferința județeană de partid și unele din a- ceste probleme le vom discuta in cadrul conferinței, așa cum este normal. Sper că acest valoros corp de cadre didactice din Iași, împreună cu marele număr de studenți, de tineri entuziaști din acest centru universitar vor depune eforturi unite pentru a perfecționa continuu procesul de invățămint și de cercetare, pentru a da patriei cadre de nădejde în toate domeniile de activitate.Cunoașteți programul de dezvoltare a țării. El oferă posibilități nelimitate — ca să spun așa — pentru toate sectoarele, pentru toți oamenii care doresc să-și consacre forțele ridicării României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați anticipat asupra
★Cuvintele secretarului general 

al partidului sînt subliniate eu vii și puternice aplauze.Luîndu-și rămas bun de la cadrele didactice, de la studenți, tovarășul Nicolae Ceausescu răspunde prietenește insuflețlte- lor ovații.Din nou pe străzile lașului... Mulțimea adunată pe trotuare , aclamă îndelung.Coloana de mașini se oprește în centrul orașului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze marele magazin universal „Moldova“, care a fost dat In folosință In decembrie anul trecut.La intrarea in unitate, secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți sînt salutați de Nicolae Bozdog, prim adjunct al ministrului comerțului interior, de reprezentanți ai organelor locale de comerț. Magazinul este una dintre cele mai mari și mai frumoase unități comerciale din țară. Are o suprafață comercială de circa 8 000 mp, de-a lungul a 5 nivele, scară rulantă pină la ultimul etaj. Șeful unității Mihai Slavu, informează că zilnic magazinul este vizitat de circa 25 000 cumpărători și desface mărfuri în valoare de aproximativ 1 milion lei.— Găsiți produsele de care aveți nevoie, tovarăși ? întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu pe cumpărători, care îl înconjoară cu dragoste.— Este un magazin modern, bine aprovizionat, în care găsim mărfuri de bună calitate, răspund voci din mulțimea aflată la acea oră In magazin.Secretarul general al partidului vizitează toate raioanele magazinului. Standurile de desfacere impresionează prin modul de prezentare a mărfurilor. Este folosită pe scară largă metoda autoservirii, care dă posibilitate cumpărătorului să-și aleagă, după gust, mărfurile ne- 

ceste! vîrste spre binele po porului nostru, pentru ca în comun să ducem cît mai departe cauza socialismului și comunismului. Vă dorim mulți ani și să știți că atunci cînd veți închina un pahar la București, lașul va ține un pahar în mînă pentru sănătatea dumneavoastră șl a familiei dumneavoastră.Primit cu vii și puternice aplauze, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

aniversării mele. Este vorba, desigur, de o vîrstă destul de tînără. (Vii aplauze). Eu vă pot asigura că îmi voi face datoria în munca încredințată de popor și partid și — în măsura posibilităților — mă voi preocupa și de Iași, în vederea asigurării condițiilor ca acest centru să dea o contribuție și mai mare la dezvoltarea societății românești. (Aplauze prelungite). Exigențele cresc în fiecare an ; crește și priceperea dumneavoastră, a noastră, a tuturor. lașul s-a transformat și se transformă continuu, oamenii devin tot mai pretențioși. Este necesar să facem totul ca acest centru să ocupe realmente, în continuare, un loc de frunte în Moldova, să exercite o influență tot mai mare asupra dezvoltării Moldovei și în general a României. Eu vă urez succes în această direcție, tovarăși ! (Aplauze puternice).încă o dată, vă doresc dumneavoastră, tuturor cadrelor didactice și studenților, noi succese în întreaga activitate, multă sănătate și fericire ! (Aplauze prelungite).
★

tovarășului

cesare, Intr-un timp cit mal scurt.
De la magazinul universal „Moldova“, tovarășul Nicolae Ceaușescu a străbătut, pe jos, cale de clțlva kilometri, mari artere ale municipiului. Străzile cunosc șl la acest ceas al înserării o vie animație. Sînt inundate de lume, de mii și mii de ieșeni. In rlndul mulțimii se află numeroși oameni al muncii care au avut, în cursul zilei, bucuria de a-1 primi la locurile lor de activitate, In întreprinderi și Instituții. Cu toții trăiesc emoționați acest moment neprevăzut al vizitei. Mulți vin în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresîndu-i cuvinte de adîncă dragoste șl recunoștință, oferindu-1 flori, strîngîndu-i mina. Prin atmosfera de entuziasm și bucurie, de vibrant patriotism,' lașul oferea imaginea unei adevărate sărbători. Sînt momente de profundă semnificație. în aceste manifestări spontane, entuziaste, își găsesc o vie expresie stima și prețuirea pe care le nutresc întregul popor față de secretarul general al partidului, unitatea strînsă, de monolit, a celor ce muncesc în jurul partidului, încrederea lor deplină și adeziunea totală la politica P.C.R., voința unanimă de a milita neabătut pentru înfăptuirea ei, pentru înflorirea continuă a patriei socialiste, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.
Reportaj realizat de : ION 
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BUNELE INTENȚII NU Sì NI
SUFICIENTE. ESTE NEVOIE

DE ACȚIUNE CONCRETA
a - mai județului Nănești, de pildă, comune cu

nu învă- Cum discut acțiu- la ni-

Am realizat, la începutul cestui an, o anchetă în _ multe comune ale Vrancea. La Ciorăști, Vulturu ‘ o importantă pondere economică în cadrul județului și cu numeroși tineri care lucrează în diferite sectoare de activitate ale diferitelor sate, nu se știa încă sigur, în prima jumătate a lunii ianuarie, dacă a avut sau loc momentul deschiderii țămîntului politic U.T.C. era și firesc, am căutat să cu tinerii de aici, despre nile care s-au întreprins velul satului de către organizația U.T.C. în vederea bunei desfășurări a Invățămîntului politico-ideologic, despre formele utilizate pentru atragerea tineretului la învățămîntul politic. Am aflat despre intenția folosirii unor astfel de forme și de existența unor... justificări i— Anu] trecut, în cadrul conferinței comunale, secretarul organizației U.T.C. a vorbit despre necesitatea deschiderii în- vățămîntului politic, dar numai atît. Pînă acum nu s-a luat nici o inițiativă în această direcție și sîntem în ianuarie, ne spunea Mircea Staicu, inginer, șef de fermă la C.A.P. din comuna Ciorăști. Insă, cu același prilej, el „a motivat" și aminarea la nesfîrșit care mai persistă incă, pornind de la condițiile grele din timpul campaniei de recoltare a porumbului. Dar eu cred că n-are totuși nici o legătură ui cu alta.într-adevăr, este lipsită de sens afirmația vehiculată in rîndul tinerilor din comuna Ciorăști, anume că Învățămîntul politico-ideologic nu s-a organizat încă din cauza... timpului nefavorabil. Este vorba, cu certitudine, de o slabă preocupare a propagandiștilor și în prim ii rînd a secretarului U.T.C., Dumitru Surdu. Aceasta era, de altfel, și opinia tînărului inginer, așa cum a reieșit din discuția noastră. Cînd l-am întrebat însă de contribuția sa la realizarea acestei importante sarcini (organizarea învățămîntului po- iitico-ideologic), Mircea Staicu s-a desolidarizat ușor de propria șa opinie. (Astfel stînd crurile este greu să lu- faci aprecieri despre calitatea lecțiilor ce se vor desfășura de acum înainte, într-un ritm galopant pe timp de aproape două luni cîte au mai rămas pînă la începerea campaniei a- gricole de primăvară).Despre respectarea anumitor preferințe și aptitudini ale tinerilor mai poate oare fi vorba in condițiile de care aminteam mai sus ?Ar fi cazul ca o asemenea situație să dea mai mult de gin- dit Comitetului județean Vrancea a| U.T.C., întrucît lipsa de control asupra desfășurării învățămîntului politic a favorizat comoditatea acestei organizații și împăcarea cu această stare de fapt (mai ales că lucrurile se petrec la fel și în comunele Vulturu și Nănești).Am întilnit însă și tineri care și-au manifestat dorința de a participa Ia învățămîntul politic (dar care nici nu știau — și nu din vina lor — cine sînt pro-
r

I 
i

I

SABIA TIMPULUI
(Urmare din pag l)mori", îndemn moralizant de a trăi in mod cît existență din care sigur nu e decît începutul, care cunosc bine atît opera cît și omui, tonul o surpriză, pentru că el nu se potrivește deloc cu acte și gesturi paralele, ori chiar mai noi decît această carte, acte și gesturi de om tînăr și viguros, plin de planuri pe care abia așteaptă să le aplice, dominat de idei cărora le caută cu ardoare forma concretă și optimă. Așa cum a fost Za- haria Stancu toată viața : un militant și un patriot cu condeiul veșnic viu, zi de zi în miezul vieții unui popor.Cartea e scrisă extrem de simplu, folosind uneori rimele ori metaforele cele mai previzibile, fiindcă scopul ei este să atragă atențio cititorului (literat ori nu) tocmai prin elementar și esențial. Cu cit artistul e ma. împlinit, cu atît avin- tul către simplitate e mai puternic, și schema acestor poeme e adesea tipic populară : „N-am să vă spun pe cine-am iubit, dar am iubit, / N-am'să vă spun pe cine iubesc, dar iubesc. / Cînd bate vîntul peste deltă, trestiile / Lin se leagănă, vii se leagănă, vii foșnesc". Două versuri care exprimă o dispoziție sufletească, și două care exprimă o dispoziție a naturii, fără legătură directă între prima și a doua pereche. Dar tocmai lipsa de legătură face din ambele niște simboluri reciproce, dă carnalitate și spontaneitate vegetală declarației sufletești, și aduce o profunzime filozofică în lumea verde, de folclor, a naturii, in diversitatea aceasta e continuitate, și recitind cartea mi-am dat seama că acesta e chiar mesajul ei. Continuitate. Intre conștiința poetului și lume, între natural și abstract, între creație și comunicație. Și deodată am ințeles sensul surîsului de despărțire : acest suris e aruncat generațiilor care urmează, tocmai pentru că poetul cheamă, cu această carte, urmașii. Nu e de fel o carte de despărțire, și melancolia ei e caldă. Poetul nu se desparte, ci se leagă mai tare de tot și de toate, și firește de continuatorii săi. Cu gravitatea înțelegerii Zaharia Stancu se întoarce către poeții tineri, românesc de azi, pe care in bună măsură l-a orientat, prin exemplu personal și prin acțiune să găsească aceleași valori pe care și el le-a

universului, către scrisul și format și culturală, ca slujit, de la primul rind pe hîrtie. E îndemnul subtil, clasic, al tuturor înaintașilor și formatorilor : ce-am început noi trebuie continuat, căci nimic nu e durabil în cultură în spațiul unei singure generații.De aceea, citind un asemenea volum, nu trebuie să ne gindim numai la autorul lui, ci la lupta unor iluștri promotori. care ne-au dăruit cam toate valorile din care ne hrănim azi, și pe care ii onorăm in mod fatal și iremediabil, chiar dacă avem, din punct de vedere pur estetic, fricțiuni de generație Diferențele, privite din unghiul unei culturi naționale, aproape nu există. Nu trebuie să luăm de la început ceea ce s-a făcut, și s-a făcut bine. Trebuie să continuăm. Să preluăm și să continuăm. Și astfel vom reuși să înnoim.

pagandiștii) : Vasile Știrbei, Ne- cula Radu și Radu Popescu. A- cești tineri sînt cooperatori cu rezultate deosebite în producție. Le-am văzut chipul și la panoul fruntașilor din comună. I-am cunoscut mai bine. Sînt oameni care vor să studieze și să-si însușească documentele de partid într-o formă organizată, să-si ridice continuu pregătirea lor ' politică. S-au arătat_ chiar intrigați de faptul că „pînă a- cum nu au fost invitați“, ar fi găsit sigur „timp“ să răspundă acestei chemări.O cunoaștere mai adecvată a cerințelor organizării învățămîntului politic U.T.C., am putut constata la Vulturu, unde numeroși propagandiști s-au străduit să ne vorbească despre modalități mai eficiente pentru conducerea dezbaterilor, despre necesitatea unei tratări mai originale a temelor, mai adecvată specificului cursanților, prin aplicarea principiilor generale la condițiile concrete din organizațiile U.T.C. din comună. Astfel, după cum ne declara Nicu Damian, propagandist, la alegerea temelor s-a avut In vedere preocuparea pentru atragerea tinerilor în noile profesii necesare satului.— Interesul nostru este ca sȘ atragem pe cît mai mulți tineri la activitățile din sectorul zootehnic, cărora noi le acordăm prioritate în raport cu alte sectoare ale cooperativei agricole. Șl credem că organizarea unor dezbateri de etică în care să se discute problemele curente ale muncii de zi cu zi, ar duce la mai bune rezultate. Aici uteciș- tii ar putea să analizeze și consecințele negative cauzate avutului obștesc, prin neparticiparea unor tineri la muncă.Dar toate aceste „preocupări“ capătă o tentă demagogică în condițiile în care se amînă concretizarea lor. Pînă la data de 10 ianuarie nu se întreprinsese nimic concret în această privință. în comuna Vulturu sînt peste 630 de uteciști, cuprinși în nouă cercuri de învățămînt politic, însă problema cea mai importantă care se cere rezolvată de urgență este trecerea de la stadiul „pregătirilor" la acțiune, și acest lucru se impune cu atît mai mult, cu cît la Vulturu se mai întîlnesc încă tineri care după terminarea școlii generale intră într-o stare de pasivitate, iar cind sînt puși în situația să-și aleagă o profesie, să devină utili societății dau dovadă de nesiguranță, se îndoiesc de capacitatea lor : Margareta Bumbu, Dumitru Maziîu, Anica Florșa, Catrina Frîncu etc. Prin atragerea lor Ia acțiunile poli- tico-educative legate de momentele semnificative din viața tinerilor din comună ,și la alte acțiuni, acești tineri ar fi ajutați mai ușor să se integreze în viața socială, să-și mai bine energia lor intelectuală.Și la Nănești, gurările date cje județean U.T.C., 
valorifice fizică șidupă asi- Comilctulunde, către mă așteptam la o situație mai bună, învățămîn-tuJ politico-ideologic se desfășoară însă tot la nivelul „liniei de plutire“. Nici aici n-am aflat la comitetul U.T.C. despre ini-

mai nobil o Pentru mine, cărții a fost 

I

țiative lăudabile, cu toate că unii dintre tineri (Andrei Co- man) mi-au sugerat cîteva, pentru a face lecțiile mai atrăgătoare : folosirea mijloacelor au- dio-vizuale existente la căminul cultural din localitate, a diagramelor, graficelor sau utilizarea unor broșuri care înfățișează realitatea din comună, din cooperativa agricolă.în nici una din cele trei comune vizitate nu am auzit de organizarea unor acțiuni în care să fie inițiați tinerii spre însușirea unor categorii de bază — politice, economice și filozofice. Șl acest lucru este cu atit mai grav cu cît din discuțiile purtate cu tinerii, am putut să mă con- GH. STOICA

Crupul vocal al ansamblului artistic al Liceului nr. 2 din Dorohoi în timpul unui spectacol 
scena Teatrului „M. Eminescu“ din Botoșani. Foto : "O.
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Am încercat sâ dezleg nigmă. N-am reușit. Nici după telefonul pe care dat la primăria comunei pești, județul Gorj. vă 1 Mă-ntreb : cu ideea ? țele. La vîrsta de 14 ani, Ion Negricioiu și-a părăsit comuna natală, Alimpești, și s-a statornicit la Timișoara. A terminat școala medie, a lucrat o vreme la S M.Ț Dobra, după rare în 1967 a absolvit școala de șoferi profesioniști. Cu diploma care-i atesta noua profesiune s-a angajat la I C.T. Timișoara. Au trecut 2 ani și a venit vremea eătăniei în vara anului 1970. după satisfacerea stagiului militar s-a reangajat în aceeași întreprindere.Toamna s-a căsătorit cu o fată din împrejurimile Timișoarei. Acum au un copil, sînt mulțumiți. Locuiesc în Timișoara pe strada Gării nr. 3. Pină aici totul este foarte clar. Cineva însă a ținut neapărat să-ncurce lucrurile „Sînt plecat din mupă de la vîrsta de 11 acun> am 25. ne scrie Ion gricioiu. N-an) avut nici o obligație materială față de comună, nu am rol de familist, sînt locuitor al municipiului Timișoara. Totuși, nu de mult tatăl meu a fost înștiințat să achite suma de 165 lei care ar reprezenta banii ce trebuie să-i plătesc eu pentru paza comunală“. Așa stau lucrurile. Nu știm a cui a fost ideea. Cunoaștem însă cîteva lucruri foarte exac

o măcar l-am Alim- Dimpotri- cine o fi fost îmi răsfoiesc noti-

co
nni, 
Ne-

I

o
(Urmare din pag. I)litate. Există, de asemenea, permanentă nesiguranță în fixarea temelor de lucru, care vine din absența colaborării între elev și profesor“ (C. S. an IV R, gr. II); „Nu mi s au confirmat așteptările. Acest liceu nu prea seamănă a liceu de artă plastică" (an IV, gr. I). „Dacă ar fi să aleg încă o dată nu aș mai da examen aici, ci la un liceu unde se face în mod serios matematica, un obiect absolut necesar pentru facultatea de arhitectură" (an IV R, gr II). „Am fost profund dezamăgită de lipsa de interes față de orele de specialitate. Privind în jur — să nu credeți că îmi critic colegii. mă judec destul de aspru și pe mine — nu mă pot opri să mă întreb (ie ce am venit la liceul ăsta (s.n.)? Pentru că se spune că e mai ușor" (Mihaela Constantin, an IV, gr. I). înainte de orice altceva, să încercăm un răspuns la ai castă nedumerire... cu tîlc > de ce tocmai liceul acesta ? 84 la sută din actuala componență a anului feră„Pentruvrea utul de arte plastice"; 12 la sută : „Pentru că aici se face mai mult desen, iar la arhitectură acesta constituie o probă eliminatorie"; 4 la sută sînt ceva mai „dezinteresați" i „Pentru că îmi place arta".Tn ce măsură se împlinesc așteptările fiecărei categorii tn parte ne informează, într-o manieră mal elocventă decît orice comentariu, statistica pusă la dispoziție de, tovarășul Ariton 

IV o- răspuns : talent si Institu-următorul că am să urmez

vlng că ei au multe întrebări de pus, că au probleme de care sînt frămîntați, iar instrucțiunile C.C. al U.T.C. sînt clare în a- ceastă privință. Dezbaterile din cadrul „Dicționarelor politice" sînt o posibilitate ce li se oferă tinerilor, pentru a-și forma o cultură politică care să-i ajute să-și perfecționeze continuu pregătirea politico-ideologica. în acest fel tinerii ar putea să înțeleagă mai bine problemele mari puse în fața lor de partidul nostru, să realizeze o legătură mal strînsă cu viața din comună, cu cerințele care apar în construcția socialismului în fiecare localitate în parte.

munici- și-a a- pe care munici- că fi I.N. avut co- reți-

te i că Ion Negricioiu are viză definitivă tn Timișoara ; secția financiară a consiliului-----pal confirmă că acesta chitat toate îndatoririle le avea ca locuitor al piului. Mai cunoaștem nu a fost înștiințat c-ar niscaiva obligații față de mună, ca să conteste, că nerea a fost emisă pe numele său și imputată pe al tatălui, Petre Negricioiu. Am încercat 

finer estului

să la a turi, tovarășul contabil ne-a comunicat că Ion' Negricioiu nu figurează. Numele său însă se află pe listele cu paza obștească. Am scris aceste rînduri în ideea că se va găsi cineva care să

lămurim enigma teiefonînd primăria respectivă. După ce căutat în registrul de veni- tovarășul contabil
dezlege enigma

0 SCRISOARE
UN RĂSPUNSIng. DUMITRU MANU, Gă- ești, jud. Dîmbovița : Am dis-

Petrescu, directorul liceului i din cei 98 de absolvenți ai promoției 1971—1972, „22 au reușit în institutele de învățămînt superior, 19 Ia școlile postliceale, 30 s-au încadrat în producție, 12 își fac stagiul militar și despre 15 nu se știe încă nimic" Coma- sînd ultimele două categorii, putem observa cu ușurință că în dreptul unui sfert din efectivul ultimei promoții putem trece „absent" ia capitolul integrare socială, și că aspirația de a deveni studenți plinit decît într-o dusă. nu s-a înde- proporție re-

dintre cele trece cu unaSituația nu este peste care putem cu două. Iar explicația ei trebuie căutată în însuși profilul liceului, în modul în care este el organizat începînd cu programa de studiu și termmînd cu materializarea studiului pentru fiecare obiect în parte. Ce își propune o instituție de învățămînt cu profil ? Să ofere, pe lingă bagajul de cunoștințe propriu tuturor celorlalte forme de instrucție, cunoștințe de specialitate, în cazul de față cele privind tehnica picturii, a sculpturii, desenului etc. Pină aici lucrurile sînt clare : liceul face acest lucru. Statul de plată al colectivului de cadre didactice Include, pe lingă profesorii de cultură generală, dascăli specializați în aceste din urmă discipline. Care este Insă de fapt

Manifestări consa
crate împlinirii a 125 
de ani de la nașterea 

lui loan Slavici

deor-
Joi, la Liceul „loan Slavici" din Arad a avut loc festivitatea dezvelirii bustului marelui prozator transilvănean, de la a cărui naștere s-au Împlinit 125 ani. La festivitate au participat reprezentanți ai ganelor locale de partid și de stat, cadre didactice, e- levi, un numeros public. Cu acest prilej. Marțian Fucui, primarul municipiului Arad si prof. univ. dr. Eugen To- doran, din Timișoara, au vorbit despre viața și opera lui loan Slavici.

★în aceeași zi, participanții au vizitat casa memorială „loan Slavici“ din Șiria, locul natal al scriitorului după care, în sala căminului cultural din localitate, a a- vut loc simpozionul „loan Slavici — personalitate de seamă a literaturii române“. Formația de teatru a căminului cultural din Pe- clca a prezentat spectacolul cu piesa „Fata de blrău" de loan Slavici.

dv. cu președin- popular al ora-cutat problema tele consiliului , .șului. Tn prima sesiune se va discuta situația dv. (există deja un referat întocmit) și veți fi sprijinit să vă mutați într-un spațiu corespunzător. Vă să ne comunicați modul luțlonare. rugăm de so-Gro-MARIN TOMA, corn, zești, jud. Mehedinți : în conformitate cu Statutul C.A.P.

pot beneficia de teren, în mod gratuit, pentru construire de casă numai cei ce lucrează în C.A.P Dv sînteți de mai mulți ani salariat pe raza județului Caraș-Severin, deci nu beneficiati de acest drept. In cazul în care veți lucra în comună, în cadrul nerală vă solicitat. C.A.P., adunarea ge- poate aproba terenulBADO!, Cîmpulung,6/14-IIISONIAjud. Argeș : Legea nr. 1969, privind Statutul personalului didactic dinSocialistă în vigoare lie 1969. educatoare prilie 1972 
RepublicaRomânia a Intrat începînd cu 1 aprl- încadrarea dv. ca la data de 1 a- nu a fost făcută co-

rostul orelor de specialitate i să instruiască elevii sau să-i califice ?Cea de-a doua alternativă vizează în fond statutul concret de existență al absolventului și este de natură să genereze din partea acestuia nemulțumirile cele mai justificate.— Pe atestatul nostru de absolvire nu se specifică faptul că am absolvit un liceu de profil. Așa se face că cei care nu reușesc la facultate nu pot lucra în domeniile pentru care au fost într-un fel pregătiți, ne spunea Carmen Chelariu. secretara Co-
LICEUL DE ARTĂîn estemitetulul U.T.C. pe școală, proiectare, de exemplu, mult mai util un cunoscător aldesenului tehnic, decît unulcare trebuie să-1 deprindă. Noi neputînd justifica prin nici oformulă oficială o asemenea„pretenție" sîntem în situația de a solicita orice.Dar nu numai pentru proiectare se pune această problemă, ne-am permite să observăm. Un absolvent al liceului de specialitate poate fi calificat ca im- primeur, textilist, ceramist, grafician, cu condiția ca Instituțiilor de resort să li se poată argumenta, prin acte, oferta.— Au fost cazuri — remarca directorul liceului — cind absolvenții noștri au trebuit încadrați pe post de portari și puși să presteze o activitate în specialitate, numai pentru simplul

DUPĂ CONCURSUL BRIGĂZILOR

ARTISTICE DE AGITAȚIE

Versurile conven
ționale n-au 

forță educativăAvind în față textele brigăzilor artistice de agitație din cîteva cluburi bucureștene am a- vut surpriza de a constata că a- cestea seamănă prea mult unul cu altul. Și nu numai atît, ele se situează cam la același nivel calitativ, adică la un nivel mijlociu. La aceasta s-ar mai putea adăuga faptul că sînt alcătuite după un fel de șablon ! „să-l criticăm pe cei leneși ți să-ț lăudăm pe cei harnici".O observație valabilă în egală măsură pentru toate textele i se Insistă prea mult pe latura critică (faptele negative ocupă de obicei cam trei sferturi din lungimea textului), aspectele pozitive fiind lăsate puțin mai la urmă sau tratate destul de schematic, expediate în strofe de cele mal multe ori convenționale de tipul i „Fapte, tineri, generații / Gîndurl, vise, aspirații f Drumuri ce se-ncruclțează / oameni ce se-mbrățișează / Fericiți că se-ntîlnesc / Dar din drum nu se opresc / Șl muncind ei reușesc / Culmi Înalte cuceresc".Un alt exemplu nl-1 oferă textul brigăzii artistice de agitație de la Universal-club purttnd titlul „Pantelică din Pantelimon", un text destul de bun, realizat cu abilitate tn construirea dialogului și conceput sub forma unei scenete ce vrea să prezinte transformarea unui tînăr fără ocupație care sparge telefoane, face speculă cu bilete de cinematograf etc. într-un muncitor sirguincios si plin de calități. Din păcate, partitura nu reușește să surprindă evoluția lui Pantelică si e normal ca spectatorul să nu poată sesiza motivele si gradația schimbării. Echipa de tineri Interprețf a Universal- clubulu! a Izbutit însă In foarte mare măsură să acopere lacunele textului.Am tntîlnlt de prep puține ori replica savuroasă și prea adeseori dialoguri seci lipsite de substanță si mai ales lipsite de umor, sau strofe șchioape, strofe banale semănînd cîteodată cu
rect, deoarece nu îndeplineați . condițiile de pregătire prevă- I zute de art. 9 Iit. a din Legea I nr. 6/1969, pentru ocuparea a- cestei funcții. șVASILE IOVITA, corn. Sin- * mihaiu Almașului, jud. Sălaj : ■ Oricit de binevoitori am fi, | trebuie să vă spunem că ne-ați dezinformat.. Tn discuția pe I care ați avut-o cu reprezentan- I tul Comitetului județean al U.T.C. ați refuzat să vă anga- I jați pentru calificare, afirmînd 1 că pină la 40 de ani veți încer- ■ ca la facultate. După noi nu | este cea mai logică soluție.ION MARGINEANU, Cugir, | jud. Alba : Se declară recurs extraordinar numai în cazul în I care se constată că o hotărîre ' este netemeinică și nelegală. ■ Dv. ați chemat în judecată pe | Doina Mărgineanu — soție — pentru desfacerea căsătoriei. I La solicitarea ziarului Ministe- I rul Justiției a verificat situația dv. ți a constatat că atît sen- I tința civilă nr. 4337/1971 a Ju- • decătorfei Alba lulia, cît și de- ■ cizia civilă nr. 78/1972 a Tribu- | naiului județean Alba sînt legale și temeinice. Conform art. I 38 din Codul familiei vi s-a | respins acțiunea întrucît nu a- veți motive temeinice pentru I desfacerea căsătoriei din vina ’ piritei.

Redactorul rubricii 
LIDIA POPESCU

fapt că actualul nomenclator nu include și meserii pe profilul liceului nostru. Acum se lucrează la Îmbunătățirea nomenclatorului și tovarășul director din minister m-a rugat să-i amintesc să Introducă și așa ceva.Dar pentru ceilalți, pentru cei care doresc să urmeze un institut de învățămînt superior ? Opțiunile acestei din urmă categorii se îndreaptă tn proporție de masă spre Institutul de arte plastice „N. Grigorescu" sau spre Facultatea de arhitectură. Iată însă că, recurgînd din nou la statistică, dintre cei că-

rora concursul de admitere le deschide porțile unuia sau altuia dintre aceste lăcașe de cultură, foarte puțini sînt absolvenți ai liceului de care ne o- cupăm.Asupra acestei realități de natură să surprindă tovarășul Ariton Petrescu, directorul liceului, făcea următoarea remarcă :— Institutul preferă mai curind să-și aleagă viitorii studenți dintre absolvenții unui liceu oarecare (deci nu al celui de specialitate I n.n.) pentru că pare-se că aceasta simplifică intr-o oarecare măsură lucrurile. In sensul că 1 se pare mai ușor să formeze „de la zero“ un tînăr, decît să îi înceapă instrucția de la un anumit stadiu.într-un fel, avem de aface cu un paradox, cu o flagrantă aba- 

acele des criticate texte de muzică ușoară care păcătuiesc prin platitudine și superficialitate iată încă un exemplu din textul „Drumuri... drumuri“ prezentat de brigada artistica de agitație a clubului T-4 un text dealtmin- teri echilibrat, destul de bun in ansamblul său și care cîștigă și el prin calitatea interpretării i „Strungarii din sectorul nostru / De curind calificați / Toți au părăsit uzina / Și acum sînt reprofilați / Nu fac frate strun- găria / Acum fac ospătăria“. O asemenea afirmație, că toți strungarii și au abandonat meseria in favoarea celei de ospătar nu poate apărea decît ca o enormitate. Și dacă au fost asemenea cazuri, de ce respectivii erau neapărat strungari ? De dragul obținerii unei rime (poate nu dintre cele mai fericite) ?Se cere mai multă rigurozitate tn alcătuirea acestor texte, e nevoie ca ele să fie alcătuite cu mai multă atenție și seriozitate, să nu se caute de pildă realizarea efectelor comice doar prin punerea cap la cap a unor „expresii șmecherești“ adunate de la colțul bulevardului, așa cum se întîmplă în cazul programului „Prietenii din sală" prezentat de brigada artistică de agitație de Ia Ecran-club. Trebuie menționat că nici de astă dată nu e vorba de un text lipsit de calități, dar așa cum arătam mai sus, atît textul pomenit cit si celelalte puteau fi și trebuiau să fie alcătuite cu mai multă exigență. Nu este suficient ca brigada să aducă în fața publicului aspecte pozitive sau negative, să pună deci „punctul pe i", ci să le prezinte intr-o manieră atrăgătoare, să stîr- nească interesul, să incinte la meditație. In acest sens calitatea textului este un factor decisiv. E de multe ori util ca faptele expuse să fie comentate, dar a- cest comentariu de obicei lipsește sau ia și el adesea forma ținui cîntecel cu rime nu dintre cele mai bine alese i „In fiecare zi te văd muncind / Atît de bine" te cunosc c-aș vrea / Să semănăm toți cu dumneata“. („Cu cine semeni dumneata", spectacol prezentat de brigada artistică de agitaței de la Ecran-club).Cîteodată întîlnești pe parcursul unui text povețe și moralizări de genul i „Drumuri multe sint în viață / Dar atent fii cîhd pornești / Să nu rătăcești vreunul / Că altfel te-mpotmolești / Ține pasul cu alți tineri / De Ioc să nu obosești / Străduiește-te în viață / Vîrfu-nalt să cucerești / ...Tinere ce treci prin viață / Fii atent ce drum alegi / Mergi pe drumul ce-ai în față / Dar gindeș- te-te cum mergi“.Am insistat asupra unor lipsuri ce se fac simțite în majoritatea textelor, întrucît acea asemănare pe care o reproșam mai sus se datorează nu atît problematicii, cît în primul rînd acestor lipsuri care sînt aceleași ia mai toate textele.Un text a cărui calitate ne-a produs o bună impresie a fost cel al brigăzii artistice de agitație a Casei de cultură a studenților. E de remarcat că a fost întocmit de un absolvent al politehnicii bucureștene, deci de o persoană care nu e „specializată" in acest domeniu și care nici nu a primit vreun onorariu pentru realizarea lui.La Institutul politehnic București fiecare facultate are o brigadă artistică de agitație proprie. Cu prilejul trecerii în revistă a acestor brigăzi, care a avut loc nu demult, am avut ocazia să constatăm buna calitate a textelor scrise în întregime de studenți. De aceea recomandăm cluburilor stimularea participării tinerilor la întocmirea textelor brigăzilor artistice de agitație. Asemenea texte s-ar putea realiza în cadrul cenaclurilor literare ce funcționează în fiecare club.
ELENA NESTOR

tere de la logica cea mal elementară : nici un Institut de învățămînt superior nu poate — și nici nu are interesul — să-și asume pe lingă obligațiile care reies din insăși natura Iui, pe cele proprii unei etape de Instrucție anterioare. Ca și cum — apelînd la o comparație — facultatea de filologie ar prefera să-și aleagă candidații din rîndul celor care nu cunosc ortografia, susținînd că e mult mai ușor să-i deprindă ea cu aceste cunoștințe decît să-i introducă dintr-o dată într-un stadiu superior de instrucție I

— Dar dacă, mă întreba nu fără o undă de malițiozitate unul dintre interlocutori, menți- nîndu-ne In limitele comparației de mai sus, — ortografia din liceu sau, mai precis, modul in care se face, nu oferă practic posibilitatea trecerii la etapa imediat următoare ?E un aspect care schimbă destul de serios unghiul demonstrației și în sprijinul căruia venea de altfel și o remarcă a tovarășei Ecaterina Teodo- rescu, prorector al Institutului de arte plastice f— Nu există a punere de acord între programa liceului și chiar modul concret de realizare al orelor de specialitate și exigențele proprii institutului nostru.Dar cine trebuie să realizeze această „punere de acord“ 1
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DOMNULUI PROFESOR CU 

DRAGOSTE : rulează la Sca
la (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
13,30; 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 Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13.45; 16;18,15;
20.30) , Cotrocenl (orele 15,30; 18;
20.15) .

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

ARENA AERIANA : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,80; 16; 
18,15; 20,30).

PE ARIPILE VfNTULUI : rulea
ză ta Patria (orele 10: 14,30: 19.30).

URSUL YOGY : rulează Ia Doina 
(orele 9,30; 11.30: 13.45: 16; 18; 
20.151.

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 Ia Central 
(orele 10: 12.30: 15,00; 17.30: 20.00). 
Fxcelslor (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.30; 20.45), Tomls (orele 9,30: 12: 
15.30: 13: 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).

FTLIERA : 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 1«;
19.30) .

MAREA EVADARE : rulează la 
Grlvtta (orele 9: 13.30: 16; 19.30), 
Ciulești (orele 15,30: 19). Miorița 
(orele 9: 12,30; 16; 19.30).

CU MtTNTLE CURATE : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,16), 
Munca (orele 16; 18; 20).

,TOE HTLL : rulează la Volga (o- 
rele 9; 11.15: 13,30: 15,45; 18,151
20.30) .

VARA bărbaților ! rulează 
la Floreasca (orele 15.30: 18 : 20.30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Bueegi (orele 15.30: 18: 20.30).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION t 
rulează la Vltan (orele 15.3»; 181
20.15) .

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : ru
lează la Pacea (orele 15.45: 18; 
20). BuzesH (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).

VACANTĂ LA ROMA : rulează 
ta Ponular (orele 15 20: 18: 20.15).

BĂRBATUL CARE A VENTT 
DUPĂ BUNICA • rulează la Lira 
(orele 15.30: 18: 20.15).

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

VINERI, 19 IANUARIE 1972

Opera Română : RIGOLETTO — 
ora 19; Teatrul de Operetă : SÎNGB 
VIENEZ — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I. L. Caraglale“ (Sala Co
media) ; CUI I-E FRICA DE VIR- 
GINIA WOOLF 7 — ora 20; (Sala 
Studio) : SĂ NU-TI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARA — ora 20; Tea
trul „Luda Sturdza Bulandra* 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 20; (Sala 
Studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20: Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : BUNA 
SEARA. DOMNULE WILDE — ora 
19,30: Teatrul Mic : FATA CARE 
A FĂCUT O MINUNE — ora 19.30: 
Teatrul Glulestl : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19.30; 
Teatrul ,.C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUI- — ora 
19.30; (Sala Victoria) : TRĂSNT- 
TUL MEU DRAG — ora 19.30: Tea
trul „Ion Vasllescu" : CÎND RE
VOLVERELE TAC — ora 19.30; (La 
Sala Palatului) : fetele DlDt- 
NEI — ora 19.30: Teatrul ..Ton 
Creangă" : COMOARA DTN INSU
LA PIRAȚILOR — ora 16: Teatrul 
„Țăndărică" (Sala' Victoria) : 
IT.EANA SÎNZIANA — ora 17; 
(Sala Academia) : RĂT ST NĂTĂ
RĂI — ora 17; Ansamblul „Ranso- 
rifa Română" : FLORI ALESE — 
or» 19..10: Circul „București" : 
APRINDEȚI STELELE — ora 19,30.8

VINERI, 19 IANUARIE 1973

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 9.05 
Tele-eneiclopedia. 9.50 Melodii 
populare. 10,00 Curs de limba ger
mană. 10,30 Interpretul săptămînii. 
10,45 Pagini de umor. 11.35 Stu
dioul de poezie. 12,15 Țplegiob. 12.35 
Pentru sănătatea dv. 12,45 Telejur
nal. 16.00—17.00 Teleșeoală. 17.30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba engleză. 
18,00 Cunoașteți legile 7 18.25 Școa
la campionilor. 18,50 Teleconterin- 
ta de presă. 19.30 Teleiurnal. 2(f.t5 
Teleobiectiv. 20,20 Film artistic : 
„Nu plinge Peter !". 21,55 Mai aveți 
o întrebare ? 22.35 „24 df> ore".
22.50 Handbal masculin : Minaur 
Bala Mare — Dlnamo București.

PROGRAMUL II

20.05 Film serial pentru copii. 
20.30 Ctntec de dor. 21,00 Program 
de circ. 21,15 Revista economică 
TV. 21,35 Muzicieni al secolului 
XX. 20,20 Stadion.

Drumul de Ia cancelaria liceului la secretariatul institutului este practic vorbind, de cîțiva metri. Nu e cazul, nici nu stă în intenția noastră să apelăm la instrumentele proprii unui litigiu, pentru a stabili cine a pus mai multe cărămizi Ia zidul de separare a două instituții cointeresate prin profilul și interesele lor la o foarte strînsă colaborare. Important ni se pare faptul că pînă Ia ora actuală nici una dintre ele nu s-a dovedit mai interesată decît cealaltă în ameliorarea acestei situații de neînțeles. De neînțeles, pentru noi, iar pentru absolvenții liceului de arte plastice de o incontestabilă gravitate. Pentru că, în ceea ce privește, cel puțin, informarea lor corectă asupra perspectivelor s-a comis o regretabilă... omisiuneOficial, nimeni nu a încercat o schiță de profil asupra căilor de viitor. După ureche adoptate, au circulat și continuă să circule cele două alternative : Institutul de arte plastice sau Facultatea de arhitectură. Iar dincolo de ele — pentru că testul nostru conținea, precaut, și o întrebare privitoare la soluția secundă, adică cea la care vor face apel în cazul unei nereușite — NIMIC I
★Revenind la ideea de bază a actualei investigații — viitorul profesional al absolventului liceului de arte plastice — invităm la o dezbatere toți factorii interesați în optimizarea și rentabilizarea socială a acestei instituții de învățămînt, care nu trebuie să rămînă, în nici un caz la un stadiu de hibrid,
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TELEGRAMĂ
Prln Decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Petru Burlacu a fost numit In calitatea de amba
sador extraordinar șl plenipotențiar al Republicii Socialiste România In Republica Arabă Egipt, în locul tovarășului Titus Sinu, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.Președintei« Consiliului de Stat «1 Republicii Socialiste Ro- mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Recelui Nepalului, BIRENDRA, următoarea telegramă :Vă mulțumim în modul cel mai sincer pentru amabilul me- eaj pe care ni l-ați adresat cu ocazia zilei noastre de naștere.Avem convingerea că relațiile de prietenie existente 'intra țările noastre se vor întări in viitor.

La Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc joi o ln- tllnlre de lucru Intre reprezentanți ai grupului român Uniunii interparlamentare reprezentanți ai Iar iugoslav. al Și grupului slmi-

actualitatea
asi-
80, 
fo-

lometri de Capitală, 11 te gură condiții ■ de cazare.
• I.S.B. (Calea Plevnei telefon 49.50.30) angajează chiști, tinichigii, carosieri, vopsitori, lăcătuși, tractoriști rutieri, muncitori necalificați.

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Capitala dele- socletăților de Semilunii Roșii
Președlntele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi la amiază, în audiență protocolară de prezentare, pe noul ambasador al Ve-

nezuelei In Republica Socialistă România, Juan Uslar Pietri.La întrevedere, desfășurată intr-o atmosferă cordiaiă, a participat Nicolae Ghenea, secretar general în Ministerul A- iacerilor Externe.

Joi a părăsit gația Uniunii Cruce Roșie și din U.R.S.S., condusă de F. G.Zaharov, prlm-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Uniunii, care, la invitația Societății de Cruce Roșie, a făcut o vizită în România între 8 șl 18 ianuarie

• I.A.U.P.S. (Bulevardul Muncii 240, telefon 43.17.10) angajează tineri pentru meseriile de : strungar, frezor, lăcătuș, rabotor, vopsitor și mecanic auto.
• Uzina de utilaj și piese de 

schimb „București“ (telefon 67.10.45) angajează : strungari, frezori, lăcătuși instalații hidraulice, motocompresoriști, tehnicieni construcții mașini, sablatori, muncitori necalificați.Tinerilor aflați cu domiciliul la o distanță mai mare de 60 ki
• Catalogul de produse al Uzinei „Colorom“ din Codlea s-a îmbogățit în ultimul timp cu peste 10 noi sortimente de coloranti, ce se achiziționau pină acum din import. Tn viitorul apropiat specialiștii uzinei preconizează, de asemenea, asimi-

so»

(Agerpres)

llie Năstase SE REIA CAMPIONATUL
MASCULIN DE HANDBAL

eroul unui film
pe care-1 Dominique.

larea unui număr de încă 33 de 
produse noi.• în portul Constante » fost dată In exploatare o dană specială, destinată încărcării rapide a navelor de mare capacitate. Ea este dotată cu instalații de concepție originală, ce asigură mecanizarea tuturor operațiilor portuare.• Specialiștii suceveni au pus in valoare noi rezervații floristice și de arbori în zona masivului Căliman : Se intîlnesc aici liliacul de munte, smirdarul, o serie de specii de pin etc.• Se află in faza finală lucrările de modernizare a drumului național Predeal—Rișnov —Ghimbav. in lungime de 30 de kilometri. Prin asfaltarea a- cestei șosele, ce străbate un itinerar de înalt interes turistic, se va realiza și o masivă descongestionare tier in zona Sibiu.• MunicipiulSeverin s-a îmbogățit recent cu primele ansamblu ridică în tuluilemnului. Noul cartier va dispune de circa 1 200 apartamente, o școală generală, spații comerciale etc.• Au fost scoase la iveală o bună parte din zidurile vechii cetăți bizantine (datînd din anii 971-973) recent descoperită in comuna Ostrov. De menționat că ultimele cercetări s-au desfășurat cu ajutorul arheologilor „subacvatici“, ce au adus completări însemnate in precizarea hărții vechii cetăți.

NE-AM INFORMAT 
FEHTRU DV.

CONFECȚII PE BAZĂ 
DE... SONDAJ

Pe baza unor largi sondaje de 
consultare a cumpărătorilor, co
lectivele de creatori de la Fa
brica de confecții „Tîrnava“ din 
Sighișoara au definitivat o bo
gată gamă de noi sortimente. E 
vorba, printre altele, de circa

50 modele de cămăși, articole 
de lenjeria etc. La confecționa
rea lor se întrebuințează țesături 
neșifonabile, intr-o mare varie
tate de culori. Tot pe baza unei 
largi consultări a preferințelor 
consumatorilor, specialiștii de la 
fabrica de țesături „Bratex“ din 
Brașov realizează o altă serie de 
articole „în premieră" : țesături 
flanel din lină indigenă, țesături 
tip gabardină din lină și polies- 
ter, țesături cu imprimeuri mul
ticolore.

Poiana Brașov. început de la nuarie. Brazii împodobiți de zăpadă se recomandă ca un șir ne- sfîrșit de pomi de iarnă, plini de legende și taine. Te pătrunde atît de repede liniștea și tihna pe care o pferă stațiunea de la poalele Cristianului... Aerul tare al înălțimilor îmbie vilegiaturiș- tii la plimbare. Dar liniștea Poenii este tulburată de apariția unei echipe de cineaști. Patinoarul artificial se transformă, subit, intr-un platou de filmare. Recunosc fulgerător membrii echipei de lucru, precum și personajul principal al acestui film cu decor atît de inedit. Regizor — Cezar Grigoriu. operator — Vasile Oglindă. „Eroul“, vedeta principală a filmului documentar în culori este. într-adevăr, o mare vedetă, însă nu a ecranului ci a court-urilor de tenis ale mapamondului. Ați ghicit — llie Năstase. în timp ce llie exer- sează pe patine — „este a treia oară in viata mea cînd pun patine", avea să-mi mărturisească ceva mai tîrziu — îl rog pe Lică Grigoriu să-mi prezinte subiectul filmului, intențiile realizatorilor. „llie Năstase, marele performer al anului '72, prezintă soției, într-o binemeritată vacantă. frumusețile patriei sale. Filmul se intitulează „Racheta de aur" șî este, dacă vreți, un portret cinematografic pe fondul unui reportaj despre frumuse-

montaneSpectatorii îl vor cunoaște și recunoaște pe llie Năstase ca om, ca sportiv și așa cum e văzut și iubit... de admiratorii înșiși“ „Un film despre un tenisman, despre tenis fără un tehnician ?"

scurt pentru itinerarul stabilisem eu cu Vroiam să-i arăt un oraș sau «iouă care n-au existat înainte. Mai aveam trecute în plan mănăstirile din nordul Moldovei. Pină la urmă ne-am rezumat la Capitala tării, Bucureștiul, la stațiunile de pe Valea Prahovei, la cîteva ascensiuni în Buccgi, apoi excursiile la Brașov și Poiana. O parte din acest concediu scurt — care este singurul după 11 luni.de turnee și competiții aproape neîntrerupte — a trebuit să mi-1 dedic fami- •iei,— Care sînt impresiile soției ?— Excelente. Nici n-as fi crezut că se adaptează atît de repede. Trebuie să vă mărturisesc că am rămas eu însumi surprins văzînd-o că a învățat binișor
O valoroasă inițiativă»

grafică și cîteva opinii
de an ale „Rachetei

— încercăm noi să-1 derutăm pe regizor. „Am prevăzut și consultațiile de specialitate. Consilierul filmului este chiar Costi- că ChivarU, cel care l-a descoperit și care a îndrumat primii pași ai marelui campion“.„Artiștii“ sînt chemați pe platou. De llie „atîrnă“ un șir lung de prichindei care fac ocoluri mari, se zbenguie, spărgind liniștea cu țipetele lor cristaline,, totul încheindu-se cu o busculadă. Ultimul care se ridică de pe gheață e Năstase. V-am povestit o secvență din film. Despre altele am vorbit cu însuși protagonistul, llie Năstase, ale cărui mărturisiri le socot interesante pentru cititori, deși comunicate cu oarecare întîrziere.— Timpul a fost mult prea
ln semnări pe marginea 
ședinfei de instruire
a activului Agent iei 

B. T. T. - Dimbovifa

Instruirea prima acțiune
Zilele acestea activul Agenției de turism a Comitetului județean Dimbovița al U.T.C. a fost convocat la instruirea de început de an, instruire devenită tradițională. Au fost prezenți secretari și locțiitori de secretari ai comitetelor U.T.C. din marile întreprinderi ale județului, responsabili ai cercurilor de turism din localități și întreprinderi, membri ai cercurilor turistice specializate, ghizi ai agenției. Am făcut această e- numerare pentru a sublinia de la bun început larga reprezentare a factorilor chemați să rezolve, în organizațiile «U.T.C., problemele turismului pentru tineret.Cel de-al doilea element care merită reținut este programul însuși al instruirii, un program cuprinzător, variat, care a asigurat punerea in dezbatere a întregii suite de probleme cu care se confruntă turismul pentru tineret. Iată citeva dintre punctele abordate : 1. întocmirea și prezentarea programului de activități al cercurilor turistice. La acest punct _ reprezentanții fiecărei organizații și-au întocmit programul de activități, program supus dezbaterii în plenul activului ; 2. Informare asupra activității desfășurate în anul trecut de cercurile turistice de la întreprinderea mecanică Mija. Uzina de utilaj petrolier Tirgoviște. Fabrica de becuri „Steaua elec- tr'că“ Fieni, Uzina mecanică Moreni. comunele Virfuri și Ră- cari, cercul turistic specializat de arheologie-istorie de pe lingă Complexul muzeistic „Curtea domnească“ și cel do științele naturii de la Liceul Băleni : 3. Expunere : Turismul, factor important în educarea politico- Ideologică. cultural-di'stractivă și patriotică a tineretului : 4. Informare asupra activității desfășurate de Agenția de turism a Comitetului județean Dîmbovița al U.T.C. în anul 1972 ; programul de activități turistice și planul de venituri și cheltuieli al aceleiași agenții pentru anul 1973 ; 5. Cunoștințe de spe-

cinemato-
la început
de aur“

românește și că rareori apelează la mine, cînd discută cu ai casei, cu prietenii și cunoscuții mei.— Să revenim la tenis. Ce poți tine- nou-spune cititorilor „Scînteii retului“ despre proiectele lui an ? Ce faci imediat ?— Deocamdată plec la capulco unde la invitația federației mexicane voi răniîne 10 zile. După aceea îmi voi lua zborul spre S.l'.A. pentru circuitul indoor al turneelor americane. Intru în „focurile“ noului an de tenis pe data de 24 ianuarie, cu turneul de la Omaha.— Ce promisiuni faci iubitorilor tenisului din România si admiratorilor lui llie Năstase ? Sau ce-și dorește cîștigătorul „Turneului campionilor“ șl a

A-

premiului F.I.L.T.. în noul an ?— Să am In 1973 un an cel puțin tot așa de bun ca în 1972.— Adică ?— Să cîștig marile turnee și competiții ale anului, printre care Wimbledonul, să joc în e- chipa României și să cîștigăm. In sfîrșit, o finală de „Cupa Davis“. Vreau să-mi iau toate revanșele restante, să înving. în serie, marii mei adversari, cum de altfel, poate își doresc și ei.— Plecînd atît de repede înseamnă că veți absenta de la seara pe care o pregătim la Sala Floreasca.— Regret că la aceasta data voi fi plecat. Promit, însă, ca tntr-o scurtă vacanță dintre turnee să mă întilnesc cu admiratorii și simpatizanții mei care m-au înconjurat cu atîta dragoste în vacanța asta, oriunde mă aflam : la piață, la film, la schiuri, ori la plimbare și excursii...— Cu atîtia admiratori și ai ieșit, totuși, pe locul 4 în clasamentul primilor 10 sportivi ai anului ?— Nu cunosc ce. criterii a avut Ja bază clasamentul publicat în „SPORTUL". Probabil altele decît cele exprimate în „Scìntela tineretului“ ai cărei cititori au alcătuit o altă ierarhie. Eu cred că atunci cînd se fac asemenea clasamente trebuie să se aibă în vedere valoarea performanțelor, aria de practicare a sportului respectiv, popularitatea Pe care o face țării sportivul în cauză. Pe Ivan Patzaichin îl admir foarte mult. Dacă totuși sint intr-un fel mîhnit este pentru că în nici un an ca în ’72 n-am dobindit atîtea performante și, totuși, în alți ani am fost declarat sportivul numărul unu. Mă deranjează și pentru că Ion Tiriac, din primii zece sportivi ai anului este... al 11-lea ! ? Să nu se uite că finala „Cupei Davis“ s-a jucat la București.
V. CÄBULEA

0 EXPERIENȚA
DEMNA DE URMAT

concretă, eficientă a organizațiilor U. T. C
la munite, 
căreia au

cialitate i drumeție drumeție în cadrul fost efectuate lecții practice cu privire la echipament, cunoștințe meteorologice, primul ajutor, o- rientarea în teren, instalarea unei tabere de corturi ; 6. Expunere : Locul concursului„Floarea de colț“ și a ciclului de activități turistice „Tineri — să ne cunoaștem patria socialistă“. în cadrul manifestărilor turistice de masă inițiate de organizațiile U.T.C. ; 7. Expunere : Organizarea și funcționarea cercurilor de turism ca orga-

de cerc. D« aceea, prima aar- cină pe care ne-am propus-o in programul de activități este cea a organizării cercului de rlsm“. Evident, alături membrii comitetelor U.T.C. responsabilii cercurilor de rism care au primit pentru tiia oară acest mandat din partea tinerilor, la instruire au participat și cadre cu o bogată experiență în domeniul turismului pentru tineret. Lor le-a revenit sarcina ținerii unora dintre expunerile amintite, a lecțiilor practice. „Pentru noi,

tu- de sau tu- în-

TURISMUL PENTRU TiNERET

tineret, direcțiile In care este orientată activitatea sa. In felul acesta, nu numai că ne-am . spus părerea in legătură cu u- nele dintre obiectivele sale, dar ne-am putut, în mai bună cunoștință de cauză, corela programul nostru de activitate cu cel al Comitetului județeanU. T.C.“. Opinii similare am cules și de alți tineri participanți : Florian Moraru de la Uzina de utilaj petrolier Tirgoviște, IonV. Bănaru din comuna Virfuri, Doina Dragomir de la Liceul din Băleni. Toți au apreciat utilitatea instruirii, deosebit de atractiv al programului după desfășurat.Așa se și explică tea și .entuziasmul cu
conținutul și eficient care s-a

apartamente din noul de locuințe ce se vecinătatea Combina- pentru industrializarea

nisme specializate ale comitetelor U.T.C. ; 8. Expunere : Organizarea și pregătirea acțiunilor turistice specializate : Propaganda și reclama turistică.Acesta ar fi in mare programul instruirii care a avut ca loc de desfășurare cabana ..Piatra Arsă“. Spunem in mare pentru că tot timpul programul a fost punctat de discuții și intervenții, de alte manifestări — jocuri de cabană, drumeții, lecții practice, dianozitive etc. — menite să contureze și mai pregnant caracterul concret, de lucru al instruirii. Care a fost eficiența acestei modalități de a acționa, de a concepe instruirea activului ? Spicuim citeva din opiniile pe această temă ale celor prezenți :„Este pentru prima dată cînd eu însumi fac o excursie la munte, ne relata Maria Piciu de la Fabrica de frigidere Găiești. în cele trei zile de instruire am învătat, pe viu, cum se întocmește un program de activități, cum se organizează pină la cele mai mici amănunte o excursie, cum se fac contractările. Am auzit vorbindu-se mult despre cercurile de turism și am apreciat activitatea frumoasă a tinerilor din alte întreprinderi. Noi. la Fabrica de frigidere, nu avem un astfel

cei mai vechi, ne mărturisea llie Constantinescu, președintele cercului de turism de la întreprinderea mecanică Mija, instruirea a însemnat un schimb util de ex-.eriență, o dezbatere a formelor și modalităților celor mai eficiente de acțiune. A însemnat un prilej de a împărtăși colegilor nou aleși din experiența și cunoștințele acumulate. Aș vrea să remarc, în a- celași timp, faptul că ni s-a oferit posibilitatea să cunoaștem preocupările Agenției

unanimi ta- care a fost primită chemarea la întrecere lansată de Vasile Dinu, locțiitor al secretarului comitetului U.T.C., în numele tinerilor de la Fabrica de becuri „Steaua Electrică“ Fieni, chemare în care sînt enunțate o- biectivele principale ce stau la baza activității organizațiilor U.T.C. în domeniul turismului, chemare menită să mobilizeze intr-o acțiune 'de masă întreg potențialul activului U.T.C. de pe raza județului Dimbovița.pentru AL. DOBRE

După aproape două luni de întrerupere, campionatul masculin de handbal se reia, astăzi, la Galați, prin disputarea turneului al II-lea. Palatul sporturilor va găzdui vineri, sîmbătă și duminică etapele 13-15, etape care programează numeroase în- tîlniri de mare atractivitate care vor clarifica sau poate vor complica și mai mult situația echipelor din fruntea și subsolul clasamentului. După surprizele și rezultatele înregistrate m primul turneu de sală, disputat la Pitești, a cărui principală protagonistă a fost echipa MINAUR Baia Mare și runda gălățeană poate oferi amatorilor de sport din localitate dispute interesante, soldate cu rezultate neașteptate. în orice caz, fruntașele clasamentului Steaua și Universitatea București vor avea de susținut partide dificile cu formații redutabile care, sînt sigur, vor face liderilor clipe destul de grele. Astfel, cu un deosebit interes sînt așteptate intîlnirile MINAUR—Dina- mo București, Steaua—„U“ Cluj, Dinamo București—Univ. București și MINAUR—Steaua (programate în ultima etapă). O misiune dificilă vor avea, desigur, și echipele din partea inferioară a clasamentului (Tro- tușul. Dinamo Brașov și Voința București) care, evident, vor lupta pe viață și pe moarte pentru un loc „sub soare“. Să sperăm însă că runda gălățeană se va desfășura sub semnul fair-plai-ului și a creșterii cotei valorice a hanbalului practicat de cele 10 echipe angajate în întrecere.

UNIVERSITATE- 
PRODUCȚIE

Pe baza unor contracte cercetare științifică între Institutul politehnic din Cluj și întreprinderea minieră „Bihorul“ din orașul Dr. Petru Groza a fost realizată recent o valoroasă instalație pentru obținerea uleiuri permite simplificarea substan țială a respectiv, unor produse superioare ce se aduceau pină acum import.

a traficului ru- Brașov, Făgăraș,
Drobeta-Turnu

DEZERTOR"
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desuperioare. Instalațiaprocesului tehnologic precum și obținerea celor

I
I
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Tînăra Ana Szollosi, muncitoare Ia Fabrica de ciorapi Timișoara se află într-o situație dificilă, pentru a cărei rezolvare solicită sprijinul rubricii noastre. Iată despre ce este vorba. Soțul tinerei (domiciliată în Timișoara. str. Cerbului nr. 51) a părăsit, cu cîtăva vreme urmă, căminul familial, sînd-o pe aceasta singură cei trei copii, în vîrstâ 4, 6 și respectiv 8 ani. s-a reușit executarea Hotă- rîrii judecătorești pentru proprirea salariului soțului său.

in tăcu de Nu

bunuri ilicite în valoare de 187 000 lei !„Performanța“ (tristă desigur) de a „strînge“ din biscuiți și alte produse similare suma amintită, aparține tinerei Aurica Culea, 27 de ani (din Constanța). Aceasta s-a folosit — au stabilit organele competente — de calitatea de salariată pentru a-.și rotunji, pe seama veniturilor statului și a produselor de a căror gestionare răspundea, propriul buzunar.Pe drept cuvînt a ajuns deci să se numere printre cei mai serioși clienți ai comisiei pentru controlul ave-
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IBISCUIȚI DE... 187 000 LEI

I

T. SIRIOPOL

rămăsese trenului, fatală.

cărămidă, mîine. Intr-o bună zi — că ți-ai zidit ca- care trebuia să cu cîteva mi- de sosirea unui

rilor, urmînd să suporte consecințele de rigoare.

stației C.F.R.

te. Adică : I mîine altul, și ment dat — te trezești cu.„

I

I

dintre

MERIDIAN

dispu-e-

o Numai două runde mai rămas de disputat turneul internațional de șah de Ia Orense (Spania) ' și marele maestru român Florin Gheorghiu se menține în fruntea clasamentului cu 7,5 puncte, urmat de Pîdevski (Bulgaria) — 6,5 puncte, Cio- cîltea (România), Benkö (S.U.A.), Parma (Iugoslavia)— 5,5 puncte, Cobo (Cuba)— 5 puncte, Pomar (Spania)— 4,5 puncte, Medina (Spania), Mednis (S.U.A.) — 3,5 puncte etc. în runda a 9-a, Gheorghiu a remizat cu Cio- clltea. Egalitatea a mal fost consemnată și în partida Mednis — Cobo, in timp ce Pîdevski a cîștigat la Castro, iar Pomar l-a Învins pe Du- rao.
• In meci tur pentru gru

pa B a sferturilor de finală ale „Cupei Cupelor" la baschet masculin, echipa spaniolă Juventud Badalona, a întîlnit pe teren propriu, formația Iugoplastika Split. Baschetbaliștil spanioli au obținut victoria cu scorul de 76—62 (33—36). După cum se știe, din această grupă mai face parte și echipa Steaua București, care, la 24 ianuarie, va juca Ia București cu Iugoplastika Split.
• Ieri au plecat Franța, sportivii români Ion Păun, Ion Gabor. Petre Co- man și Stelian Morcov, care vor participa la cea de-a doua ediție a turneului internațional de lupte libere și greco-romane „Memorialul Roger Coulon“.La întrecerile acestei competiții, programată la Cler- mont Ferrand în zilele de sîmbătă 20 și duminică 21 ianuarie, și-au mai anunțat participarea luptători din Japonia, S.U.A., U.R.S.S. și Franța.• La Varșovia a început un turneu internațional de șah pentru juniori, la care participă tineri din țările socialiste. în prima rundă, Kisnev (U.R.S.S.) a cîștigat în fața lui Oczel (R.D.G.), iar Belckiz (Polonia) l-a învins pe maghiarul Pinter. S-a întrerupt, într-o poziție complicată, partida Birăescu (România) și Mar- darovici (Polonia).La Moscova s-a tat partida retur dintre chipele Ț.S.K.A. Moscova și Dinamo București, contînd pentru grupa B a sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni“ la baschet masculin. Baschet.ba- liștii sovietici au terminat învingători cu scorul de 83—64 (45—37).în primul meci, disputat la București, echipa Ț.S.K.A. Moscpva a cîștigat cu scorul de 94—80.

Rubrică realizată 
de ANDREI BAKSAN

o

Tatăl dezertor se numește Nicolae Szollosi și are in jur de 35 de ani. Sperăm că cei ce-1 vor întilni îi vor aduce aminte îndatoririle de tată și soț.
Azi. o alta, și — te trezești să nouă. Acesta este, parafrazat, sensul unei vorbe tradiționale.In cazul de față Insă, lucrurile stnt puțin modifica- azi un biscuit, i — la un mo-

CITEVA MINUTE 
PREA TIRZIUGheorghe Radu (24 de ani) tocmai luase parte la un instructaj pe teme profesionale. Și-a reluat postul la cabina nr. 1, situată undeva în preajma Bicaz.Era ora Ia efectueze — nute înainte tren — o manevră oarecare pe linie. Probabil că a făcut însă un calcul greșit al tim. pulul care mal pină la trecerea Imprudența i-a fost

luni.de


de peste hotare
Sesiunea Comisiei 

mixte guvernamentale
româno-franceze

♦Corespondentul Agerpres, Paul Diaconescu, transmite : la Palatul Luvru au început lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare economică, științifică și tehnică.Delegația română este condusă de tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, iar delegația franceză de Valery Giscard d’Estaing, ministrul e- conomiei și finanțelor.Cei doi copreședinți ai Corni-

siei mixte au evidențiat dorința părților de a acționa în continuare în spiritul Declarațiilor româno-franceze din 1968 șl 1970 și de a amplifica relațiile bilaterale, folosind condițiile favorabile pe care le-au creat vizita în Franța a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și convorbirile purtate cu președintele Franței, Georges Pompidou.Lucrările sesiunii, care se desfășoară pe domenii de cooperare, continuă.
R.P.D. Coreeană : Bulevardul Centima din Phenian

Convorbirile
Reuniunea 0 notă a guvernului sovietic

Din cronica
Festivalului mondial

cvadripartite de la Paris
în problema Vietnamului

Tratativele Le Duc Tho-Kissinger vor fi reluate 
la 23 ianuarie

Joi, la Paris a avut loc cea 
de-a 174-a ședință a conferinței 
cvadripartite privind Vietnamul.

Dinh Ba Thi, adjunct al șefu
lui delegației Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, și Nguyen 
Minh Vy, adjunct al șefului de
legației R.D. Vietnam, au subli
niat necesitatea semnării neîntîr- 
ziate a acordului din octombrie 
anul trecut privind restabilirea 
păcii în Vietnam.

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

ris, la 23 ianuarie. In comunicat se precizează că tratativele vor avea ca scop „definitivarea acordului privind încetarea războiului șl restabilirea păcii în Vietnam“.O declarație similară a făcut, la Key Biscayne (Florida), secretarul de presă al Casei Albe, Ronald Ziegler.

pregătitoare 
de la Helsinki

Joi, au continuat, la Hel
sinki, lucrările reuniunii pre
gătitoare a conferinței ge- 
neral-europene pentru secu
ritate și cooperare.

In cadrul discuțiilor, au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Norvegiei, Iugoslaviei, Liech- 
tensteinului, Irlandei, Maltei, 
S.U.A., Olandei, Greciei, El
veției, R.F. a Germaniei, A- 
ustriei, Italiei, Spaniei, Por
tugaliei, Luxemburgului șl 
Franței.

Nota se refera la consultările pregătitoare pri
vind convorbirile asupra reducerii forțelor ar

mate și a înarmărilor în EuropaMOSCOVA 18 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. informează că, drept răspuns la notele guvernelor Belgiei, Canadei, Danemarcei, Greciei, R.F. a Germaniei, Italiei, Luxemburgului, Marii Britanii, Norvegiei, O- landei, Statelor Unite și Turciei, din 15 noiembrie 1972, guvernul sovietic a adresat, la 18 Ianuarie 1973, guvernelor menționate o notă în legătură cu consultările pregătitoare privind convorbirile asupra reducerii forțelor armate țl a înarmărilor în Europa.In notă se subliniază că o înțelegere privind reducerea forțelor armate și a înarmărilor In Europa ar corespunde intereselor destinderii pe continentul european, sarcinii întăririi păcii generale. „Problema

reducerii forțelor armate și înarmărilor în Europa trebuie să fie rezolvată în așa fel ineît să nu dăuneze securității vreuneia din părți, subliniază nota guvernului sovietic. Analizarea și stabilirea căilor de rezolvare a acestei probleme nu trebuie să constituie o prerogativă a alianțelor mllitar-po- litice din Europa“.Guvernul sovietic — se arată In notă — își declară hotări- rea de a începe la 31 ianuarie 1973 consultările pregătitoare privind convorbirile asupra reducerii forțelor armate și a înarmărilor în Europa. Guvernul sovietic consideră că la consultări pot participa, pe baze egale, toate statele europene care vor manifesta interes, precum și S.U.A. și Canada.

Suburbia pariziană Saint- Nom-la-Breteche a găzduit, joi, o nouă întilnire a experților delegațiilor R. D. Vietnam și S.U.A. la Conferința în problema vietnameză de la Paris. Grupurile de experți au fost conduse de Nguyen Co That, adjunct al ministrului afacerilor externe al R.D. Vietnam, și, respectiv, William Sullivan, secretar de stat adjunct al S.U.A.Delegația R.D. Vietnam la conferința cvadripartită de Ia Paris cu privire la Vietnam a anunțat, într-un comunicat, citat de agenția France Pres- se, că tratativele confidențiale dintre special Henry special pentrunaționale, vor fi reluate la Pa-
Le Duc Tho, consilierul al delegației R.D.V. și Kissinger, consilierul al președintelui S.U.A. problemele securității
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rui președinte este tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului - desfă
șoară o intensă activitate pentru 
ca în cadrul Festivalului tinere
tul României socialiste să aibă 
o prezență activă. Ample acțiuni 
cu caracter politic, cultural-ar
tistic și sportiv vor marca pe plan 
intern cel de-al X-lea Festival 
mondial al tineretului și studen
ților. O delegație reprezentativă 
va duce la Festival mesajul de 
pace și prietenie al tineretului 
român, tineretul unei țări socia
liste angajată în efortul de con
strucție pașnică și de făurire a 
unei lumi a păcii, in care fie
care națiune să aibă dreptul la 
o dezvoltare liberă potrivit cu 
voința ei suverană.

In perioada următoare, în ca
drul Comitetului Internațional de 
Pregătire și al comisiei sale per
manente va fi elaborat progra
mul concret al desfășurării Fes
tivalului mondial, care va avea 
loc sub lozinca : „Pentru solida
ritate antiimperialistă, pace și 
prietenie".

zonele eliberate din Mozambic 
s-au creat comisiuni ale Festiva
lului. Aflăm, de asemenea, că 
eroicul tineret al R.D. Vietnam 
va fi prezent la Festival. Printre 
invitați se va afla și Angela Da- 
vis. Un interviu cu losef Turpin, 
reprezentantul permanent al 
P.Ă.I.G.C. în Algeria, prezintă 
preocupările tinerilor din Gui- 
neea-Bissau in legătură cu Fes
tivalul.

Un sugestiv reportaj fotografic 
oferă posibilitatea de a face cu
noștință cu Berlinul - orașul 
care în 1973 primește pe parti- 
cipanții la Festival.

Tinăra generație din patria 
noastră va fi reprezentată, ca în
totdeauna, la manifestarea de 
la Berlin. Tineretul român dorește 
ca Festivalul să fie o puternică 
afirmare a opțiunilor politice a- 
vansate ale generației tinere, a 
aspirațiilor ei înnoitoare, a ro
lului crescînd pe care il are pe 
scena mondială, să fie o mani
festare desfășurată sub auspicii
le dialogului și ale solidarității.

Comitetul național român de 
pregătire a celui de-al X-lea 
Festival mondial - comitet al că-

N
e-am reintilnit cu 
o veche cunoștință: 
revista „Festival". 
Paginile ei de for
mat mic, bogat i- 
lustrate, sînt un 
vestitor al unei manifestări tine
rești ce a devenit tradițională 
- Festivalul Mondial a! Tinere
tului și Studenților. La Bucu
rești și la Moscova, la Viena și 
la Helsinki, de fiecare dată cînd 
pregătirile pentru un nou Fes
tival intrau în faza concretă, re
vista își făcea apariția. In ulti
mele săptămini ale anuiui tre
cut, noua ediție a revistei a văzut 
lumina tiparului in capitala R.D. 
Germane - gazda viitorului Fes

tival.
Cele opt pagini ale primului 

număr informează despre sta
diul actual al pregătirilor. Re- 
ferindu-se la lucrările sesiunii 
Comitetului Internațional de Pre
gătire, revista subliniază că 
„participanții la reuniune au fost 
cu toții de acord de a face din 
cel de-al X-lea Festival o gran
dioasă manifestare a tineretului 
pentru solidaritate antiimperialis
tă, pentru pace și securitate, 
progres social și drepturi de
mocratice ale tineretului și stu
denților, o manifestare a unității 
tuturor forțelor antiimperialiste, 
democratice și progresiste". Este 
evident că pentru succesul Fes
tivalului este indispensabil ca 
această manifestare să aibă un 
caracter larg, să favorizeze dia
logul din mișcarea internațională 
de tineret, să fie realmente des
chisă tuturor organizațiilor de 
tineret democratice și progresis
te, indiferent de orientările po
litice, ideologice și afilierea in
ternațională. Festivalul trebuie 
pregătit pe o bază largă, in ca
drul unor schimburi ample de 
vederi, luînd în considerare di
versitatea forțelor generației ti
nere ce se pronunță pentru pace, 
destindere, progres social.

Parcurgînd paginile revistei în- 
tîlnim informații privind pregă
tirile din R.D. Germană, țara 
in care se va desfășura Festiva
lul, ca și din alte țări. O amplă 
cronică a conferinței centrale eu 
activul Tineretului Liber German 
înfățișează amploarea muncii pe 
care tinerii din țara gazdă o 
desfășoară pentru a asigura re
ușita Festivalului. Se relatează 
totodată că in Panama există 
intenția de a se organiza un fes
tival național, că tinerii din A- 
frica de Sud se pregătesc să ia 
parte la manifestarea de la Ber
lin - participarea lor avînd un 
pronunțat caracter politic, că în

E. O.
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du Xe Festival mondial de la Jeunesse 
et des Etudiants 1973 Berlin 

copitale de la R.D.A.

Enthousiasme pour le Festival
sur tous les continentsDeclarația lui FK Rogers

S.U.A. Șl SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIAT

ANGOLA : Patrulă a for
țelor de eliberare angoleze 
in timpul unei misiuni de re
cunoaștere.Intențiile„verișoarei“

AUSTRALIA Șl PREROGATIVELE COROANEI 
BRITANICE

• ••

Ar putea regina Angliei să-și piardă una dintre cele nouă coroane ale sale ? Nouă, deoarece ea a fost recunoscută ca suverană de Australia, Canada, Noua Zeelandă, Malta, Barbados, Insulele Fiji, Jamaica, Insula Mauriciu și Trinidad- Tobago. întrebarea s-a ivit pe buzele observatorilor în momentul în care la Canberra s-au făcut unele declarații la nivelul cel mai înalt, vizînd abandonarea pe viitor a caracterului special al relațiilor cu Marea Britanie. Ele durează de 75 de ani in cadrul mai larg al Commonwealthului. Multora la Londra nu le-a venit, pe semne, a crede că „loiala Australie“ sau „verișoara" Angliei, cum mai este numită a- ceasta, manifestă intenții atît de neașteptate. La 16 ianuarie, in cadrul conferinței miniștrilor de justiție din țările Commonwealthului, Lionel Murphy, ministrul australian de justiție, a risipit orice dubii prezentînd cu detalii convingătoare cererile țării sale : 1) abolirea ultimelor prerogative constituționale pe care Marea Britanie Ie mai are asupra Australiei ; 2) revizuirea competenței parlamentului britanic în adoptarea legilor australiene ; 3) abrogarea practicii potrivit căreia Consiliul Privat al Coroanei Britanice poate deveni instanță de apel a Commonwealthului pentru a revizui sentințe pronunțate de tribunalele australiene ; 4) renunțarea la prezentarea de către premierul australian a unei liste cu numele unor compatrioți cărora li se făcea „onoarea“ de a fi menționați în mesajul reginei Angliei cu ocazia fiecărui sfîr- șit de an ; 5) întărirea prerogativelor guvernatorului general, Paul Hesluck, australian de origine, reprezentantul personal al reginei (prevederea aceasta apare ca o etapă semnificativă a procesului de „desprindere“ de „insula-mamă“). In strînsă legătură cu aceste intenții, premierul Gough Whitlam informa, în cadrul unei conferințe de presă, că guvernul său va întreprinde revizuirea constituției torității celor șase state constitutive Ilene.Cîteva elemente ignorate în ultimii rea liberalilor și agrarienilor, dar activate de programele laburiștilor (de șase săptămini la putere) pot fi considerate ca generatoare ale cursului actual al necunoscutelor in relațiile anglo-australiene. „Anomalia ca un prim-ministru să semneze documente la indicația reginei, în condițiile în care a- ceasta se află departe de Australia și nu cunoaște situația" — este, după expresia premierului Whitlam unul din elementele care atîrnă foarte greu în balanță.Ceea ce îngrijorează cel mai mult la Londra este efectul pe care tendința centrifugă a Australiei ar putea-o avea asupra celorlalte țări care contribuie cu o coroană mai mult sai mai puțin simbolică la Curtea Angliei, mai bine-zis, la supraviețuirea nucleului Commonwealthului. Sînt invocate, intr-un context mai larg și „legăturile tradiționale“, „legăturile de singe“, etc. Ca și Australia, Noua Zeelandă a dat deja de înțeles (deocamdată pe planul apărării) că va părăsi S.E.A.T.O., data nefiind încă fixată. Se presupune că vizita pe care lordul Carrington, ministrul apărării în guvernul britanic, și-a programat-o pentru sfîrșitul acestei luni, în cele două capitale, Canberra și respectiv, Wellington, va reprezenta tentativa Londrei de a-și convinge interlocutorii să nu se grăbească să traducă in fapt intențiile lor. Un reflux al intențiilor celor două țări din Extremul Orient pare puțin probabil, atîta timp cit ele coincid cu interesele lor.
DOINA TOPOR

în sensul întăririi aitale federației austra-23 de ani de guverna-

A

La 2e session du C.I.P., à Berlin, a pris d'importantes résolutions

Intr-o declarație făcută ]a New York, secretarul de stat al S.U.A., Wllliam Rogers, s-a pronunțat pentru un nou efort de pace în Orientul Apropiat, subliniind că, în contextul destinderii internaționale, „această zonă constituie o excepție de la efortul general de reconciliere 
a divergențelor prlntr-un dialog activ“. El a apreciat că trebuie folosite actualele tendințe internaționale favorabile pentru a se pune capăt Impasului din Orientul Apropiat. în opinia secretarului de stat american „mijlocul cel mai realist de a se ajunge la o reglementare ar fi inițierea de negocieri asupra u- nui acord interimar privind Canalul de Suez. S-ar ajunge astfel, a arătat el, la separarea

forțelor militare ale celor două țări, consolidarea încetării focului, retragerea parțială a forțelor israeliene și redeschiderea canalului. De asemenea, a opinat Rogers, încheierea și respectarea unui astfel de acord ar restabili încrederea, ar iniția o mișcare în direcția unei reglementări durabile și ar constitui un prim pas decisiv spre aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, în totalitatea sa“.în încheierea declarației sale, secretarul de stat american a evidențiat faptul că „legăturile dintre Statele Unite și Israel sînt excelente“, precizînd, totodată, că „relațiile Statelor Unite cu multe dintre țările a- rabe sînt, de asemenea, excelente“.
Guvernele Republicii Democrate Germane și Italiei au ho- tărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă, cu începere de la 18 ianuarie

Falimentul unei politici 
anacronice

„Izolarea Cubei și blo
cada anti-cubană con
stituie un fenomen lip
sit de sens. Țările mem
bre ale Organizației A- 
mericane trebuie să re
vizuiască acum politica 
perimată stabilită față de 
Cuba in urmă cu 
bine de zece ani".

Declarația aceasta ne
tă a fost făcută la o 
ferință de presă in 
pitala mexicană de 
Io Piaza, secretarul 
neral al O.S.A. Ea 
constitue ca o răsună
toare și categorică măr
turie a eșecului unei po
litici nerealiste, retro
grade, de creare a unei 
„carantine" politico-di- 
plomatice și economice 
îndreptate împotriva pri
mului stat socialist 
America Latină.

In fond, 
„proces verbal de 
ment" pe care-I 
zintă 
cidă 
neral 
decit

mai

con- 
ca- 
Ga- 
ge- 

se

din

veritabilul 
fali- 

repre- 
declarația foarte lu-
a secretarului ge- 
al O.S.A., nu este 
urmarea firească a

dereglării aproape tota
le a unui mecanism pus 
în funcțiune de Washing
ton după victoria revoiu- 
ției cubarie, 
care urmărea 
Cubei de restul 
cii Latine. Mexicul nu 
luat parte niciodată 
așa-numitele 
împotriva 
Peru, Trinidad, 
Barbados și Jamaica 
restabilit relațiile 
matice cu 
nama 
anunțat intenția de a fa
ce in curind, 
schimb 
cu Cuba. In cercuri 
vernamentale din Buenos 
Aites s-au făcut aluzii la 
„dorința Argentinei de 
a-și normaliza relațiile 
cu Havana, dincolo 
diferențele 
(FRANCE PRESSE). 
cercuri diplomatice 
propiate O.S.A. se 
bește, 
ceeași 
despre 
zuela 
tenția

mecanism 
izolarea 

Ameri- 
a 
la 

„sancțiuni" 
Cubei. Chile, 

Guyana, 
au 

diplo- 
Havana. Pa

și Ecuador și-au

din nou, 
de ambasadori

gu-

de 
ideologice"

In
a- 

vor- 
așa cum relevă a- 
agenție de presă, 
faptul că „Vene- 
și-a anunțat în
de a recunoaște

in curind guvernul de la 
Havana". De altfel, în 
parlamentul venezuelean, 
un grup de 70 de depu
tați reprezentind parti
de de diverse orientări 
au adoptat o rezoluție 
cerînd restabilirea rela
țiilor diplomatice cu Cu
ba, ca „un act menit să 
întărească prietenia și 
fraternitatea între po
poarele latino-america
ne". Evident, tot acest 
curs al lucrurilor, toate 
aceste tendințe repre
zintă atît o manifestare 
cit și o reflectare a mu
tațiilor survenite pe 
ridianele Americii 
ne. Exercitarea ! 
nității naționale 
bogățiilor naturale, 
marea dreptului 
gibil ai fiecărei țări 
a-și elabora 
propria ei linie 
internă și externă, 
form intereselor 
naie, realităților 
și sociai-economice con
crete, se vădesc a fi tră
sături definitorii ale 
ceste! noi evoluții.

me- 
Lati- 

suvera- 
asupra 

, afir- 
intan- 

de 
și aplica 

politică 
con- 

națio- 
istorice

a-

Andhra Pradesh 
sub conducere 
prezidențială• ÎN BAZA UNEI PROCLAMAȚII EMISE JOI, statul indian Andhra Pradesh a trecut sub conducerea prezidențială — anunță agenția Reuter. Cabinetul local din Andhra Pradesh, condus de Narasimha Rao (membru al Congresului Național Indian, partidul care formează gu- gernul central), demisionase, miercuri, tocmai în vederea instituirii conducerii centrale. A- ceastă măsură a fost luată pentru a se asigura ordinea după incidentele provocate, în ultimele luni, în Andhra Pradesh, de către elementele separatiste.

Parlamentul finlandez a aprobat miercuri seara prelungirea mandatului lui Urho Kekkonen în funcția de președinte al statului pentru o nouă perioadă de patru ani. în cadrul votului, care a a- vut loc cu acest prilej, 170 de deputați s-au exprimat pentru, și 28 împotriva acordării unui nou mandat.• VICEPREȘEDINTELE ZAM- BIEI, Mainza Chona, a declarat în parlament că guvernul zam- bian a luat toate măsurile pentru asigurarea securității țării, în urma acțiunilor provocatoare ale regimului rasist din Rhodesia, care a închis frontierele cu Zambia.El a relevat solidaritatea manifestată de alte țări africane cu poporul zambian, arătînd că, la rîndul său, Zambia va con-

Dans le cadre de la préparation du Xe Fes
tival mondial de la Jeunesse et dés Etu
diants, un nouvel événement Important 
s’est déroulé à Berlin, capitale de la 
R. D. A., les 5 et 6 octobre 1972: la 2« 
session du Comité International Prépara
toire (C. I. P.)
En janvier de cette année, à sa 1« session 
à Sofia, la ville du IX« Festival, la C. I. P. 
avait donné le départ des préparatifs du 
X« Festival. Les participants de cette 
session étaient tous d'accord pour faire du 
Xe Festival une grandiose manifestation de 
la jeunesse pour la solidarité anti-impéria
liste, pour la paix et lo sécurité, le progrès 
social et les droits démocratiques de la 
jeunesse et des étudiants du monde, une 
manifestation de l’unité de toutes les

sont signalés d 
val. C’était u 
fructueux, 
coordinateu

ration du Fasti- 
ent positif et 
le secrétaire 
inique Vidal
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Activitatea lui „Lunohod-2"
pe Selena

Legătura radio realizată în seara de 17 ianuarie cu aparatul 
lunar autopropulsat „Lunohod-2“ a arătat că noul vehicul selenar 
sovietic își continuă cu succes 
ninătății.

activitatea științifică în Marea Se-

In asemenea împreju
rări și intr-un astfel de 
context opțiunile tot mai 
pronunțate ce se fac re
simțite in O.S.A. pentru 
restabilirea relațiilor di
plomatice și economice 
cu Cuba relevă hotărirea 
unui număr din ce in ce 
mai mare de guverne la- 
tino-americane de a pro
mova relații internațio
nale bazate pe principii
le autodeterminării, ega
lității și neamestecului 
in treburile interne ; in 
același timp, aceste op
țiuni inseamnă implicit 
respingerea vechii poli
tiei de dictat practicată 
de S.U.A. în cadrul 
O.S.A., eliminarea opre
liștilor care lezează su
veranitatea latino-ameri- 
cană.

Este cazul 
că la ultima 
Consiliului 
O.S.A. (în 
Washingtonul

să amintim 
reuniune a 
general ai 
iunie 1972) 

a reușit, 
numai ca urmare a unor 
puternice presiuni, să îm
piedice, in ultimul mo
ment, adoptarea unei

propuneri peruane, pri
vind normalizarea rela
țiilor cu Cuba. Aceasta 
după ce amintita pro
punere obținuse o majo
ritate substanțială in 
Consiliul permanent al 
Organizației. (De altfel, 
in cadrul votului din Con
siliul general șapte sta
te au sprijinit propune
rea peruană și alte trei 
s-au abținut de la voi). 
Așa cum remarca nu de
mult revista L'INFORMA- 
TION LATINE citind sur
se de la sediul O.S.A. 
„procesul tinzind spre 
normalizarea relațiilor e- 
misferei cu Cuba a că
pătat o astfel de intensi
tate incit eforturile (nord) 
americane de a-l opri 
seamănă de pe acum cu 
o bătălie de ariergardă 
dinainte pierdută".

Declarația secretarului 
general al O.S.A. la con
ferința de presă din ca
pitala mexicană 
mă, o dată mai mult, 
asemenea apreciere.

Datorită poziției discului solar la o mare înălțime deasupra orizontului lunar, factor care îngreunează dirijarea deplasării vehiculului, „Lunohod- 2“ a efectuat deplasări reduse în. apropierea treptei de aselenizare, pe Terra fiind transmise imagini televizate panoramice ale locului de aselenizare. A- ceste imagini au permis specialiștilor să-și imagineze scena coborîrii pe Lună a stației cosmice care a adus aici vehiculul selenar.Un moment deosebit de interesant în cursul celor două ore în care „Lunohod-2“ a evoluat in zona aselenizării l-a constituit cel în care vehiculul s-a a- propiat la mai puțin de patru metri d« treapta de aselenizare a stației „Luna-21". Deși s-a creat, pentru o clipă, Impresia că va avea loc o ciocnire, o manevră a echipajului terestru de efectuată de la o dis- sute de mii de kilo- evitat coliziunea. „Lu- a virat la momentul treeîndu-se, apoi, la televizată a treptei de Una din teleeame-

Aprecierile specialiștilor arată că retrorachetele de aselenizare lină au redus viteza de coborîre a masivei platforme, încărcate cu o sarcină de aproape o tonă, pînă la circa doi metri pe secundă, viteză de cinci Ori mai mică decit cea la care la contact, pe Pămînt cu solul un parașu- tlst obișnuit.La sfîrșitul celei de-a treia ședințe de legătură, „Lunohod- 2“ a fost dirijat într-o poziție care asigură reîncărcarea surselor de alimentare cu energie electrică de la bord cu ajutorul unei baterii solare.

eonfir- 
o

E. R.

dirijare, tanță de metri, a nohod-2" oportun, filmarea aselenizare, rele vehiculului lunar a obținut de la o distanță extrem de redusă, imagini ale platformei de transport și a locului în care a- ceasta a aselenizat. S-a văzut, astfel, că platforma care a dus vehiculul pe Lună a coborît ne buza unui crater de mari dimensiuni și că treapta de aselenizare a luat contact cu suprafața solului lunar tntr-un mod atît de lin, îneît a fost solicitat doar amortizorul unuia din cele patru „picioare“ ale treptei.

• NUMĂRUL cazurilor DE VARIOLA înregistrate in întreaga lume în cursul anuiui 1972 este de aproximativ 65 000, în creștere cu 23 la sută față de anul precedent — se precizează într-un raport epidemiologie al Organizației Mondiale a Sănătății. Totuși, afirmă raportul, nu este vorba de o recrudescență a maladiei, ci de o înregistrare mai atentă de către serviciile sanitare a cazurilor de variolă.

tinua să acorde sprijin multilateral mișcărilor de eliberare națională din sudul continentului.

Wär
• JOI, 18 IANUARIE 1973, a fost semnată ia Sofia, noua convenție consulară dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria.

larnâ neobișnuită 
în Liban• ÎN URMA ABUNDENTELOR și neobișnuitelor căderi de zăpadă care au avut loc în ultimele trei zile în Liban, Siria și Iordania, zeci de sînt izolate, drumurile nit impracticabile, iar cațiile telefonice sînt te, îndeosebi Amman. Serviciile publice și cele ale jandarmeriilor locale întreprind serioase e- forturi pentru degajarea numeroaselor automobile blocate de-a lungul șoselelor.

fi suprimate toate restricțiile la importul de produse petrolifere superior prelucrate, pînă Ia sfîr- șitul lunii aprilie a.c., alte categorii de combustibil lichid fiind exceptate de taxe suplimentare la import pînă la 1 aprilie 1974.localități au deve- comunl- Intrerup- între Beirut și de lucrări
• GUVERNUL S.U.A. A HO- TARIT sporirea, cu 50 la sută, a cotelor de import la produsele petrolifere, ca urmare a unei crize acute de combustibil lichid în Statele Unite. Totodată, vor

• PARTIDUL SOCIALIST JAPONEZ și-a anunțat proiectul de program politic pe anul 1973, pe baza căruia intenționează să-și desfășoare și campania în vederea alegerilor parțiale pentru Camera Consilierilor ce vor avea loc în 1974. Potrivit programului, socialiștii vor lărgi campania pentru abrogarea Tratatului de securitate japono- amerlcan, pentru renunțarea la cel de-al patrulea program pe cinci ani de dezvoltare a forțelor de autoapărare.

Noua Guinee 
pe drumul 

independenței 
La 1 decembrie — 

dobîndirea 
autonomiei.»„Guvernul australian este dispus să acorde Noii Guinee autonomia, la 1 decembrie a.c. sau Ia o dată ulterioară, și să acționeze în vederea obținerii independenței acestui teritoriu în 1974“ — se arată într-un comunicat o- ficial dat publicității la Canberra, la încheierea întrevederilor dintre primul ministru australian, Gough Whitlam, și șeful guvernului local al Noii Guinee, Michael Somare. Se precizează, însă, că data exactă a acordării independenței Noii Guinee va constitui obiectul unor noi consultări.
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