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In prezsnfa tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

ieri, a avut loc Conferința
organizației județene de partid lași 

CUVfNTAREAIntr-o atmosferă dc pu
ternică efervescență politi
că. sub semnul hotăririi dc 
a înfăptui obiectivele insu- 
flețitoarc stabilite dc Con
gresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale partidului, 
in prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. se
cretar general al partidu
lui. președintele Consiliului 
d’ Stat al Republicii Socia
liste România, s-au desfă
șurat ieri. 19 ianuarie, lu
crările Conferinței organi
zației județene de partid 
Iași.

Pentru delegații și invi
tații la conferință, pentru 
toți comuniștii și pentru în
treaga populație a județu
lui a constituit un puternic 
prilej de bucurie, de sa
tisfacție faptul că. după 
fructuoasa vizită de lucru 
întreprinsă cu o zi înainte 
in unități economice și cul
turale ieșene, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a o- 
norat prin participarea sa 
lucrările Conferinței jude
țene de partid.

Înec din zorii 
mii de ieșeni — 
tovirășul Nicolae 
va participa la 
conferinței — au

dimineții, 
aflind că 
Ceaușescu 

lucrările 
ieșit de-a 

lungul străzilor pentru a-i 
aduce din nou salutul, o- 
magiul lor.

Intrarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid, 
in sala T> teului Național 
din Iași, unde s-au desfă
șurat lucrările conferinței 
a fost salutată de către cei 
524 de delegați, de invi
tații prezenți cu vii și în
delungate aplauze. Minute 
in șir s-a ovaționat pentru 
partid, pentru cel ce mi
litează neobosit, cu o e- 

’ ,-xemplară dăruire revoluțio
nară, pentru traducerea in 
viață a programului Parti
dului Comunist Român de 
făurire a societății socialis
te multilateral dezvolta
te. S-a aclamat înde
lung „Ceaușescu-P. C. R“, 
..Ceaușescu și poporul". din- 
du-se astfel glas sentimen
tului unanim al întregului 
popor, de dragoste, prețui
re și stimă față de condu
cătorul iubit al partidului 

1 și statului nostru.
i In prezidiul conferinței 

au mai luat loc tovarășii 
Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popescu, membru 
< Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
precum și membri ai Comi
tetului județean de partid 
și alți activiști de partid și 
de stat din județ, delegați 
ai organizațiilor de partid 
din întreprinderi. unități 
agricole și instituții.

In sală, ca invitați, se 
flau. de asemenea, prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R-. 
ai guvernului, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și ob
ștești, cadre de conducere, 
oameni ai muncii din fa
brici și uzine, de pe șantie
re. de pe ogoare, din școli, 
din institute de invățămint, 
știință și cultură.

Ordinea de zi a Conferin
ței județene de partid lași 
a cuprins :

1. Darea de seamă asu
pra activității Comitetului 
județean de partid lași in 
perioada decembrie 1968 — 
ianuarie 1973.

2. Raportul Comisiei ju
dețeni de revizie.

3. Alegerea Comitetului 
județean de partid și a Co
misiei de revizie.

Cu un viu și deosebit in
teres au ascultat participan- 
ții la conferință cuvintarea 
rostită în încheierea dezba
terilor de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Pu
ternice ovații și îndelungi 
aplauze au subliniat în re
petate rinduri ampla ex
punere a secretarului gene
ral al partidului.

★

Q-

Jn drum spre sala Tea
trului Național. unde au 
avut loc lucrările Conferin
ței organizației județene de

(Continuare in pag. o 3-a)

tovarășului Nicolae Ceaușescu
rostită la Conferința organizației

județene de partid lași
19 IANUARIE 1973

Dragi tovarăși.

să încep prin a vă 
dumneavoastră, dele- 
la conferința județea- 
partid, tuturor comu- 
și oamenilor muncii

Doresi 
adresa 
gaților 
nă de 
niștilor 
din municipiul și județul Iași, 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central al parti
dului. și . î nea personal. (A- 
plauze îndelungate).

Conferință* dumneavoas
tră — ca toate conferințele 
județene de partid — a avut 
menirea să analizeze activi
tatea depusă în ultimii patru 
ani. Din darea de scamă pre
zentată de tovarășul Potop 
și din discuțiile care au a- 
vut loc, s-a evidențiat fap
tul că organizația de partid 
a județului Iași, toți oamenii 
muncii din județ au depus o 
activitate susținută, 
nind in condiții bune sarcini
le mari care’ le-au 
Intr-adevăr, planul 

s-a realizat 
bune

indepli-

revenit, 
cincinal 

în 
bilanțul

precedent 
condițiuni 
activității dumneavoastră pe 
acea perioadă este cunoscut 
—iar în primii doi ani ai 
noului cincinal, așa cum a 
reieșit din darea de seamă și 
din discuții, s-au obținut, de 
asemenea, succese importan
te. Se poate spune, deci, că 
organizația de partid din ju
dețul Iași a desfășurat o ac
tivitate susținută, a reușit să 
unească eforturile oamenilor 
muncii pentru a da viață po
liticii partidului nostru de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Ro
mânia.

Aș putea aprecia că lucră
rile conferinței s-au desfășu
rat bine. S-au făcut auzite Și 
unele critici și, este adevă
rat, mai puțin autocritici — 
poate că aceasta este de în
țeles atunci cînd sînt rezul
tate bune, deși mai sînt și 
lipsuri, și nu strica dacă se 
insista mai mult asupra unora 
dintre ele. Sper însă că;.dacă nu 
s-a făcut aceasta în cadril 
conferinței, se va face în 
practică în activitatea pen
tru realizarea în continuare 
a sarcinilor mari ce vă revin.

S-au prezentat în conferin
ță o serie de propuneri și 
sugestii. Sper că prezența la 
conferință a unui mare număr 
dc miniștri, de miniștri adjunrți 
și alți reprezentanți ai orga
nelor de stat centrale nu va 
rămine fără rezultate practi
ce Desigur, reîntorși acasă, 
toți vor să găsească soluții, 
atit problemelor ridicate în 
conferință, cit și celor cons
tatate in întreprinderi. In fe
lul acesta vor aduce o con
tribuție activă la rezolvarea 
multiplelor sarcini care stau 
în fața organizației de partid 
din județul Iași.

In ansamblu, apreciez că 
conferința dumneavoastră s-a 
desfășurat bine Și sper că ea 
va fi urmată de o_ activitate 
susținută pentru înfăptuirea 
programului adoptat de Con
gresul al X-lea și Conferin
ța Națională, de către toate 
organizațiile de partid din 
județul lași.

După cum știți, in primii 
doi ani ai cincinalului s-au 
obiinut rezultate bune in în
treaga țară- Producția indus
trială a crescut cu 24,7 la su
tă. ceea ce reprezintă o creș
tere superioară față dc rit
mul stabilit prin planul cin
cinal. La aceste rezultate au 
adus o contribuție de seamă 
șj oamenii muncii din iudețul 
Iași, care au realizat si de
pășit sarcinile de creștere a 
producției industriale. Clasa 
muncitoare, inginerii. tehni-

cienii au desfășurat, in cursul 
anului 1972 o activitate sus
ținută, realizind cu succes 
planul, depășind chiar o serie 
de angajamente, croind pre
mise favorabile pentru înde
plinirea și depășirea întregu
lui plan cincinal. Doresc să 
adresez cele mai calde feli
citări muncitorilor și specia
liștilor din județul Iași pentru 
rezultatele bune obținute în 
dezvoltarea producției indus
triale. (Aplauze puternice).

Am obținut rezultate bune 
și in creșterea producției a- 
gricole pe întreaga țară. S-a 
realizat un ritm — aș putea 
spune industrial aproape — 
de creștere a producției, față 
de 1971, de circa 9 la sută. 
După cum a reieșit din darea 
de seamă, și in județul dum
neavoastră sînt rezultate bu
ne in dezvoltarea agriculturii.

Avem succese de seamă in 
dezvoltarea învățămîntului, a 
științei. S-au luat un șir de 
măsuri pentru ridicarea bună
stării materiale și spirituale 
a oamenilor muncii. In toam
na anului 1972 a început rea
lizarea proqramului de spori
re a salariilor care va conti
nua in 1973-1974.

Pentru toate victoriile 
ținute doresc să adresez 
licitări țărănimii noastre
operatiste, tuturor lucrătorilor 
din agricultură, precum și oa
menilor muncii din învăță- 
mînt, știință și cultură, tutu
ror celor ce muncesc din pa
tria noastră. (Aplauze puterni
ce. prelungite).

Apreciez munca bună des
fășurată de comuniști, de toți 
oamenii muncii din județul 
lași. Doresc ca de la tribuna 
conferinței județene să adre
sez felicitări călduroase tutu
ror comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din ju
dețul Iași. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Putem spune intr-adevăr, că 
planul in primul an al cincina
lului, atit in întreaga țară, cît 
și in județul dumneavoastră, 
s-a realizat cu succes in toate 
domeniile de activitate. Desi
gur, aceasta nu înseamnă 
nu mai avem și lipsuri, că 
s-au manifestat și o serie 
greutăți. Dimpotrivă, dacă 
acești doi ani am fi organi
zat ceva mai bine munca, da
că am fi asigurat o mai bună 
aprovizionare tehnico-materia- 
lă, o folosire mai intensă a 
capacităților dc producție, a 
mașinilor și utilajelor, fără 
îndoiala că rezultatele ar fi 
fost și mai mari. Cu toate a- 
cestea, linia dezvoltării noas
tre a fost mereu ascendentă.

ob- 
fe- 
co-

Stimați tovarăși,

că 
nu 
de 
in

Vă sint cunoscute sarcini
le trasate de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națio
nală din 1972, In centrul ac
tivității întregului nostru po
por. Congresul și Conferința 
Naționala au j u-. continuarea 
dezvoltării industriei in ritm 
înalt, pe baza celei mai înal
te tehnici contemporane, in 
așa fel incit, la sfirșitul anu
lui 1975, să parcurgem o nouă 
și importanta etapa in proce
sul de industrializare socia
lista a țarii, pe calea egaliză
rii nivelului de dezvoltare a 
tării noastre cu tarile socia
liste dezvoltate, a apropiem 
generale a României dc tarile 
cu o industrie avansată.

In cadrul Conferinței Na
ționale, unele organizații de 
partid județene - incej ind 
cu organizația de partid o 
municipiului București — 
și-au luai ung;jamentul de a 
realiza planul cincinal intr-o 
perioada mai tiurtzi. Conferin
ța Națională și-a însușit an-

qajamentul Organizației muni
cipiului București de a înde
plini cincinalul in 4 ani și ju
mătate și a lansat chemarea 
de a se realiza cincinalul in
tr-o perioada mai scurtă de- 
cit 5 ani. De atunci au trecut 
7 luni. In cadrul actualelor 
conferințe județene se face 
bilanțul rezultatelor obținute 
in analizarea posibilităților 
de a realiza cirtcihâlul înainte 
de termen. La citeva conferin
țe județene, care au avut loc 
pină acum, s-a hotărit să se 
depună eforturi pentru reali
zarea cincinalului in 4 ani și 
jumătate. După cite am înțe
les din conferința dumnea
voastră, județul Iași aprecia
ză că va putea realiza cinci
nalul cu 5 luni mai devreme, 
deși tovarășul Potop a ținut 
să mă asigure că acesta nu 
este ultimul cuvint al comu
niștilor din Iași. Sint convins 
că așa este. (Aplauze ’puter
nice).

Am vizitat cîteva întreprin
deri din județul dumneavoas
tră. Uzinele mecanice din 
Pașcani și Iași, Uzina meta
lurgică, Fabrica de mătase, 
Uzina de fibre chimice. Im
presiile generale sînt bune, 
deși în fiecare întreprindere 
există probleme și rezultate 
diferite. Sint uzine noi, ca 
„Metalurgica", Fabrica de mă
tase, Uzinele de fibre chimi
ce, dotate cu utilaje și ma
șini moderne. Ele au rezulta
te bune, o organizare buna a 
muncii, deși chiar și aici mai 
sint încă rezerve în ce pri
vește folosirea capacităților 
de producție, a spațiilor, prin- 
tr-o mai bună amplasare a u- 
tilajelor și mașinilor.

Rezultate bune au și oame
nii muncii de la Uzinele me
canice din Pașcani și din Iași. 
De altfel, dumneavoastră 
știți ca acestea sînt printre 
cele mai vechi uzine din a- 
ceastă parte a țării. Să vă 
spun deschis, mă așteptam ca 
ele să se găsească într-o si
tuație ceva mai bună. Din 
păcate, se pare ca nu s-au de
pus toate eforturile pentru ri
dicarea nivelului de organiza
re și dotare a acestor între
prinderi vechi, care au bune co
lective de muncitori atit din 
punct de vedere al pregătirii 
tehnice, cît și al trecutului 
lor revoluționar. De ce sub
liniez acest lucru? Pentru că 
eu consider necesar ca încă 
în acest an să se depună e- 
forturi de organizația de 
partid, de ministerele respec
tive. pentru schimbarea rapi
dă a situației, astfel ca aceste 
două uzine cu colective minu
nate dc muncitori și tehnicieni 
să fie dotate și organizate co
respunzător pentru a deveni 
un model din toate punctele 
de vedere. Este posibil și tre
buie să facem acest lucru I 
(Aplauze prelungite).

In lași, s-au făcut, in gene
ral, investiții mari. Aș putea 
spune că platforma industria
lă dezvoltata aici în ultimii 
10 ani este una din cele mai 
bine organizate din țară. Ea 
constituie o mindrie nu nu
mai pentru moldoveni, ci pen
tru întregul popor. Dar, toc
mai pentru că am realizat o 
asemenea platformă industria
lă modernă, nu este păcat ca 
alături de ea să existe uzine 
vechi, rămase în urmă? Nu 
ar fi fost normal ca acestea 
să fie organizate la nivelul 
celei mai înalte tehnici mon
diale. ținînd scama că toc
mai ele dispun de cadrele 
cele mai bine pregătite, cu 
un puternic spirit muncitoresc 
revoluționar? (Aplauze puter
nice). Sper că nu este nevoie 
să insist mai mull asupra a- 
cestei probleme. Miniștrii care

an 
cu 
și 
și 
se 
e-

se află aici, în sală. Comite
tul județean de partid, spe
cialiștii de la Politehnică vor 
înțelege că trebuie să schim
be încă in cursul acestui 
situația. Trebuie acționat 
toată hotărirea pentru ca 
la aceste întreprinderi, ca 
la întreprinderile noi, să 
folosească toate rezervele
xistente pentru sporirea mai 
rapidă a producției, să se a- 
sigure o mai bună organizare 
a muncii.

Este necesar să se acorde 
In continuare o mai mare a- 
tenție problemei calității, ca
re trebuie să constituie o 
preocupare centrală a tuturor 
organizațiilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii. 
Trebuie să înțelegem că pro
blema principală, care stă a- 
cum în fața noastră, a fiecă
rui coleotiv de întreprindere, a 
fiecărei organizații de partid, 
este de a face în așa fel In
cit întreprinderile noastre să 
poată concura din toate 
punctele de vedere cu între
prinderile cele mai moderne 
existente pc plan mondial, ca 
produsele românești să nu fie 
cu nimic inferioare, din punct 
de vedere al calității, produ
selor similare pe plan mon
dial. Avem pentru aceasta 
toate posibilitățile — dispu
nem de o bună bază tehnică, 
de oameni minunați, și tre
buie să înfăptuim acest o- 
biectiv. (Aplauze puternice).
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lull'll Urlich, Sabin Munteanu si Virgil Nica lăcătu >i la E.M. Livezeni — oa
meni de nădejde din iniinile cărora ies lucrări de calitate pentru buna întreținere a 
utilajelor din dotarea minei. Foto : I. LICIU
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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

ÎN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ !

ÎNALT SIMT DE RĂSPUNDERE 
Șl COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ

© In ciuda avariei, un schimb IV extrem de 
productiv.

O Sporul de cărbune al E.M. Paroșeni pe ziua 
de 18 ianuarie : peste 200 tone.

lă- 
în- 
fie 
că

Avaria survenită la sfirșitul schimbului II la fluxul 
de transport de la E. M. Paroșeni prin arderea a două e- 
leotromotoare care acționează transportorul cu bandă de 
cauciuc nr. 2 punea sub semnul întrebării realizarea pla
nului de producție al hiinei în ziua de 18 ianuarie...

Intervenția promptă a echipelor de electricieni și 
câtuși, coordonarea și sincronizarea operațiunilor de 
lăturare a avariei, au făcut ca fluxul de transport să 
repus in funcțiune in timpul record de 6 ore, astfel
schimbul IV. al brigăzilor de la fronturile de lucru au pu
tut începe acțiunea pentru recuperarea pierderilor din 
schimbul III. Electricienii Ion Colda. Marin Dobromir. 
Gheorghe Roșea și lăcătușii Janos Demeter, Andrei Micloș 
și Ioan Marton au trăit sentimentul datoriei împlinite. Dar 
și minerii Gheorghe Popa, Gheorghe Chitic, loan Nedea, 
loan Ungureanu, Ion Vintilă — șefi de schimb la cele șase 
frontale —, ca și cei de la pregătiri, au făcut totul pentru 
ca planul zilnic de producție să fie îndeplinit în. pofida 
avariei care a survenit. Strădania lor a fost încununată de 
succes, schimbul IV depășindu-și planul de producție cu 
500 tone cărbune brut, ceea ce a făcut ca mina Paroșeni 
să obțină in ziua de 18 ianuarie o producție de aproape ' 
200 tone peste sarcina zilei!

Merită revelată contribuția, la această reușită a mi
nerilor din schimbul III care — în imposibilitatea de a 
trimite cărbunele la suprafață — au pregătit locurile de 
muncă în ^așa fel incit schimbul următor a avut cele mai 
bune condiții pentiru a lucra cu maximum de eficiență.

Vasile PURICE 
corespondent

Cenaclul „Meșterul 
Manole“

In orașul Vulcan
in sala 
cultură 
o nouă

Mîine, la ora 10, 
bibliotecii Casei de 
din Petroșani are loc 
ședință dc lucru a membri
lor cenaclului literar „Meș
terul Manole". La această 
întilnire sint invitați 
participe toți cei care au 
înclinații literare, ori 
scris versuri sau proză, at
mosfera cenaclului fiind 
prielnică creației poeților 
și prozatorilor din întrea
ga Vale a Jiului.

să

au

Prin grija Consiliului popu
lar orășenesc Vulcan pentru 
îmbunătățirea practicii elevi
lor, vor începe, in curînd, lu
crările de amenajare a unui 
nou atelier-școală pe lingă cel 
existent.

Lucrările se vor efectua cu 
sprijinul nemijlocit al fabri-

Creșterea 
eficientei 
extracției

In cel de-al treilea an al 
cincinalului, colectivul mi 
noi Pelrila șl-a propus să 
realizeze un obiectiv de 
seama, cu largi implicații in 
creșterea eficienței extrac
ției de cărbune : trecerea 
in blocul II in cadrul stra 
tulul 3. la transportul pro 
ducțici de cărbune prin in 
tcrmedlul fluxului de benz’ 
atit pe orizontală cit și p>- 
înclinare. 600 de metri d<- 
benzi vor vehicula zilnic 
către ..ziuă" aproape 1 000 
tone de cărbune... Puncte 
Ie de „stagnare" vor fi e 
liminate. Efectivul necesai 
pentru servirea circuitului 
se va reduce cu șase oa 
meni pe fiecare schimb A 
proape echivalentul unui 
schimb al unei brigăzi de 
frontaliști...

Tot în 1973 urmează să 
intre în funcțiune și punc
tul 2 est destinat „frînării" 
producției sectorului 1 la 
orizontul XIV. prin aceasta 
devenind disponibil pen 
tru lucrări nemijlocit pro
ductive alți patru oameni 
pe schimb.

la care 
unităti 
Astfel.

cii de stilpi hidraulici 
vor concura și alte 
industriale din oraș, 
cei aproximativ 1 000 de elevi
ai Liceului și Școlii generale 
nr. 5 din localitate 
desfășura orele de practică în 
condiții optime.

își vor

ZĂPADA AU ACOPERĂ
Străbatem o perioadă a anului — lunile 

cînd cu toți ne vrem, ne dorim — căci așa e 
șui, strada cartierul să ne fie la fel d< 
ca in timpul verii.

Cum este satisfăcută această cerință majoră a populației, 
cum acționează și sprijină I.G.C. acțiunea de gospodărire in

de iarnă — 
firesc — ora- 

curate și frumoase

• ••

această perioadă, consiliile populare, deputății. asociațiile 
de locatari și cetățenii ?

Pornind pe intinerariul acestor întrebări, iată ce și-au 
notat în carnet reporterii ziarului care, au vizitat ieri in 
cadrul unui raid orașele și cartierele Văii Jiului:

Există toate 
posibilitățile 

ca 
salubrizarea 

să nu fie 
o problemă

Aceasta este concluzia ce 
s-a desprins din discuția a- 
vutâ la conducerea I.G.C. Pe
troșani, la ora cînd reporterii 
noștri invesligau, la fața lo
cului. aspectele privind cură
țenia Și gospodărirea locali
tăților municipiului. Dar ia
tă dialogul avut pe această 
temă cu tov. ing. Eugen Dan. 
șeful serviciului producție al 
întreprinderii de gospodărie 
comunală :

— Din capul locului 
precizarea că, față de 
trecuți, avem posibilități 
superioare pentru a ne 
deplini obligațiile. Aceste . 
sibilități se referă în speță la 
dotare. Dacă mă refer numai 
la completarea mijloacelor 
de transport pentru nevoile 
salubrizării, anul trecut în
treprinderea a primit, prin 
transfer, de la Timișoara, 9 
autobasculante pentru trans
portul gunoiului menajer. 
Toate sectoarele din localități

fac 
anii
net 
în-
po-

> B B ■
K4

apropiere a restau- 
e înțe-

ce se 
rampe- 
Petrila,

trailerul pentru a ne trans
porta buldozerul la o rampă 
sau la alta pentru nivelatul 
gunoiului, iar unii oameni ai 
I.G.L.-ului ca cei de la cen
trala termică nr. 1 Aeroport 
nu vor să înțeleagă că pentru 
a le putea ridica zgura ea 
trebuie udată. Repet, însă, a- 
vem create condiții mai bu
ne decît în anii precedenti.

sînt echipate corespunzător cu 
mașinile necesare ridicării, 
transportului și depozitării gu
noiului la locul indicat de 
organele sanitare. In plus, la 
Petroșani, dispunem de un 
excavator pentru încărcarea 
zgurei de la centralele ter
mice, de un buldozer pentru 
nivelarea gunoiului 
duce din localități la 
lc respective de la 
Aninoasa Și Lupeni.

— Sub aspect organizato
ric, ce ne puteți relata ?

— Acționăm și sub acest 
aspect pentru ca activitatea 
de salubrizare să nu ridice 
probleme in această perioa
dă : am întărit echipele de 
încărcat și transport de gunoi 
cu oameni din echipele de 
măturători de străzi ; ur
mărim insistent respectarea 
graficelor de ridicare a' gu
noiului, ținînd contact strins 
cu deputății dc cartier. cu 
organele consiliului popular. 
Facem totul ca pe străzi, în 
cartiere să troneze curățenia, 
ca dc la centralele termice să 
se ridice lă timp zgura.

Intîmpinăm și unele
ficulțăți, I.P.S.P. Livezeni, 
S.U.T. și S.T.R.A, nu ne a- 
cordâ sprijin cind le solicităm

V

„Norocul" 
gospodarilor

di-

Trecem pe lingă termocen
trala Paroșeni. Cartierul So- 
hodol. O ..zonă" îndepărtată a 
Vulcanului. niciodată prea 
bine îngrijită. Poate pentru că 
o mai aproape de Lupeni și e 
lăsată in grija gospodarilor a- 
cestui oraș! La tot pasul, 
printre blocuri, recipient! de 
gunoi, plini cu virf și înde
sat. Mai sint și unii... goi. A- 
dică răsturnați. Cîteva gospo
dine se scuză. Nu ele — zic 
— sint de vină. ci... porcii. 
Renunțăm să aflam ai cui sint 
„vinovății". Se subînțelege, 
fn piața nouă a orașului Lu
peni. resturi „uitate" de cei 
ce și-au expus produsele pe 
mesele lungi,. Statia I.G.C. din

imediata 
rantului „Progresul1 
sată de hîrtii. Le împrăștie 
vîntul in stradă. De ce n-ar 
face-o dacă gospodarii nu văd, 
nu iau in seamă... „zmeii" ur
cați și coborîți de orice a- 
diere... Aceeași ambianță și 
pe strada Parîngului. In apro
pierea blocului nr. 80, de pe 
strada Tudor Vladimirescu — 
„cadrul" văzut mai înainte e 
„îmbogățit" cu foștii brazi ai 
lui Moș Gerilă.

...Cartierul Braia. Pe o plat
formă a blocului 2, la... înăl
țime, un morman de gunoi. O 

■ priveliște deplorabilă. Mai 
departe, in spatele căminului 
muncitoresc nr. 5 și a blocu
lui -1 — munți de zgură și ce
nușă. să concureze cu Straja, 
nu alta. Munți autentici! As
faltul aleii nu se mai vede. 
Cine trebuie să ridice aceste 
gunoaie ? „$i mina și I.G.C.-ul. 
Dar nimeni n-o ia. Altădată o 
rezemam de clădire — ne 
spune fochistul Stancu Zai- 
nea — dar ni s-a spus că 
nu-i bine. S-o punem alături 
ca s-o ridice mai ușor. De
geaba ! De cînd a venit vre
mea rea, nu ne mai ..vizitea
ză" nimeni...".

Lingă centrala termică nr. 
1 Braia, un tractor destinat 
ridicării gunoiului. Sau a ce- 
nușei. E al U.E.L.-ului. A ve-

Reporterii ziarului 
„Steagul roșu"

(Continuare in pag. a 2-a)
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CIN! ȘI CIIM St OCUPĂ 1)1 TINERII

La I /Inn de utilaj mlnJer 
Petri.șanl Tlf-rtTV» prw us *h 
urmărim un nsped • nt ph- 
i a nrlnM*miMl. Irqnl de In- 
Lrirt‘7 rludurllor orqanl/nțlcl 
• h- tineret si nnurrw? ncnla prl-

w. pri’ix upnrca organelor țl 
Li .nl/atlilOT U.T.C. din u/l- 

. i ini# do tinerii <ci tnal re- 
■ nti pom-mmI al cornelului 

ro«.u. Ob|0( llvul ant hotel !-•' 
onslltull dot I plusul de fl- 

i. ntie > •' trebuie ooordnt 
pi oaspeților uteflștl, ruin sint 
ijulatl ‘••t *e Inlcqrcze dig lln 
i-i disciplina vle|ll do organ!-

s,t dăm ișadar grai fapte-

1N I/INA NIMENI N-A
Al/.f DESPRE AȘA CEVA...

tste evident câ in srOpul 
unonsterii mun. ii U.T.C. pen

tru educarea noilor săi mem
bri in scopul inteqrârli lor 
Sn viata organizației, trebuie 
>,1 ști i iți au fost primiți, cind 
si mal ales i inO sini tinerii 
noi primiți in organizație. A- 
. O'te întrebări însă, au ră-

i !- I.îra răspuns l.i U.U.M.P. 
Mai precis, in ultimele șapte 
Lini n-a fost primit in orqa- 
i/etle nl< i un tîndr. Do ce?

It.KPundr întrebării noastre 
Ing Nltolac lobonl. lo - 

tlltorul secretarului comltotu- 
i ii V.T.C.:

Numeroși elevi «1 școlii 
uzinale șl llnerl din secțiile 
productive șl-au manifestai 
dorința de a intra in rînduri- 
1e organizației noastre dar 
s-au izbit de neglijența se
cretarilor de la organizații 
care Io promit și aîlla lot. 
Vina a poartă fostul comitet 
V.T.C. care n-a întreprins ni
mic. pentru pregătirea șl pri
mirea in organizație a noi 
membri.

\$a slînd lucrurile s-ar pă
rea că nu mai avem lapte pen
tru a .-on Unu a. Dar...

Din sălile 
de judecată

Eleonora Bullga din Lu
pani a ..meditat’* nițeluș și a 
descoperit că este înzestrata 
cu darul de a cîștiga prin... 
fur* 1.. A început ..munca" în 
magazia lui B.N. de unde ,.a 
luat" 25 kg lină de oaie și 
i iaci piei de miel. Avînd ne
voie de un colaborator, l-a 
aflu n persoana lui Slmlon 
Onlca. recidivist care a a|u- 
mt-o să valorifice „roadele 
muncii’*.

magii <• ale piticului, dau cu
loare și < onsisilență acestor e- 
pisoude. După ce-și îndepli
nește rolul de comentator sl 
povestitor, piticul dispare Ia
răși in călimara marelui fa
bulist care, zimbind îngădui
tor, iși înmoaie pana pentru 
a da viață altor intimplări. 
„Lumea animalelor" (rulează
l i cinematograful Republica" 
din Petroșani) erie un film 
frumos și cu ample resurse e- 
ducalive, îndemnînd și la o 

tura bogată pentru a < on- 
tinua firul poveștilor-fnbule.

1 iind invitată plnă la urmă 
de un lucrător de miliție să 
dea declarații in legătură cu 
noua sa îndeletnicire, a re
fuzat categoric. Refuzului i 
s-au adăugat insulte violente 
la adresa lucrătorului de 
miliție. Dat fiind că a făcut-o 
cam de... oaie, E. Buliga și-a 
imheiat pentru doi ani și șa
se luni „cariera" cleptomaniei 
iar S. O. a urmat-o pentru un 
an. drept răsplată pentru a- 
jutorul prețios ce i l-a dat.

Profitînd de neatenția por
firului de la căminul munci- 
• t< : . Gheorghe Stelejan, 
recidivist din Vulcan, și-a fl
ics o cheie potrivită și a 
deschis apoj camera lui C. 
M. care, zice-se, trebuia să-i 
înapoieze o bluză supraelas- 
tlcă. Cu această ocazie și-a 
mai îmbogățit garderoba cu 
alte obiecte de Îmbrăcămin
te (că tot i se potriveau de 
minune).

Tot pentru o asemenea is
pravă respectivul a fost con
damnat în 1971 la un an și 
jumătate închisoare, pedeap
sa fiind atunci grațiată. Se 
vede că nu a tras învățămin
te, așa că acum va ispăși ve
chea pedeapsă la care se a- 
daugă cea nouă, de un an.

Nlcolae GHERGHIN,
judecător

PE ECRANE

A fost odată un polițist
Fimul „A fost odată un polițist" este o comedie ce su

gerează că sînt situații în viață care produc schimbări în 
caracterul omului. Ii pot răsturna chiar și convingerile de 
natură intimă. Comedia polițistă are, în modalități expre
sive mai mult sau mai puțin convingătoare, un sens mora
lizator. Acțiunea acestui film franco-italian e simplă și 
trăiește doar prin interpretările actoricești (Mireille Dare. 
Mlchcl Constantine, Michel Lotasdale etc.). La Nisa este 
ucis traficantul de droguri Louis Lopez. In buzunarul lui 
se găsește o scrisoare, adresată fratelui său, Maurice, anun- 
tindu-1 că i-a găsit de lucru și îi făcea propunerea să ple ( 
din Tunis și să se stabilească in Franța, împreună cu soția 
și copilul.

Dar scrisoarea prezintă un mare interes pentru brigada 
de stupefiante a poliției. Louis Lopez fusese un apropiat 
colaborator al lui Pasol Manoni, unul din marii șefi ai 
traficantilor francezi de stupefiante, căutat de multă vre
me de poliție. Comisarul Campana, din brigada de stupe
fiante, concepe un plan îndrăzneț pentru nimicirea bandei 
lui Manoni : se hotărăște să i se substituie cu sprijinul .f i- 
miliei" lui, constituită ad-hoc. Filmul merge mai departe 
pc o schemă devenită, de mult timp, un loc comun. Cam
pana este un celibatar convins și se găsește, dintr-o dală, 
prins în problemele specifice unui soț și tată de familie. Si

PESTE 200 1)1 FINIRI SINT 
NEGI IJAțl I

Orcpinl/rtțla l'.TX de l.i 
I .l'.M.P. număiii “Htl tineri, 
lor din (ci peste 2 IKlO de s.v 
Inln|i al uzinei 50-tH) la sula 
‘ini tineri de unde reieși
tă ipcslo 200 de tineri nu sini 

< uprln.și In organizație. Se 
Slip Iris.i (fi șl do m oștiri lot 
organizația V.T.C. trebuie s.j 
se ocupe. sA-| nlraqfi hi <i< • 
Huni educative de <iinploar> 
la adunări qenorale. spre n-l 
familiariza astfel . u viata de 
organizație Incit să treze îs.,. 
In .lat ini < do . .1. ’ I ut 
riști.

Există insă în uzină o rup
tura nepermlsa între ulecl.ști 
si neutociști pe care locți
itorul secretarului V.T.C. .•> în
cercat să ne-o explice :

— Nculrclștll au lost ne
glijați in ultimul timp, nu s-a 
lăciil aproape nimic pentru a- 
tragerea lor. Acum, noul or- 
qan ales șl-a propus să-i an
greneze in loale acțiunile sil 
tie invitați la adunările gene
rale. să lie cuprinși in con
cursurile tematic»' și olimpia
dele pe meserii. Avem proiec
tate o serie do dezbateri 
mese rotunde cu prilejul că
rora se vor face cunoscute ti
nerilor momente din Istoria 
V.T.C.. prețuirea de care se 
bucură tinerelul revoluționar 
din partea partidului, aportul 
său la Inlretupi viată polllliă. 
economică st socială a țării. 
Vom activiza de asemenea, 
cercurile de studiere a statu
tului V.T.C.. acesta avînd ca 
scop pregătirea acelora care 
au depus cereri de primire in 
organizație.

Deficiența semnalată dove
dește elocvent lipsă de preo
cupare în acest domeniu a 
fostului comitet. Este necesar 
ca noul organ să Învețe mal 
mult din această... experiență 
negativă și să acționeze nein-

Curs pentru 
ghizi-conducători 

de excursii 
în cadrul B. T. T,
Biroul de turism pentru ti

neret din Petroșani, va deschi
de cu începere de la 1 februa
rie a.c„ cursurile unei școli 
pentru ghizi turistici. Cursuri
le se vor desfășura in peri
oada februarie-mai a-c., vor 
cuprinde teme teoretice și 
practice și se vor încheia cu 
un examen de absolvire.

Se primesc înscrieri pînă 
la data de 3! ianuarie de la 
absolvenți ai liceelor teoreti
ce și de specialitate, elevi ai 
liceelor (clasele Xl-Xfl) și de 
specialitate (ultimii doi ani). 
Candidați! nu trebuie să de
pășească limita de virstă (18- 
35 de ani) iar la înscriere 
trebuie să prezinte recoman
dare din partea comitetului 
U.T.C. al organizației din care 
fac parte, două fotografii, bu
letinul de identitate și o ce
rere de înscriere. Școala are 
drept scop pregătirea ghizl- 
lor-conducătorl ai B.T.T.

lirzlal .isllil in * it laptele sd 
1 mai scurt

' 9 IUe amintite ele
miel loriilo] ui ncislru an prins
viață.
IN ÎNCHEIERI . sl RPRI/A 1

Din ddliiili < ie a 'unotișie

In U.T.C. om * prut sprijinul
i.llNil U.T.C.i nmltcluhii muri

Dosarele cure Irir<‘qlrir( .va o-
videnln ne-au o ferit o surpri-
..g olcrim sl noi OKi.mi <i-
Hol dc tineret dip la l .1 M.P.
In ultimele pairii luni, respec
tiv in tuna Bl >1- .>i ic’ 1972. 
In uzină s-au făcut două pri
miri in organizație Iar in no
iembrie trei. Totuși la U.U.M.P, 
sint i im i linei i nu de mult 
intrați in organizație. Daca 
..acasă" unii membri din co
mitetul U.T.C. n-au auzit de 
vi. este inutil să ne intere
săm cine si cum se ocupă de 
educarea lor.

★
Mit la I .U M.P. cit si In 

alte organizații undo situația 
vslv .isennuiătonro se Impune 
mal mult Interes și pro o rutine 
pentru rid mii noi uteclșll, a- 
ceia c are mi ine vor conduce 
organizația snu vor puși in 
rlndurlb- comuniștilor. Muma 
iu acești tineri nu reclamă 
neapărat un program special 
do activități c i. o mai maro 
grijă n organelor U.T.C., a tu
turor ulvi ișlilor mai vechi, cu 
experiență, pentru a-l atrage 
și a-i ajuta să se maturizeze 
moral-politic. A-i face adică 
responsabili pentru viața or
ganizației din care fac parte, 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce revin acesteia

Am înșiruit doar cîteva din 
modalitățile <e stau la îndc- 
inina organelor și organizați
ilor U.T.C. astfel incit munca 
lor educativa să modeleze ti
neri cu core să ne mindrim, 
tineri de care societatea are 
nevoie.

Ionica FTERARU

corn J. S. BACH
Inlilnirea elf muzica lui J. S. Bacii (1685 — 1750), care 

a impus o etapă nouă In muzica europeană, este un eve
niment de excepție. Despre arta lui Bach s-au scris biblioteci 
Întregi, esteticieni, muzicologi și filozofi argumentează că 
este cel mai mare mistic, cel mai mare realist, cel mai su
biectiv creator, cel mai obiectiv demiurg, col mai religios 
organist și cel mai ateu cantor... Disputa se prelungește asu
pra acestui mare muzician a cărui operă profund umanistă 
este o grandioasă sinteză a cuceririlor muzicii de la Renaș
tere pînă în vremea sa, rcprezcnlînd o originală asimilare a 
fanteziei cu construcția riguros logică, cu suflu dramatic și 
lirism profund. Johann Sebastian Bach a compus monumen
tale lucrări vocal-simfonice și cantate, concerte, toccate, sui
te, fantezii, sonate, suite orchestrale etc. Pe lingă acestea, 
în ultimii Iței ani ai vieții, a compus două compoziții monu
mentale, avînd și o însemnătate teoretică, constituind apo
geul stilului polifonic: „Ofrandă muzicală’1 (1747) și „Arta 
fugii** (1748-1750).

Cu acest mare edificiu sonor, care este „Arta fugii**, se 
intilnesc iubitorii muzicii din Valea Jiului intr-un concert de 
muzică de cameră susținut de orchestra de instrumente 
vechi a radioteleviziunii române sub distinsa interpretare 
a dirijorului Ludovic Bacs, originar din Petrila. Concertul a- 
re loc duminică, 21 ianuarie, la ora 20, în sala Casei de cul
tură din Petroșani.

dovedește multă abilitate in armonizarea misiunii de poli
țist cu îndatoririle „familiare", acestea din urmă constitu
ind sursa comicului din film. Pînă la urmă, gangsterii vor 
fi arestați, iar polițistul, care fusese un convins celibatar, 
renunță la convingerile sale. Filmul „A fost odată un poli
țist" se hrănește dintr-o temă deosebit de stoarsă — tra
ficul de stupefiante dar, ca și alte pelicule, nu iese din 
limitele mediocrității. Rulează la cinematograful ..7 Noiem-1 
brie" din Petroșani.

Lumea animalelor
Producție a studioului ., A- 

nimufllm", „Lumea animale
lor" este un film de desen a- 
nimat de lung metraj care se 
adresează in primul rind unei 
virste; copilăria. Prin interme
diul unui personaj de basm

- un pitic ce apare chiar din 
călimara lui La Fontaine — 
ne sînt prezentate, prin inter
mediul imaginii și a unui co
lorit inspirat, fabuleh? „Gaița 
și păunul". „Stejarul șl tres
tia", ..Cocoșul, pisica și șori
celul", „Șoarecele și stridia", 
..Leul si șoricelul". Comenta
riul și intervențiile, adesea

CONCERT 
CORAL

Duminii a, in* roind de In 
'•ra 10, la Casa de i ullura 
din Petroșani nre Im un 
11>nc vi I < ural județean, or
ganizai pentru mim-rli din 
Valea .fiului de Comitelui 
judi ți-on petilru < ulturft si 
educ atic socialistă. La n- 
< <-nslu manifestare urlhlicfi 
participă Inriimțli corni»- cu 
eiivitale îndelungata, a < .»- 
i”i valoare a Inul .onlirnm- 
lă in concursuri prestiqion-

\v< in prilejul să Inlllnlm 
corul de la Orâșlie (albii in 
etapa a Ill-a a < oU( ursului 
„Cintare pațriei"), al C. S. 
Hunedoara și al sindicalului 
învățămînt din Dc-»v«i, corul 
căminului cultural din co
muna Dobra. Valea Jiului 
va fi reprezentată de corul 
(tubului sindicatelor din La
poni și de rele existente la 
școlile generale nr, I Petro
șani, nr. 5 Poțrila și nr, 4 
Vulcan, promiațn in recen
tul i oncurs < ullurol-nrlislic 
al pionierilor șl școlarilor.

Ștafeta 
folclorică

Mâine, la Căminul cultu
ral din Jicț, ore loc a doua 
etapă a ștafetei folclorice 
din Valea Jiului, manifes
tare artistică consttnd din 
programe folclorice și com
pletarea unui album itine
rant in care se consem
nează cele mai reprezen
tative elemente etnografi
ce locale. Ștafeta folclori
că, acțiunile care impulsio
nează activitatea cultural- 
educativă și artistică de la 
căminele culturale din Va- 

I ul ii, j u inaugurat 
duminica trecută la Cimpa, 
Urmînd să treacă în săptă
mânile următoare pc la 
Iscroni, Banița, Cîmpu Iul 
Neag.

ZAPADA NU ACOPERA...
(Urmore din pog. 1)

nil 'ti pro» urc zgura penlru 
un drum loreMler. Cu noroc I

Schimbați firma !
Cu zgura a4a. <■ o poves

te lungii. .Șl „divei sllb.ații", 
< cea i e s-at cxpliin, mal 
l'o-nclvlcle, («un așa: înlll 
Il dull" < le lie SllHUrlIe : a- 
poi. <l>i|d <il(>\d luni de aș
teptare. la una din < enlra- 
lele Iernii* e vine un excava
tor * are lucrează doua zile 
si .. del.a teaz.i". II lipsește 
o piesă. O al ta * entrala nre 
ni> ' i. *lar n-are e\. avator. Și 
uite- i intr-un cartier curat 

(8 Martie, Petrila), nota bu
nel gospodăriri o slri< «i toc
mai iei de In întreprinderea 
. aro poartă ui lltulalura el, 
expresia „de gospodărire co
munală".

La • eu Iraki Iernii* a nr. 3 
din Petrila, primul camion nl 
I.G.C. < are a venit, in aceas
tă iarnă, după zgură s-n pre
zentat la hurii In dota de 19 
ianuarie. Penlru ca „lucrarea" 
să se desfășoare’ în bune con
diția ni. in camion se afla și 
un s. f (tov. Alexandru Lap- 
.șanski, de la „control snlu- 
brilale"). rare însoțea fieca
re trnnsporl. Duplî cum ne-n 
relatat fochistul Gheorghe 
Chiș, excavatorlstul a dat deja 
semne de „defecțiune", anun- 
țind < <i „miine nu va mai in- 
cârcrt. penlru că II lipsește o 
piesa** (1). Cu această optica.

Nu se simte nevoia 
„excepțiilor"

Amprenta fructuoasei acti
vități pe țări mu) gospodăresc 
in<(j persistă in orașul Vul
can — recent premiat cu 
mențiunea 1 in întrecerea pen
tru înfrumusețarea și bunii 
gospodărire a localităților. \- 
proapc peste tot domnește or
dinea. Am spus insă „aproa
pe" pentru ca totuși există o 
ex cpție.

E vorba d*' Plotul 25, din 
strada Republicii, unde la un 
capăt al acestuia un morman 
de reziduuri este „pieptănat" 
de niște găini „harnice" iar 
intr-unui din colțurile scării 
aripei vestice, o grămadă a- 
prei iabllu de * mușii și alte 
resturi,.. împrăștie un 1/ de-a 
dreptul pestilențial.

Sintem In căutarea respon

Centrul tratat cu „atenție"
...Intrarea in Uricani impre

sionează prin < urâțenie, [. o 
o lungă porțiune din șosea. 
Pâtrunzlnd mai adine in oraș, 
impresia inițială se schimbă. 
Urgent. Lingă gardurile Liceu
lui de cultură generală, foar
te multe liirtii împrăștiate, in 
in< inia școlii curățenie. 
Probabil, elevii, in recreații 
se dispensează de învelișurile 
pachetelor cu dc-ale gurii și 
nu-și pot permite să le lase 
la vederea cadrelor didacti
cei... In centrul orașului, ră- 
minein surprinși de „aglome
rarea" punctelor de dej.ozila- 
re a tgunoiului. Pretutindeni : 
înapoia Casei de cultură, lîn- 
qă centrul de „Laplc—pline", 
vizavi do... Consiliul popular 
orășenesc. In fața sediului 
Grupului de șantiere nl 
I.L.H.S. Găinile sint in lumea 
lor, s< ormonesc in voie... In
terpelăm < itevd gospbdinc. 
Maria M. c elocventă : „Apăl, 
la noi ușa se inllmplă. Le 
vine foarte greu color de la

La ce folosește fereastra
Toate străzile din cartierul 

Aeroport-lJeiroșani, Ieri la o- 
ra prlnzului (și nu numai 
ieril) to Intîmplnau așternute 
cu „covoare*' de gunoi. Uneori 
(str. Viitorului nr. 28, 22, 26, 
30) deși roi iplențli de guno| e- 
rau goi, in jurul incintelor, 

După cum se vede riniQtorii „fără stăpin" au cu se în- 
grftșa prin gunoiul aruncat la intimplare și neridicat ia 
timp de la punctele gospodărești ale cartierului Aeroport, 
mai ales in spatele stației de autobuz de la „Organiza

re". Pînă cind această situație ?

SA RECAPITULAM!
Reporterii ziarului nostru au străbătut ieri municipiul 

avincl drept țintă a „intervenției" aspectul gospodăresc al 
străzilor, cartierelor, localităților Văii Jiului. Nu ain ales 
întiniplător această temă de investigație intr-o zi de iar
nă. Ne-a determinat faptul că in perioada anotimpului rece 
sursele dc „poluare urbană" sînt mai „intense" și, drept 
rezultai, cenușa, zgura, gunoiul menajer se adună in can
tități mai mari, ceea ce ridică în fața factorilor răspunză
tori de degajarea de aceste reziduuri ale iernii a arterelor 
de circulație, a străzilor, a spațiilor virane, a punctelor 
gospodărești — probleme deosebite, solicitînd, în același 
limp, șl sprijinul nostru, al locuitorilor, grija noastră- pentru 
salubritatea mediului citadin.

Ce au văzul, ce au constatat ieri reporterii ?
Multe străzi — spre lauda locatarilor, mai ales in colonii 

— unde spiritul gospodăresc «e află la el... acasă. Și aceas
ta-! valabil la Petroșani, Vulcan, Petrila... Și nu numai 
străzi ci și (articre întregi, evidențiate de altfel in însemnă
rile reporterilor din raidul de față.

Dar, să recunoaștem adevărul (și nu numai noi): in mul-

te cartiere, pe multe străzi, uneori chiar pe artere princi
pale, dovezile spiritului... negospodăresc sint atestate ..pe 
viu" și ați văzut cum.

Ce denotă aceasta decit o speranță... deșartă — a celor 
care așteptau o iarnă cu omătul mai mare decit munții de 
cenușă, mai întins decit terenul pe care vintul împrăștie 
„urmele" cetățenilor fără simț cetățenesc ? Iarna a venit dar 
spre regretul celor vizați fără zăpada care să acopere toate 
„petele" neglijentei. •

Ce se impune ? Mai multă operativitate in ridicarea și 
transportul gunoiului menajer, mai multă perseverentă in 
dezvoltarea responsabilității tuturor cetățenilor, a organelor 
in cauză față de menținerea ordinei și curățeniei localită
ților noastre, intr-Un cuvint față de tot ce-i necesar ca 
municipiul nostru să aibă o carte de vizită care să facă 
cinste gospodarilor și locuitorilor săi. Și pentru cine nu 
vrea să priceapă, mal multă Intransigență din partea celor 
in drept... să emită chitanțe !

\io de unde. < n-ar fi *4 trna-
■ a pe l,i Ile< irn bloc / \r
■ oale l.G.C.-lil din... Incur* a- 
lurd.

>• fires,- (,i in jurul centralei 
să se nflc mii multă zgurii 
»l! (firbuno.

Căutăm „piesa" <> lipsește' 
IX .< .-ului isplrllul gospodă
resc) la o « ri11 ala t*-i mi .i din 
apropiere (nr, 4). \i* i gusira,
într-adevăr, acest spirit. al 
bunului gospodar, dar el nu 
aparține cui ne așteptam. Un 
camion al U.M.T.F. Io* t- oli- 
< iul de salubrizare (din * c- 
rința întreținerii drumurilor 
forestiere) in contul I.G.C. în
curcarea se face qrcOl (fură 
excavator, bincințeles), Co-nr 
li să se O(Upe I.G.C,-III de 
drumurile forestiere? Schim
bați firma, tovarăși de la 
I.G.C,, pînă nu se. răzqîndeș- 
lc U.M.T.F.-ttl'.

In cartierul .,8 M.irli< " din 
Petrila. in afara centralelor 
tormlic. domină curățenia. In 
„7 Noiembrie", de asemenea, 
cu o singura excepție (dato
rată lot unei întreprinderi): 
sectorul I.G.L. a început, în 
uriuă cu două luni, demola
rea unei barăci (in fața blo
cului II), lucrare pe rare apoi, 
a abandonat-o. De două zile 
se lucrează din nou (cu oa
meni putini) fapt ce afectea
ză și aici asupra curățeniei 
generale. Asta dh contribuție 
la curățenia orașului.

sabilului de bloc. Nu l-am gă
sit și am sunat la vecin. Ion 
Sticlu, muncitor la uzina e- 
loctrlcă, nc-a răspuns:

- Pur și simplu, locatarii, 
' îțiva bineînțeles, tio dau de 
lucru. Dar nu-i putem depis
ta. Aceștia categoric n-au co 
căuta printre noi...

Intre tîni; a apărut respon
sabilul de blex. pensioharul 
Ion Loy :

- Eu aș mal adăuga că o 
urâțenie" printre acești in

divizi certați cu regulile igie
nei urbane am putea-o face 
numai cu sprijinul Consiliului 
popular orășenesc...

Ar fi de dorit. De ce ora
șul Vulcan dispună și do 
excepții? Nu-i nevoie de ele 
nici măcar pentru comparații.

salubritate să se deplaseze po 
aici. întotdeauna, dar întot
deauna,- este ridicat cu greu 
acest gunoi menajer". Nu pu
nem la îndoială celo ce aflam. 
Nici n-ani putea. Nu intil- 
nini. in tot acest perimetru 
central al orașului, decit un 
singur punct de depozitaro 
„pus la punct". Adică gol. In 
spatele Poștei. Sau ponte nici 
nu se stringe aici prea mult 
gunoi ! In vecinătatea canti
nei și a restaurantului, can
tități „industriale" de gunoi. 
„Aici se stringe repede gunoiul". 
Ar trebui — ne spune M.
\nton, locator al unui bloc 

din apropiere care, vrea nu 
vrea, suportă peisajul, — să 
fie la fel de repede ridicat. 
Nu după cîteva săptămîni". 
Așa e... Ne-am edificat. In 
„colonie" nu mai mergem. 
Dacă centrul e trdlat cu a- 
tita „atenție", poate de-acolo 
„Dacia" noastră nu mai reu
șea sa ne scoată I 

liirlii și cehușă împrăștiată aș
teptau In zadar intorvonția 
„gospodarilor" locatari. Alte
ori, (prea des!) recipienții aș
teaptă Si cite trei săptămini să 
fie goliți de mașinile I.G.C. 
(ne-au relatat despre această 
stare de fapt, Ana Berger sir. 

Oiluz. Olivia Mui, Mr. Inde
pendentei, Ellsalmbi Crlșan 
sir. Unirii, ultimi inlormln- 
(lu-nn ca punctul gospodări*** 
*1* la Cap de linie este uitat 
• u (lesfivlrșlre).

\lte amănunte l»'-,tm aflai 
de la tov, \nton Pohl, hnpu- 
l*Tni< it nl pK'ședinlelui (*•».„ j. 
itiei de Io* atari nr. I : ..!<*■< i- 
plențll dhpnr. I.G.C,-ui nu ri
dică la limp gunoiul < are osie 
împrăștiat de vini, lo uturll de 
la etajele superioare nu o 
mai obosesc pînă la pun. I< h- 
gospodărești. aiumiiid gu 
noaleln pe fercasiră • iu liănjl 
copiii car** nu ajung l > re( ‘»ji 
onți și Insă gunoiul ' lirig») 
ai eșua. Animalele Incaiarlhu 
(din blocuri ?) sini foarte ..la 
miliari/ale" *u cartierul, de
venit terenul lor zilnic de 
..plimbare"). In final interlocu
torul neutru a sugestionai <» 
soluție bună, credem, (n pro ,*- 
dinții asociației de lor aluri și 
inipulerniciții sa primească ,i- 
probarua din partea consiliului 
popular pentru n aplica snn< 
țiuni împotriva cetățenilor... 
I<iră Bimț* cetățenesc. Se simt' 
nevoia.

Aceleași necazuri ni le-a 
prezentat și tovarășul Martian 
Silo de la Asociația de loca
tari nr. 2 cartier Catpați. In 
plus — deoarece gunoiul nu 
se ridică la timp, de multe ori 
la blocurile turn se înfundă

Sa vadă și
Am străbătut străzile cartie

rului din colonia Pclroșaniului. 
Străzile Alexandru loan Cuza, 
Aurel Vlaicu, .-Vădanilor, Ra
du Șapcă, Clrivița roșie, 23 Au
gust și celelalte, imprimă un 
durabil sentiment de stimă 
penlru spiritul gospodăresc al 
locuitorilor. Dacă altădată, pe 
multe din aceste străzi zăceau, 
zile in șir grainezl-grămezi de 
gunoi menajer, acum am admi
rat o priveliște nouă. Doar 
strada General Dragalina, da
torită lucrărilor do moderniza
re netormlnale, aduce o notă 
stridenta.

Dar Interesul I.G.C.-ului nu 
o constant, binefacerile îi sint 
capricioase. Alături de, boian- 
geria de pe strada Cloșca se 
află un edificiu lingă care 
mormanul de cenușă, moloz și 
alte resturi pare a avea ce
va... vechime.

— E de prin toamnă a prins 
rădăcini, tie-a lămurit cetă
țeanul Barbu Lăzărescu. care 
locuiește prin împrejurimi...

Șl, surpriza : cu cit ne apro-

La umbra arcadei, depozit de gunoi.

Puncte discordante
Ioan Erdei: „Cenușa și ce

lelalte reziduuri, știu bine, se 
ttraiviporiă apixxipe zilnic".

Alexandru Costau: „Lucra
torii I.G.C, cară gunoiul In 
fiecare ri".

Parcurgînd cartierul „Emi- 
nescu** din Petrila ne-Sih con
vins — văzfnd punctele gos
podărești măturate proaspăt» 
și altele „atacate" pe 
moment — că se de
pun eforturi pentru a 
menține cartierul curat. To
tuși, grămada de cîteva tone 
de moloz din spatele blocu
lui magazin '„uitată" aici din 
noiembrie trecut de cel care 
au transformat fosta unitate 
a C.L.F, în restaurant și spo
rită de locatarii .descurcă
reți** din bloc, cea de cenușă 
de lingă blocul nr. 1. Ca și 
alte cîteva „puncte diseorcL.n- 
te“ întreținute do alti loca 
tal’i, Intre care se cuvine 
neapărat menționat loan Să- 

(analul do gunoi. Unii locatari 
nu se depkis* az<1 c iți va pași 
plnă la canal, E mai aproape 
lerenslra sau loalela, de undf, 
alto ne* .izuri pentru toți loca
tarii. Ața slînd situația, in ca
zul efl nu so va schimb i, multe 
din slrfi/lln ți aleile noastre 
ar putea li po bună dreptate 
denumite „ale gunoaielor*’.

Intr-adevăr, Consiliul popu
lar ar trebui să Intervină. Și 
Încă uț«. aft Învețe oamenii Iu 

se loloseșle... fereastra.

Pe strada Republicii la blo
cul nr. 25. găinile cartierului) 
au „iront de lucru" din plin...,

cei din tren
pioni de strada centrală, spo- 
rest elementele de neingrijire 
citadină. Tot cursul plrlului 
Maleia, niui ales in spatele 
piejli. este transformat intr-un 
ioc... nici nu știm cum sfi-i 
spunem. Este „rodul** insalu
bru al locuitorilor do aici a 
căror comparație cu alții lo e 
dezavantajoasă. De fapt, sec
torul do gospodărire al Con
siliului popular și I.G.C. tre
buiau sa inițieze, în aceste 
circumstanțe, o operă do „edu
cație**, neplăcută, o dropt, dar 
utilă.

Ne-am oprit îndelung pe 
strada 9 Mai, conlempllnd pan
ta spre calea ferată. Locuințe
le do pe strada Minerului nu 
au punct pentru depozitarea 
gtitioiului. La ce mai tre
buie? Nu ajunge panta? Să 
se vadă și din Iren. *

De cînd cei răspunzători de 
gospodărirea și înfrumusețarea 
orașului n-au mai făcut o „vi
zită" măcar prin aceste 
locuri ?...

liKjun. ne-au dc.vedit că in 
același cartier „Eminescu" li
nii au o atitudine proprie fa
tă de normele de igienă.

— Fac cum vreau și nu-mi 
pusă de nimeni — spune Ioan 
Sălăjan .și aruncă intr-ade
văr cenușa lingă peretele blo
cului. (Nici dc chitanțierul 
consiliului popular ?) Ne-am 
convins po viu. iar ncfamiliș- 
lii do la căminul E.M. Lonea 
țin morțiș ca peisajul din 
jurul căminului să fie „în
frumusețat** cu borcane, cu
tii de conserve, liirtii..,

Fac cum vor șl coi care 
împînzesc în fiecare zi car
tierul cu porcii lor. La punc
tul gospodăresc dc lîngă cen
trala termică am văzut patru 
grăsuni deodată.

— înainte de sărbători au 
fost și mai mulți — spunea 
Robert Pințker. fochistul, mai 
în glumă mai în serios.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUINICOLAE CEAUSESCU
*»a acordăm o 

marc creșterii 
muncii unre. 

ubllnlat In Con

(Urmare din pag. 1)

r la

altfel nu sini tiicii clc prea 
e să lichl-avansat-1' 7 Trebui

<fim -d -ilcntn n(■'pâsBtcu de
care duu dovadă în această
privință unele c<induceri de
întreprinderi, orga nizații dc
partid si comite*! sini’ ie? le.
îmi pure râu că președintele
Consillulu i sindic:ri județean
— care a vorbit a ici — nu a
găsit dr cuviință sâ arate
că. In c. drul grijii fată dc on-
menii muncii, un prim loc îl
ocupă io?mai rxtinferea, sc-
neral Izarcjîi mocan 1 zării, «u*
t orna ti zări 1 A corn»! n este pri-
ma problc•mă a d iiii fată de
oameni. 1 cttntfi si dc condi-
tiunilc dc muncă șj dc Pi’o-
terț ia mu:ncll Nu numni la
întruniri trebuie SA vorbite.
dc îmburu'Ufltirca condițiuni-

(Urmare din pag 1)

buîo sa so- 
problemclc’ 

do mo- 
ze condi- 
* oamenl-

*ln-

fcrmitatea 
•apid. in ci- 
i problema, 

puternice.

se acorde 
consUmu- 

care sînt 
a-

lop de muneft. tr 
lulionrtm concret 
<A asleurilm mliloac 
drrne caro să ușurc 
tiunilc de muncă aii 
lor I Aceasta «te s-.rc’lnn 
k nnlznl iilor partidului, 
dicatului, a conducerilor 
treprinderilor. Trebuie să 
ționăm cu toată 
pentru a rezolva ri 
te va luni, această 
în Iași ! (Aplauze 
prelungite).

Este necesar sfi 
mai multă atentic 
rilor de materiale, 
încă mari. Trebuie să se 
sigure reducerea acestor con
sumuri. micșorarea în gene
ral a cheltuielilor materiale 
de producție care continuă să 
fie mari, aducînd prin a- 
ceasta daune creșterii venitu
lui national, ridicării bună
stării oamenilor muncii.

Nu doresc sfi insist mai 
mult asupra acestor proble
me. Ceea cp am spus la Con
ferința Națională, la ntehara 
Comitetului Central de la 
«Ursitul anului trecut este, 
cred, destul dc clnr. Aș dori 
numai Mnl1!- f«
Impune ea tonte cnnd'.reHR' 
fntreorlndcriloF. tonte rrrmr- * 
nizatiilr dc on-tlf. ’indjenlo, 
s| dr tineret sft acționeze cu 
mai multă fermitate pentru 
înfăptuirea măsurilor privind 
ridicarea calitativă și a efi
cientei întregii noastre activi
tăți economice.

Din darea de seamă a reie
șit că întreprinderile din Ju
deț, pe ansamblu, nu au rea
lizat prevederile dc export. 
Aș dori să mă opresc puțin 
asupra acestei probleme. îmi 
face impresia că nu toate 
conducerile de întreprinderi, 
nu toate organizațiile dc par
tid înțeleg că comerțul exte
rior este o latură esențială a 

\«ictivității economice, că dc 
realizarea In bune condițiuni 
a colaborării și cooperării In
ternationale cu țările soclu- 
liste. cu alte state, depinde 
în mare măsurii dezvoltarea 
generală a economici româ
nești. Exportul nu este o ocu
pație benevolă, nu este o do
rință abstractă dc a participa 
ln schimbul mondial dc va
lori. Fără Un export susținut, 
fără dezvoltarea largii a 
schimbului de produse mate
riale cu alte țâri nu putem 
crea condițiuni pentru dez
voltarea continuă a economi
ei românești.

Comerțul exterior, exportul 
in principal, constituie o la
tură esențială pentru dezvol
tarea activității noastre eco
nomice. pentru ridicarea ge
nerală a bunăstării întregu
lui nostru popor îațâ de ce 
problema exportului trebuie 
să stea în centrul preocuoâ 
rilor tuturor conducerilor în
treprinderilor. fiecărui om nl 
muncii. Fiecare muncitor, 
fiecare inginer trebuie să știe 
că produsele Pc care le cre
ează trebuie să poală fi vîn- 
dute. Fiecare trebuia să se 
intereseze cum se poate asi
gura mai bine plasarea pro
duselor pe piafa mondială. In 
caz contrar, vor fi nevoit) să 
reducă producția, să închidă 
fabrica I Acest lucru trebuie 
să fie clar fiecărui om al 
muncii 1 Atrag foarte serios

partid-lași. tovarășul Nicolae 
CeaușeBcu a făcut un .scurt 
popas pentru a vizita mo
derna sală a sporturilor, 
construită recent in zona 
Palatului Culturii.

Secretarul general al 
partidului a fost informat 
asupra principalelor carac
teristici ale construcției. 
S-a arătat că sala a fost 
realizată după proiecte ori
ginale. că soluțiile adopta
te au permis o largă in
dustrializare a lucrărilor. 
Tribunele, cu o capacitate 
de 2 500 de locuri sint ra
batabile, fapt care creează 
posibilitatea dublării supra
feței sălii de sport

Pe străzile orașului, pe 
întregul . tras u străbătut, 
mii și mii de cetățeni, in
tr-o vibrantă atmosferă de 
entuziasm au salu'at eu

u tent ia asupra ace»Ici pro 
picnic și iog organizația dr 
partid, conducerile dc între 
prinderi, pe 1oți cwmintșlli, 
pe toți oamenii muncii, să ln 

Uzare» unui co
cli mal larg, 

susținut, repre- 
i) una din sarcinile oson 

time alo producției, file dez 
’oltArii social iste n României, 
ilnt convins că putem rou- 
iza. si trebuie sâ realizăm 

si în lași. în acest an. sarcini- 
export stabilite prin 

(Anlauzc puternice).
•nsl program de 
județul dumnea- 
provăzute mi- 
roalizarefi de 

. le noi, 
ite in lași, 

în alte

pentru
il.ili de produ |i< 
vor fl aniplai 
iscani și în alte locali* 

IMI. Suhlinio’ acest lucru, cio
ace consider necesar să ne 
rl|im nu numai de indus- 
ili/.aroa municipiului Inși, 
să no îngrijim șl do dez

voltarea nltor contre alo ju- 
Hatului. Numai in măsura In 
are vom realiza dezvoltarea 

tuturor centrelor, vom crea 
o ambiantă qoncralfi mal bu
nă. ridicarea nivelului gene
ral dc bunăstare șl cultură al 
tuturor oamenilor muncii. 
Realizarea politicii partidului 
nostru de amplasare raționalii 

teritoriu a Industriei se
■a și ln lași, co $1 In 
le județe din Moldova,
altfel în întreaga tarii,

înainte do a veni la Iași, am 
lost In judelui Vaslui care,
lupă cum stlti. a făcut park
din reqlunca lași și unde nu 
se construise aproape nimic. 
\(i»m șl în Vaslui și în Bîr- 

lad se construiesc uzlno mo
derne care vor începe să 
concureze» — șl sper cu rezul
tate bune - întreprinderile 
din lași. Tot astfel județele 
Suceava și Botoșani dezvoltă 
o industrie puternică, iar ju
delui Neamț ore un centru 
chimic viguros, care, ml se pare, 
îl întrece pe col din Iașii Fără 
să mai vorbim do Galati. Deci, 
toate județele din Moldova, 
ca de altfel din întreaga tară, 
au cunoscut în ultimii sapte- 
opt ani o dezvoltare indus
trialii intensa. Trebuie să mer- 
qcin însă mai departe, să dez
voltăm în fiecare județ noi 
contre industriale, noi centre 
orășenești. încă în acest cin
cinal trebuie să dezvoltăm 
mal puternic Pașcaniul și Tg. 
Frumos. Să ne gindim ca și 
Hlrlftul să înceapă să se ri
dice la un grad do industria
lizare, do viata economică moi 
avansată. Deci, prcocupindu-ne 
— cum spunea tovarășul Ni
tul I — să amplasăm noi uni
tăți în Iași, trebuie să no gin
dim să amplasăm obiective e- 
conomice in întregul județ, 
reallzlnd astfel o mai bună 
folosire o tortei do muncă, a 

* •iv'-uweior- -și DujlQacelot..,. de 
<jl uLounem -ițit in jude- 

ui i H -J'in fnu> ni. 1 11- 
-■ fiorin*'fl»«*»t-readm .esk:_ nece

sar să ne preocupam foarte 
serios de realizarea la timp n 
Investițiilor, do darea in ter
men In producție a noilor ca
pacități. de realizarea cel pu
țin în timpul planificat a tu
turor parametrilor prevăzut! 
in plan. Miliardele investito 
in industrie — după cum 
știți, pe țară anul acesta in
vestim aproape ‘ 100 miliarde 
dc lei — să contribuie astfel 
din plin la creșterea avuției 
naționale, ia ridicarea bună
stării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor.

Am convingerea că in lași 
există condiții pentru reali
zarea iu timp a investițiilor. 
Unii tovarăși au dat asigurări 
-ca vor fi date chiar ceva mai 
devreme in producție. Nu aș 
dori declt sa atrag atenția 
(omltctului județean dc partid 
șl miniștrilor prezenți aici să 
ia țoale măsurile pentru rea
lizarea în cele mai bune con
dițiuni a tuturor investițiilor 
prevăzu te.

Stimați tovarăși.

Este necesar să acordăm 
moi multă atentlc dezvoltării 
producției agricole. Am vizi
tat ieri două unități agricole 
cu rezultate bune; în gene
ral. și sectorul de stat și cel 
cooperatist au obținut rezulta
te bune în acești doi ani. Sînt 
insă multe lucruri de făcut în 
agricultură. Chiar cu produc- 
tlile sporite obținute în 1972 
nu ne putem declara satisfă
cut!. Este necesar să folosim 
bine baza materială, baza teh
nică de care dispunem în ju
dețul Iași — ca să mă refer 
numai la Iași — pentru a îm
bunătăți activitatea în agri
cultură. Avem la Iași un 
vechi institut agronomic — și 
el ar trebui să facă mai mult 
pentru a contribui la ridica
rea agriculturii din județul 
dumneavoastră, ca și din ju
dețele vecine.
ținem recolte
cereale și de plante tehnice.

Trebuie să ob- 
mai mari de

multă căldură pe conducă
torul partidului și statului.

•k

Marea piață din fala Tea- 
trulu 'Național trăiește o 
a t m osf<’ ră însuflețit ou re.
specifică evenimentelor de 
seamă. 40 000 de ieșeni s-au 
adunat aici, animați de a- 
ceeași dorință sinceră, fier
binte. de a saluta din nou 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. oaspete iubit al 
orașului și județului lor. 
Sint tineri și cirstnlcl, băr
bați și femei, oameni care 
lucrează în întreprinderile 
și instituțiile municipiului, 
aducindu-și cu dăruire și 
pasiune, alături de întregul 
popor, contribuția la înfăp
tuirea politicii partidului, 
la opera dc edificare a so
cietății sociali te multilate
ral dezvoltate pe pămlntul

I realizăm o îmbunătățire 
radhnla a producției ln zo
otehnic. Cu 1 170 kg dc laple 
pe rai) do vacă furajată ost»' 
ijrr»u s<i spunem i .i vom putea 
asigura ne- ogarul do lapte șl 
tic alic produse pentru popu> 
Ințlo. Desigur, se pot aduce 
lot felul do motivări. însă ex
periența bună pe caro o a- 
vom Intr-o serie de între
prinderi do stal șl unități i o- 
oper.itiste demonstrează <â 
dor înde de oameni, de buna 
orqaniznre .i muncii pentru a 
lichida rapid neajunsurile si a 
ridica nivelul agriculturii 
noastre. Aș dori < a judelui 
Iași, ru posibilitățile si mij
loacele însemnate pe caro ic 
arc. s<i portions' n la un pro
gram mai susținui de ridic ci
rc a producției agricole. Și 
în agricultură să se obțină re
zultate pe măsura celor obți
nute în industrie. Sint con
vins că sta ln puterea oame
nilor muncii de ln sate, a co
muniștilor. să reall/o/e ridica
rea oqrii altui ii județului. |A- 
plauze puternicei.

Am vizitat Institutul de 
cercetări chimice șl Universi
tatea, Ml-u făcut o deosebită 
plăcere s3 constat preocupa
rea institutului de a soluționa 
unele probleme dc mare Im
portanta pentru economia 
noastră și pentru dezvoltarea 
științei in general, co In in
stitut sc depune o activitate 
susținuta, Intr-ndovăr, Iu con
ferința județeană, oamenii de 
știința și cadrele universita
re din Iași se prezintă cu re
zultate bune, S-au obținut re
zultate și in apropierea învă- 
țamîntuhii dc producție. Am 
constatat < ti multă satisfacție 
că o (acuitate șl-a găsit deja 
locul in întreprindere șl șl-o 
putut orqaniza activitatea, In- 
leqrlndti-se (U produt tui. Am 
constatat că studenții se simt 
lonrte bine alături de mun
citori, de ingineri. Realmen
te, cind vor termina studiile, 
nu le va fi greu să participe 
activ ia procesul de produc
ție. Din păcate, nu același lu
cru se ponte spune $1 despre 
alte facultăți. Oare ar fi fost 
qreu ca celelalte facultăți din 
Politehnică să se ocupe, de 
exemplu, dc uzinele „Nicoti
nă", să-șl organizeze activita
tea acolo șl să ajulc întreprin-

. i în ridic ax oo ol genera
lă? Dlmpolrl.vă, ar II clștigat 
șl uzina șl profesorii.

Am constatat, de asemenea.- 
<ti multa bucurie |. reocupările 
pozitive «Io diferitelor facul
tăți șl rezultatele bune pe 
care le nu in cercetare. Nu 
am înțeles insă <le ce tre
buia ca în holul acela, fru
mos. al Universității să exis
te două standuri do chimie: 
unul al Universității și nilul 
al Politehnicii. Oare nu sînt. 
și unii și alții chimiști ? Oare 
nu ar li mai bine ca chimiș- 
lii să-și unească forțele și să 
lucreze împreună? N-ar obți
ne astfel și cercetarea, și în- 
Vdtămintul, și producția rezul
tate mai bune ? Sigur, există 
și contribuția fiecărui om. 
dar cred că. unind forțele, nu 
eliminăm posibilitatea dd evi
dențiere, ci asigurăm chiar ca 
fiecare să aducă o contribuție 
mai marc la dezvoltarea ști
inței și învățamîntului. Do ce 
ridic această problemă ? Pen
tru cu trebuie să vedem ceva 
mai departe, Trebuie să unim 
forțele, să facem centre unice 
și de pregătire a cadrelor și 
de cercetare. Do altfel, pe a- 
reastu linie dorim să mergem 
și in București și in alte con
tre. Eu nu aș avea nimic îm
potrivă <a lașul să fie un e- 
xemplu pentru alții In aceas
tă direcție. Ca să fiu mai bine 
înțeles, este neces«ir ca intre 
diferite facultăți ale Politeh
nicii și ale Universității, care 
au preocupări comune, să se 
realizeze o colaborare cit mai 
strînSă, o unitate, și pînă la 
urmă o fuziune completă. 
Chimistul do miine trebuie să 
aibă o pregătire multilatera
lă, să poată face și știință 
fundamentală, generală și a- 
plicală. Nu există o graniță, 
nu se poate spune că unul 
se pregătește numai pentru 
teorie șl altul numai pentru 
munca practică, pentru lobrl* 
că. încă din anii invățămîn- 
tului de cultură generală, un
de se începe predarea chi
miei, tinerii trebuie ajutați 
să-și Însușească problemele 
legate do practica producției 
chimice. Este necesar să rea
lizăm o schimbare mai radi
cală a concepției de predare 
a chimiei, a organizării și ac
tivității facultăților chimice, 
unindu-le șl loqlndu-le mai 
strîns de producție. Ceea ce 
au făcut tovarășii din texti
le, pol face și chimiștii. și 
metalurqiștii. și electronlștil. 
Se vor construi, In curlnd, 
două întreprinderi — de fapt 
o întreprindere unificată — 
caro cred că vor oferi con- 
dițlunl bune do activitate e- 
lectroniștllor, cit și construc

românesc. Ei au venit eu 
steaguri roșii și tricolore, 
cu flori. Pe mari pancarte 
■slut înscrise urări care ex
primă sugestiv simțămlnte- 
Ic de profundă dragoste pe 
cure locuitorii lașului le nu
tresc partidului și secreta
rului sdu general. patriei 
socialiste.

In momentul ieșirii din 
sală a conducătorului parti
dului și statului nostru, 
mulțimea aplaudă cu înflă
cărare. ovaționează înde
lung. In piață răsună, scan
date de inii de glasuri, cu
vintele atlt de dragi tuturor 
„Ceaușescu — P.C.H.".
„Ceaușescu — P.C.R.“.
Secretarului general al par
tidului li sint adresate din 
inimă urări de sănătate și 
viață indelungată.

T o v a r ă ș n I Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu căl
dură manifestărilor entuzi

torilor do mașini, in general, 
lată, tovarăși, in ce sens 

trebuie sa mergem ln eonll- 
nuare in folosirea mnl bune 
a potențialului minunat do ch
ip dispune lașul. In a< ori fel 
u zillîatf’lo buni» pe . .,r<» Io 
aveți anim, vor puled II și 
mii muri si, inli-adcv.ir. vom 
i nle.i spune cu salisf.i, ||e i 
lașul Îndeplinește un rol im 
portant in dezvoltarea silin
ței românești, in ridicarea pa
li u i no.r-li.- noi . il m de 
' o iii atie. (Aplauze puterni
ce).

In general, oslo necesar să 
ncordăm o atenție mai m n e 
prcqăliriî generale zi cadrelor 
di? muiH.ltori calificați, parfo, - 
tionnrii cunoștințelor lohnlch'- 
nilor și inginerilor. In pri
vinței aceasta, după cura șliti. 
s-ou stabilit o scrie dc mă
suri. Trobuio ea in întreprin
deri, sub conducerea organi
zațiilor do partid, cu con
cursul centrului universitar, 
sii se treacă la o mai bună 
orqanizoro a acestei activi- 
lăti. Ceea «o ne propunem să 
dezvoltăm in următorii nni în 
lași cerc? pregătirea citorva 
mii dc» muncitori do înaltă 
calificare' in domeniul meca
nicii, electronic ii. Numai luind 
dc pe acum măsuri serioase, 
se va putea asiqura ca noile 
întreprinderi co so vor con
strui sfi funcționeze cu re
zultate bune. Acest lucru este 
valabil pentru toate sectoa
rele do activitate.

Am văzut, cu multă bucu
rie, marile transformări rea
lizate in domeniul edilitar, al
< onstrucllllor de locuința și 
al ailor obiective social-cuitu- 
rale, a tit în Inși, cîl și în 
alte localități. Intr-adevăr, du
pă cura vă este cunoscut, în 
cadrul programului do dezvol
tare a țării, creșterea bunăstă
rii materiale și spirituale a 
întregului popor este preocu
parea centralii, esența însăși 
a întreciii aclivităti. a parti
dului și statului nostru. A- 
vem rezultate bune. Nu pu
tem să nu constatăm noua în
fățișare a lașului, a altor o- 
rașe din această parte a tă
rii. sd nu vedem ceea ce s-a 
I." ut pentru ca oamenii mun
cii să aibă condiții de locuit 
lot mai buno. Se construiesc 
si spitale, și creșe. și cămine. 
Sînl, (ară îndoială. încă multe 

■do făcut, și-î înțeleg pe to
varășii oare au spus aici că 
mai ■-ini greutăți. Eu însumi 
am primit in aceste două zile 
multe scrisori cuprinzînd ce
reri do locuințe. Problema, < ro
șelor,’ a căminelor, constituie, 
de asemenea, încă o preocu
pare, ținind seama de faptul 
că in .aproape toate între
prinderile din Iași lucrează 
un mare număr de femei. Du
pă cum știți, in acest cincinal 
vom construi de trei ori mai 
multe creșe declt am avut la 
începutul cincinalului, dar i cu 
toate acestea, jmobabil efi încă 
nu vom putea soluționa com
plot aceasta problemă. Ar tre-' 
bui insă ca, împreună iu mi
nisterele care au unități in 
platforma industrială, să se 
vadă ca încă în cursul aces
tui cincinal să se facă ceva în 
plus in această privință, pentru a 
asigura o soluționare mai de
vreme a acestei probleme la 
platformă. Depinde, pină la 
urmă, do Comitetul județean, 
•le Consiliul popular jude
țean, do realizarea unei mai 
bune colaborări cu ministere
le in soluționarea acestei pro
bleme. Noi vă vom acorda 
sprijin pentru a face ceva in 
plus, în orice caz. E nevoie 
să ne ocupăm mai atent de 
buna repartiție a fondului de 
locuințe. Sint complet de u-
< ord cu acei tovarăși care 
au ridicat aici problema ca 
nimeni să nu poată dispune 
dc un fond de locuit supli
mentar pc oare să*l închirie
ze, dc multe ori cu chirii pes
te prevederile legale. De alt
fel. acum lucram la îmbună
tățirea Legii privitonro iu ad
ministrarea fondului locativ și 
va trebui să prevedem măsuri 
de folosire mai chibzuită a 
locuințelor pe care le avem 
șl le construim, intcrzicind
< clor care dispun de suprafe
țe mal mari să le Închirieze 
așa cum doresc ci. Va trebui 
să lacom ca închirierea să se 
realizeze prin Consiliul popu
lar și numai in condițiile sta
bilite prin lege. (Aplauze).

Rog organizațiile de partid, 
consiliile populare sa acorde, 
in qeneral, mui multă aten
ție problemelor ridicate de 
oamenii muncii, să acționeze 
împreună cu colectivele do 
oameni ai muncii pentru so
luționarea lor. Trebuie, desi
gur, să ne fie clar că ne vor 
trebui încă un număr destul 
de mare da ani pentru a re
zolva complet problema locu
ințelor, pentru a asigura pen
tru toii cetățenii locuințe co
respunzătoare. Dar ritmul în 
care construim acum și rit
mul In care vom construi în

aste ale ieșenilor. In acla
mațiile celor prezenți. se
cretarul general al partidu
lui străbate, pe jos. imensa 
piață șl clteva artere ale o- 
rașulul, inundate și ele In 
aceste clipe sărbătorești de 
foarte multă lume.

Această emoționantă de
monstrație de simpatie și 
prețuire făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe în
treaga durată a vizitei in 
orașul șl județul lași a i- 
lustrat încă o dată. In mod 
vibrant, hotărtrea locuito
rilor de pe aceste meleaguri 
de a transpune neabătut in 
i iafă indicațiile secretaru
lui general al partidului, de 
a-și pune întreaga energie 
și putere de muncă in sluj
ba înfăptuirii politicii par
tidului. a progresului neîn
trerupt al putrlei pe calea 
socialismului.

(Agcrpres) 

ui m.itorul <1n< in.il t recăzu 
ondiliuni 'n șl .uoiriă prO* 

ui'-m.i *-i poala li '-oltițlona- 
tă in . oadllll din ■ In 
mnl bune. Trebuie sil depu
nem rlnrlutl luntrii a folori 
■ it mai bln<« »■«-ri spațiu, pen
tru <i soluționa i ii prloi ilnlo 
(orlnțele ițelor familii < nru 
an condiții m.ii grele șl copii 
mai multi. In nrosl sens li<- 
inilr făcut mal mull <b ■ It se 
I.ko acum. Cile o dală, mai 
primesc locuințe nu cei care 
ui -ele mai grele londitii, ci 
e ol.i caro or mnl putea 1n<«i 
.1 stea In loculnplc < are le 

ou și, din păcate, coi • are nu 
prieteni și cunoscuti care le 
înlesnesc nce«-t lucru. Sa fo
toni totul pentru n introduce 
in domeniul soluționării pro
blemelor oamenilor muiu ii o 
exigentă sporită, un spirit de 
echitate Ierni. Să se pun.i pe 
primul plan soluționarea ne
voilor oamenilor mumii uite 
au condițiile cele mai grele. 
Ai castă problemă trebuie sa 
stea în atenția organelor dc 
partid și de stal, u sindicate* 
iul. ^Aplauze),

Stimați tovarflșl,

După cum cunoașteți, u- 
eoi'dam o marc atenție per
fecționării conducerii activi
tății economice și sociale. Au 
fost, luate in uccst sens un 
șir de măsuri care sînt in 
curs de rcalizaro și unncuz.u 
«ă mai fie luate și altclo care 
vor crea un cadru tot mai 
corespunzător pentru parti
ciparea organizată u clasei 
muncitoare, a țimănimii șj in
telectualității, i a tuturor ou- 
menilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, la con
ducerea întregii societăți. De
punem eforturi susținute 
pentru dezvoltarea continuă 
.i democrației socialiste, fiind 
conștient) că , făurirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate nu poate fi clocit 
rodul activității conștiente a 
întregului nostru popor. Tre
buie să facem totul pentru 
a asigura participarea mereu 
mai activă a tuturor celor ce 
muncesc, a întregului popor 
la dezbaterea, adoptarea și 
înfăptuirea măsurilor care 
privesc dezvoltarea societății 
noastre — alît în ce priveș
te politica interna, cît și cea 
externă. Tocmai datorita fap
tului câ partidul nostru a- 
cordă o atenție neslăbită in
tensificării participării efec
tive a oamenilor muncii la 
conducerea societății, poporul 
cunoaște, sprijină si înfăptu
iește neabătut politica internii 
și externă a partidului, vă- 
zînd în ea expresia interese
lor fundamentale ale întregii 
noastre națiuni socialiste. 
(Aplauze puternice).

Preocupîndu-ne de soluțio
narea problemelor economice 
și sociale, do perfecționarea 
conducerii societății, acor
dăm o atenție permanentă’ 
activității politico-educative. 
Plenara din noiembrie 197l și 
Conferința Națională din 1972 
au trasat un program vast 
în domeniul activității educa
tive. Este de înțeles pentru 
noi toți că făurirea Unei so
cietăți avansata impune creș
terea conștiinței oamenilor 
muncii. Arlia, literatura, cul
tura în general, să joace un 
rol tot mai important în p- 
ducația comunistă a oameni
lor. avînd la bază concepția 
materialist-dialectică despre 
viață. Trebuie să înțelegem 
că nu se poate vorbi de so
cietatea socialistă multilate
ral dezvoltată, fără afirmarea 
din plin a principiilor eticii 
și echității socialiste în toate 
domeniile vieții socialo, Tre
buie să facem totul ca oda
tă cu dezvoltarea bazei ma
teriale să dezvoltăm viața 
spirituală, conștiința, să fău
rim omul nou al societății 
socialiste. Numai așa vom a- 
sigura mersul continuu și 
ferm al națiunii noastre pe 
calea socialismului, triumful 
comunismului în România. 
(Aplauze puternice, prelungi
te).

Este nedesar să Unim mai 
bine eforturile organizațiilor 
do partid' și ale organizațiilor 
de masă, toate mijloacele do 
caro dispune societatea noas
tră in direcția activității e- 
ducative. Organizațiile de 
partid trebuie să înțeleagă 
că, așa cum sarcinile produc
ției industriale și agricole, 
dezvoltarea științei și învă- 
țămînlului sînt probleme de 
prim ordin ale progresului, 
tot astfel activitatea educa
tivă, formarea omului nou. 
este o latură inseparabilă a 
dezvoltării generale u socie
tății noastre. Trebuie să ac
ționăm pe toate planurile, în 
toate sectoarele, mergind în 
mod Uniform Inuintc. Numai 
atunci vom puica spune că. 
inti-adcvăr activitatea de 
partid, activitatea statului 
nostru, se desfășoară în con
dițiuni bune. Avem, fără în
doială. și în acest domeniu 
rczitllulc bune. Clasa noastră 
muncitoare, țărănimea și in
tel eotualiita teu sînt. minuna
te: ele îndeplinesc neabătut 
programul partidului. Avem 
un tineret minunat, care face 
totul pentru a-și Însuși cu
noștințele moderne în toate 
sectoarele de activitate, pen
tru a se pregăti să participe 
ticliv și, dc altfel, participă 
de pe acum activ, la întreaga 
construcție a societății noas
tre. De aceea, putem aprecia 
că și în domeniul activității 
ideologice, politice, avem re
zultate bune. Avem deci tot 
ceea ce ne trebuie pentru ca, 
odată cu dezvoltarea bazei 
materiale. să dezvoltăm și 
viata spirituală a poporului, 
făurind societatea socialistă 
multilateral dezvoltată. In 
felul acesta vom putea în
fățișa omenirii un nou tip de 
om, un nou tip de societate 
fără precedent în istorie. Stă 
ln puterea noastră sfl facem 

și vom fiice acest lucru, țnva 
ruși f (\p|nti/r puternice, 
prolungife),

In rraliz.irc.j înlr gului 
progi itn de edificare ,i soț ia 
lismuliii și comunismul ii un 
rol de seamă an organizat iii 
de ixirtld. Acordăm o aten
ție deosebită errștrrii si d.-/ 
VOltArll i'olului conducător al 
phrildnlul în toate domeniile 
de activilalc. Nv i nu se pan
te conedpe rezolvarea unei 
probleme în societatea, noas 
irA f.’lră prezența orir’ idulni. 
fără ca ol. parfidiil. «să dea 
or leul a rea. sA ar ’■ calea P 
care trebuie mers. D a . așa cum 
nm mii menționat și altâda 
tfi, realizarea roltllui conducă
tor al partidului nu este o 
lozincă abstractă care sc a- 
firmă in Constituție și ln zi
le mari, A realiza rolul con
ducător al partidului înseam
nă a face ea fiecare comitet 
Județean, orășenesc. comu
nul, fiecare comitet dc între
prindere. flecare organizai le 
do bază, fiecare comunist, la 
locui său dc muncă, sfi fie un 
militant activ pentru înfilp- 
tuircu politicii partidului, să 
acționeze pentru unirea oa
menilor muncii, a colective
lor unde își desfășoară acti
vitatea în vederea traducerii 
în viață, împreună cu toți oa
menii muncii, a țx>litici| par
tidului. Așa concepem noi și 
așa trebuie să înfăptuim ro
lul de conducător al partidu
lui ’ Comunistul își realizea
ză misiunea nu numai vor
bind. sau stînd la o parte, ei 
acționtnd direct, în primele 
rlnduri. fiind exemplu dc în
făptuire n politicii partidului 
?i slutului în toate domeniile 
de activitate. Atunci, comu
niștii. într-adavâr, își vor în
deplini rolul conducător în 
societatea noastră. (.Aplauze 
puternice).

Organizația județului Iași 
numără aproape 64 000 de 
membri. Ea constituie o for
ță puternică în județ, este o 
organizație puternică a parti
dului nostru în general. Tre
buie să spun că Comitetul nos
tim Central dă o înaltă aprecie
re activității pe care o desfășoa
ră organizația de partid. Co
mitetul județean de partid 
Iași, comuniștii din județ. 
Avem deplina convingere eă 
și în viilor organizația de 
partid lași Va fi o organiza
ție de nădejde a partidului 
nostru, își va îndeplini cu 
cinste sarcina sa în conduce
rea activității oamenilor 
muncii din județ. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși.
Aș dori să mă refer la cî- 

teva probleme internaționale. 
Desigur nu voi face o expu
nere largă asupra evenimen
telor care au loc în lume, 
pentru eă desfășurare: vieții 
internaționale confirmă pe 
deplin aprecierile Congresu
lui nl X-lea si ale Conferin
ței Naționale din 1972. Sc* 
poate spune că schimbările 
care s-au produs și sînt în 
curs dc accentuare demons
trează dorința arzătoare a 
popoarelor dc n pune capăt 
politicii imperialiste do for
ță și dictat, do a instaura re
lații noi între toate statele lu
mii. de o merge pc calea des
tinderii. i unei politici noi 
care să ofere fiecărei națiuni 
posibilități egale dc dezvolta
re. corespunzător năzuințelor 
sale, fără nici un amestec din 
afară .

După cum știți, ln baza po
liticii externe o României 
stau principiile deplinei e- 
gaiitâți în drepturi, respectului 
suvernnltOțli și independen
ței naționale, neamestecului 
in treburile Interne, avanta
jului reciproc, renunțării la 
forță șl la amenințarea cu 
forța în relațiile dintre state, 
principii care s-au afirmat 
și sînt; recunoscute tot mai 
mult de toate popoarele drept 
singurele în stare să garan
teze pacea Și libertarea fie
cărui stat $1 popor.

Ca țară socialistă. facem 
totul pentru a dezvolta rela
țiile cu țările socialiste. Dez
voltăm raporturile cu vecinii 
noștri, cu țările din C.A.E.R., 
din Tratatul de la Varșovia. în
treținem relații de bună co
laborare cu toate stntelc so
cialiste. Considerăm necesar 
sâ facem totul pentru a con
tribui la dezvoltarea colabo
rări și unității, pe baze mar- 
Xist-leniniste, a tuturor țări
lor socialiste, renlizînd noul 
tip dc relații, care nu a e- 
xistat și nu poate exista de
ci t între țări socialiste care 
își făuresc Viața nouft așa 
cum doresc ele. (Aplauze pu
ternice).

Acționăm pentru dezvolta
rea colaborării cil tinerele 
state independente. Acordăm 
o mare importantă relațiilor 
cu acestea, conslderind că 
colaborarea servește dezvoltă
rii economico-soclule a tutu
ror acestor state, consolidării 
independentei lor naționale, 
servește cauzei luptei împo
triva colonialismului, ncocolo- 
nialismului, împotriva politi
cii imperialiste de lorlli și 
dictat. Do aceea, aceste rela
ții se bucură de o largă a- 
preciere. România întreține 
practic raporturi dintre cele 
mai bune cu toate aceste •'la
te. Vom tace totul pentru a 
le dezvolta și in viitor. (A- 
plauze puternice).

In spiritul principiilor ■ o- 
existenței pașnice România 
întreține relații dc colabora
re cu toate celelalte tari, in

i i-n cit l-irile capitaliste dez
voltate. Considerăm necesar 
..i avem relații bazate pe 
oriiuipiilc la .-are m-aro refe
rii 'ii țoale dalele, sâ par
ii' it oih aclis la diviziunea 
inli'tnationalâ a muncii, In 
schimbul de \ aluri materiale 
-i pirilualv pe plan mon
dial, la (onliu torea generală 
pentru triumful cauzei doriln- 
derfi, securității șl păcii.

Desigur. In condițiile schim
bărilor (tare an loc In viata 
Inleriiatlonală, un loc impor-’ 
lanț ocupă in politica Ro
mâniei înfăptuirea securității 
in Europa. S-flll Obtlnut, du»-i 
■um știli, rezultate bune in 
această direcție. S-a ajuns la 
ipeeperea lucrărilor pregătite i- 
re și există premise ca in 
ursul aces|ni tin să se poată 

tine Conferința general-euro
peană, u participarea tutu
ror 'latelor interesate. Româ
nia și-a adus dc la început 
■ ontribuția la crearea condi
țiilor pentru începerea lucră
rilor, In dosfăsiir/irea lucrări
lor pregătitoare’. Ca va ac
ționa cu loalli IcfinitAtea pen
tru ca Conferința gf’hoinl-eu- 
roponnd su poată duce In. ln- 
rinurnren unor relații noi în 
Europa, mre să asigure pacea, 
independchta. posildlilalon de 
dezvoltare liberii i linCiirel na
țiuni europene, contribuind 
totodată la cauza păcii și co
operării intre tonte țările lu
mii. (Aplauze puternice).

Ne preocupăm — și acțio
năm — pentru a contribui la 
lichidarea conflictelor existen
te. Cunoașteți sprijinul pe 
care România l-a acordat 
Vietnamului. Sperăm că se va 
ajunqe în cel mai scurt timp 
l.j rezultate pozitive în cadrul 
tratativelor caro au loc In Pa
ris, oblinîndu-se încetarea 
războiului din Vietnam. , din 
întreaga Indochina, creîndu-se 
condiții ca popoarele din a- 
ceasta parte a Asiei să-și poa
la soluționa problemele fără 
nici un amestec din afară. 
Ne preocupam, do asemenea, 
să se ajungă la o soluție po
litica în conflictul din Orien
tul Mijlociu, pe baza rnzolu- 
liei Consiliului de Securitate, 

Ne pronunțam cu fermitate 
împotriva oricăror acțiuni de 
imixtiune în treburile altor 
țări, pentru o politica de so
luționare a problemelor din
tre slate pe calea tratative
lor, pentru crearea condiți
ilor ca popoarele să-și poa
tă concentra mijloacele spre 
dezvoltarea lor economică și 
sociala. De aceea acordăm o 
maro atentie problemei dezar
mării. Sînt cunos-cute cheltu
ielile mari caro so fac în a- 
coastu direcție șl, trebufa bo 
spunem deschis, șî noi facem 
cheltuieli pentru înarmare. 
Nici nu sc poate altfel!' De

• aceea, acționam cu toată fer
mitatea pentru a realiza 
oașl roalj po calea dezarmării 
generale, în primul rlnd & ro
lei nuclearo, pentru a se pn- 
loa ajungo ca mijloacele fl? 
nanclare — toate mijloacele, 
inclusiv cele umane îndrepta- 
le astăzi spre Înarmare — 
să poată fi folosite în sco
puri pașnice, pentru ridicarea 
bunăstării popoarelor.

Acordăm un rol deosebit 
organismelor internaționale. 
Organizației Națiunilor Uni
te, conslderind că acestea, șl 
In primul rind O.N.U,, trebuie 
sil alba o contrlbutlo mai im
portantă In soluționarea pro
blemelor Internationale. Este 
ln inlerosu) tuturor popoare
lor șl, în primul rînd. nl po- 
poarelor mici și mijlocii, ca 
această organizație să fiu cît 
mal viabilă. Do tăria șl forto 
ei depinde în mare măsură 
solutionarea problemelor in- 
ternatlonalc, continuarea cursu
lui spre destindere, asigurarea 
independentei tuturor statelor 
lumii.

Partidul nostru acționează 
pentru lărgirea relațiilor sale 
eu partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele so
cialiste. cu mișcările dc eli
berare națională și alte or
ganizații democratice și anti- 
imporiallste. Putem spune câ. 
dacă am lărgit continuu re
lațiile diplomatice cu ' cele

DTO
T V

9.00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ;

9.05 Cunoașteți legile ? ;
9.20 A tost odată ca nicio

dată... Prințesa tristă (I) ;
9,50 De vorbă ru gospodine

le i
10,05 Mai aveți o întrebare? 

„Proiecte qrandioase la 
scară planetară" ;

10,45 Festivaluri folclorice;
11 Ol) C'ărti șl idei ;
11.25 Mu 'iclcnl ui secolului 

XX ;
12.10 Publicitate-,
12.15 Cintec de dor. Balet pe 

muzică interpretată de 
Maria Tănase ;

12.15 Telejurnal >
16.30 Emisiune în limba ger

mana ;
18.15 Ritm, tinerețe, dans; 
19,00 Medalion Alexandru

loan Cuza ;
19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal;
20,00 52 de inițiative in 52 de 

săptămînl ;
20.15 Teleencidopedia j 
21,00 Film serial: Mannlx ;

„Nu se moare de două 
ori" ;

21,50 Varietăți internaționale; 

lalte slute ale lumii, și în 
ce privește raporturile cu 
partidele și mișcările pro
gresiste, democratice. avem, 
practic, relații cu toate aces
te organizații, Aceasta are o 
mare importanță internațio 
nală. pentru că nu putem 
scăpa nici un moment din vo 
dere cu soluționarea marilor 
probleme internaționale de
pinde dc felul cum organiza
țiile politice, democratice, an- 
llltnperlallsfe vor acționa, vor 
conlucra. îți vor uni efortu 
rile. Toate problemele inter 
naționale, oricît dc erave si 
dr importante ar fi. pot fl 
soluționate cu participare:) 
activă a popoarelor. a mase
lor larci iwpulnre. Mal mult 
ca oricînd crește conștiința 
șî rolul popoarcloT în viața 
Internațională si trebuie să 
facem totul pentru unirea 
forțelor antlimperialiste din 
întreaga lume, pentru unirea 
hituror popoarelor în lupta 
pentru o politică nouă. dc 
colaborare, de pace, dr ega* 
I|fa1,' și înțelegere. (Aplauze 
puternic©)

ln Ce o privește. România vn 
acționa $1 în viitor în spiritul 
hotărîrllor Congresului al X* 
loa si Conferinței Noțio- 
nnle. își va aduce contribuția, 
pe măsura posibilităților sale, 
la făurirea unei lumi mal 
bune, mai drepte, la victo
ria socialismului și păcii. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Conferința dumneavoastră 

i dezbătut probleme Impor
tante. In proiectul de hotărî- 
re sînt stabilite un șir de mă
suri ce trasează căile pentru 
creșterea contribuției comu
niștilor. a oamenilor muncii 
din județul Iași la realizarea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea și de Con
ferința Națională.

Tml exprim deplina con
vingere că organizația dc 
partid, comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Iași 
vor face totul uentru realiza
rea mărețelor obiective pe 
care Ie au în fată, adueîn- 
du-și contribuția tot mai ac
tivă la bunăstarea și ferici
rea națiunii noastre socialis
te. (Aplauze puternice).

Aș dori, în încheiere s8 
mulțumesc pentru urările ce 
mi s-au adresat, să mulțumesc 
populației care ne-a Intîmpi- 
nat peste tot .cu manifestări 
do simpatie, In toate acestea 
am văzut șî vedem o expre
sie a încrederii oamenilor 
muncii din Iași — ca de alt
fel a întregului popor — in 
politica marxist-lenlnlstă a 
partidului, o expresie o voin
ței oamenilor muncii din 
lâșl, ca a întregului nostru 
Coper, de a face totul pentru 
înfăptuirea acestei politici ce 
corespunde năzuințelor între
gii noastro națiuni (Aplauze 
puternice, prelungite).

In co m3 privește, vă pot 
asigura, tovarăși, așa cum am 
spus șl la Conferința Națio
nală, asîgurlnd partidul, între
gul popor, ca voi face totul 
pentru a-ml îndeplini Însărci
nările do răspundere încre
dințate de partid șî popor, că 
voj servi cu toato puterile 
mole partidul, poporul, cauza 
socialismului șl comunismului. 
(Urale. Se scandează: 
..Ccaușescu-P.C.R/),

Vă urez dumneavoastră, tu
turor comuniștilor, tuturor ce
tățenilor din Iași, succese tot 
mai mari in activitatea de vi
itor. multă Hănălote și fericire. 
(Urale puternice ; ovații în
delungate; se scandează 
..Ceaușescii-P.C.R.". ..Ceaușescu 
la mulți ani I". „Ceaușescu- 
eroism, Romania-comunism !". 
Întreaga asistență face o vi
brantă manifestație de dra
goste și atașament față de 
partid, față de Comitetul Cen
tral, față de secretarul gene 
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

22,50 Telejurnal ,
23,00 Handbal masculin : Di 

namo București — Uni
versitatea București tre 
priza a II-a);

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 5 
grade ; Paring 4- 2 grade.

Minimele: Petroșani - 0
grade ; Paring — 1 grad.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme In gene
ral frumoasă și călduroasă 
< u cer variabil. Dimineața se
va semnala ceață. Vint slab 
din sud.

LOTO
La tragercu LOTO din 19 

ianuarie 1973 au fost extrase 
din umâ următoarele nu
mere :

Extragerea I : 13, 82. 28.
23, 70. 3. 76. 6, 50.

Fond de premii : 527 636
Extragerea II: 64, 32, 37.
49, 56, 75, 89,

Fond dc premii: 045 614
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Reuniunea pregătitoare 
in vederea conferinței

HELSINKI 19 (Agerpres I. - 
Trimisul special, Dumitru Ținu 
transmite ; In ședința de vineii 
a reuniunii multilaterale con
sacrate pregătirii conferinței 
gencral-curopene pentru secu
ritate si cooperare au luat cu-

vlnlul reprezentanții Franței 
Elveției. Spaniei, Austriei. Re
publicii Sm Marino si Cipru
lui. Vorbitorii s-au referit la 
modalitățile de lucru ale reu
niunii actuale, precum și la 
unele aspecte ale conferinței 
general-europene.

Ședința celor două părți 
ale Comisiei militare de armistițiu

din Coreea
PHENIAN 19 (Agerpres). — 

La Panmunjon a avui loc o 
nouă reuniune a Comisiei mi
litare de armistițiu din Co- 
reea. in cadrul căreia repre
zentantul R.P.D. Coreene a 
mulat un protest energic 
legătură cu introducerea, 
către autoritățile militare 
mericane, în Coreea de Sud, 
a unei nave militare, fapt ca
re contravine flagrant preve
derilor acordului de armistițiu 
— transmite A.C.T.C. Agenția 
coreeană de știri menționează 
că această acțiune intervine 
după introducerea recentă în 
Coreea de Sud a unui mare 
■umăr de avioane de vinătoa-

for- 
în 
de 
a-

e- 
a-

re si bombardament america
ne. precum și a unor însemna- 
le cantități ’de armament și 
tehnică modernă de luptă. Re
prezentantul R.P.D. Coreene a 
protestat, de asemenea. împo
triva actelor de provocare 
fectuate de către militarii
mericani și sud-coreeni în zo
na demilitarizată.

Cu scopul de a transforma 
armistițiul din Coreea înlr-o 
pace trainică și dc a grăbi în
făptuirea reunificării pașnice 
și independente a Coreei — 
relatează A.C.T.C. — repre
zentantul R.P.D. Coreene a 
primat cerința retragerii 
Coreea de Sud a trupelor 
mericane.

ex- 
din

a-

ULTIMELE ȘTIRI

2'

Plenara Biroului Executiv
al Prezidiului U.C.I.

BELGRAD 19 
La Belgrad s-a 
dința Biroului Executiv al Pre
zidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. Potrivit relată
rii agenției Taniug, Biroul 
xecutiv a ’ 
Prezidiului 
celei de-a

(Ager preș). — 
desfășurat șe-

E-
hotăril să propună 
U.C.I. convocarea 
IV-a Conferințe a

U.C.I. in cea de-a doua jumă
tate a lunii aprilie, la Belgrad. 
La Conferință vor li dezbătute 
raportul privind activitatea U- 
niunii Comuniștilor, precum și 
un raport cu privire la proble
mele politico și 
mice actuale alo

A

întrevedere
G. Marchais —Le Duc
PARIS 19 (Agerpres). — 

Ziarul „L'Humanitc” infor
mează că Georges Marchais, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Francez, i-a 
primit, 1q sediul C.C. al par
tidului, pe Le Duc Tho, 
consilier special al delega
ției R.D. Vietnam la confe-

7Y

social-econo- 
lugoslavi'ei.

îința de la Paris în problema 
Xuan 

delega-
Vietnamului, și pe 
Thuy. conducătorul 
ției R.D. Vietnam.

Cu acest prilej. ( 
Marchais a reafirmat 
nul activ al P.C. 1 
pentru cauza justă a i 
lui vietnamez.

Georgcs 
t spriji-
Francez 
poporu-

Acord siriano-irakian
privind tranzitul de petrol
DAMASC 19 (Agerpres). — 

La Damasc a fost încheiat 
joi acordul siriano-irakian cu 
privire la redevențele primi
te de Siria ca urmare a tran
zitului petrolului 
teritoriul său. In 
relatează agenția 
prevede că Siria 
pentru petrolul 
la punctele terminus ale con
ductei ce-i traversează teri
toriul — portul mediteranean 
Banias (Siria) și portul de la 
frontiera cu Libanul cîte 41 
și. respectiv. 30 de cenți de 
fiecare baril. De asemenea, 

va primi, în perioada 1973- 
1975. o rată de 245—275 de 
conți per baril din petrolul 
rafinat la Homs (în regiunea

irakian pe 
acest sens, 

M.E.N. se 
va primi 
transportat

centrală a Siriei). In total, 
menționează agenția, venitu
rile de tranzit pe care ur
mează să le primească Siria 
in cursul anului 1973 vor a- 
jungș la 600 milioane lire 
siriene (136 milioane dolari).

Acordul — care a fost 
semnat, din partea irakiană 
ce ministrul de externe, Mur- 
tada Said Abdel Baky, și, 
din partea siriană, de Mo
hammed Haidar, vicepremier 
și ministru al agriculturii — 
reprezintă încheierea a șap
te luni de negocieri privind 
reglementarea disputei ce 
intervenise între cele două 
părți in problema redevențe- 
lor petroliere.

O disciplină în ascensiune
AUTENTIFICAREA

TABLOURILOR
NEW YORK 19 (Agerpres). 

— Aproximativ 300 de ta
blouri din colecțiile lui „Me
tropolitan Museum of Art” 
din New York, atribuite pî
nă acum unor mari maeștri, 
intre care Durer, Rafael, 
Greco. Rembrandt, 
Vermeer, nu sînt decît 
crări ale elevilor acestora 
arată ziarul „New York 
mes” în numărul său 
vineri. După mai mulți 
de cercetări s-a stabilit.

ce-
ale

««Concorde 001“ — 
observator

PARIS 19 (Agerpres). 
„Concorde 001” va fi, după 
toate probabilitățile. folosit 
ca... observator astronomic 
volant, cu prilejul celei mai 
lungi eclipse totale de soare 
a secolului nostru, care sc va 
produce la 30 iunie a.c. Capa
citatea acestui avion superso
nic de a zbura cu 2 200 km 
pe oră la o altitudine dc 
17 000-18 000 metri va permi
te observarea fenomenului 
timp de 80 de minute, fată de 
numai 6 minute și 20 de se
cunde, cit vor avea posibili
tatea să o facă astronomii

astronomic
din întreaga lume, reuniți 
Mauritania, punctul 
bine plasat pentru 
eclipsei. Zburînd in 
ră, „Concorde 001" 
posibilă examinarea 
rei și a coroanei solare, ceea 
ce va spori interesul științi
fic cu privire la acest feno
men. Intru cit necesități dc or
din tehnic ar impune opera
rea unor modificări fuselâju- 
lui, autoritățile franceze nu 
au precizat, deocamdată, dacă 
vor permite utilizarea avionu
lui in acest scop.

în 
col mai 
urmărirea 
stralosfe- 
va face 

cromosle-

Reuniunea miniștrilor 
cercetării științifice din țările 

Pieței comune
BRUXELLES 19 (Agerpres). 

— Reuniunea miniștrilor cer
cetării din țările Pieței 
mune „s-a soldat cu un 
șec-: ,,cei nouă”, întruniți
joi la Bruxelles, s-au despăr
țit, după zece ore de discu
ții aprinse, fără a fi 
adopta programul pe 
ani al Eqratomului. avansat
de Comisia C.E.E. Conflictul 
s-a ivit în legătură eu efec
tivele personalului Comuni-

co- 
e-

putut 
cinci

lății vest-europene pentru e- 
nergia atomică, menționează 
agenția Associated Press: 
Franța și Anglia, preocupate 
de programele naționale pro
prii de cercetări și temîndu- 
sc de concurența acestui or
ganism comunitar, au respins 
propunerile care fixau efec
tivul specialiștilor din Eura
tom la peste 1 200 de persoa
ne.

7
Ultimele știri

Activitatea pe Seiene
MOSCOVA 19 (Agerpres). 

— In noaptea de 18 spre 
ianuarie a avui loc o nou 
gătură radio cu aparatul 
nar autopropulsat „Lunohod- 
2”. Pentru oprirea lunomobilu- 
lui, oamenii de știință sovie
tici au ales un punct dc 
suprafața selenară care 
zenta caracteristici tipice 
nej respective șj au oj' 
aparatul spre acesta. A 
necesara o manevră dc 
toarcere a lui „Lunohod-2” in
tr-un unghi de peste 100 
grade, apoi laboratorul auto
propulsat a trecut prinlr-un 
defileu îngust, aliat între două 
cratere, pentru a ajunge pc 
un versant din apropiere și 
pentru a sc roti upoi intr-un 
unghi drept. Precizia cu care 
aparatul a efectuat aceste ma
nevre destul de dificile, ase
mănătoare unui slalom, a pro
dus o vie satisfacție specialiș
tilor.

După oprirea lunomobilului 
in punctul dorit, a fost pus in 
funcțiune aparatul „Ritma”, 
menit să determine compoziția 
chimică a regolitului — stra
tul superficial al solului lunar.

Unul dintre principalele o-

pe 
pre- 
20* 

iriental 
k fost 

în-

de

■ ale experimentului es- 
i de a găsi și de a cer

ci a zona de trecere de la pei- 
vijul continental la cel marin. 
C' icci/irilc efectuate anterior 
de stațiile automate „Luna-16“ 
și ..Luna 20” au demonstrat că 
rocile bazaltice ale șesurilor 
mărilor selenare 
proximativ două ori mai 
gale în fier decit stratul 
pcrficial al continentelor, 
mult mai sărace in ce priveș
te conținutul dc aluminiu.

Cu ajutorul aparatului de 
tip „Rifma*’, primul lunomo- 
biJ, caro și-a desfășurat activi
tatea iu Marca Ploilor, a de
terminat cu un mare grad de 
prec izie compoziția lavei ba- 
/altico. Datele furnizate de el 
servesc ucum drept bază de 
pornire pentru studiile efectu
ate de oamenii de știința so
vietici cu scopul de a stabili 
in ce măsură se deosebește 
solul Mării Seninătății de cel 
al Mării Ploilor. Primele date 
demonstrează că regolitui are 
aproape aceeași compoziție 
chimică în cele două regiuni 
selenare.

sini de a- 
ho- 
su- 
dar
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precum și asupra posibilități
lor de dezvoltare a relațiilor 
bilaterale.

© Vineri a avut loc, in su
burbia pariziană Gif sur 
Yvette, o nouă intilnire între 
experții delegațiilor R.D. Viet
nam și Statelor Unite la Con
ferința de la Paris in proble
ma vietnameză. Cele două gru
puri de experți au iost condu
se de Nguyen Co That, adjunct 
al ministrului afacerilor 
terne al R.D. Vietnam, și, 
pectrv William Sullivan, 
cretar de stat adjunct 
S.U.A.

asemenea, că unele dintre 
le .mai valoroase tablouri _ 
muzeului sînt copii sau chiar 
falsuri. Printre pînzele 
flate în această situație se 
numără ,,Odaliscă”, atribuită 
pînă acum lui Ingres, „Por
tretul lui Filip al IV-lea", de 
Velasquez, „Adorația păstori
lor'- și „Madona cu pruncul", 
atribuite lui El Greco și, res
pectiv, lui Rubens.

„Autentificarea tablourilor 
este ca și medicina sau ori
care altă disciplină în care 
cunoștințele se schimbă și se 
îmbogățesc continuu1* — a 
declarat, în legătură cu aces
te concluzii, muzeograful E- 
verett Fahy, care răspunde 
de secția pictorilor europeni 
din muzeul new-yorkez.

a-

© La Moscova a avut 
cea de-a 9-a sesiune a Comisi
ei permanente sovielo-france- 
ze pentru relațiile culturale. 
Participantii la sesiune au con
statat dezvoltarea cu succes a 
relațiilor culturale dintre cele 
două țări și aii convenit asur 
pra prograrouluj de șclțigiburj 
culturale reciproce pe anii 
1973-1974 — relatează agenția 
TASS.

©Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
și Ci Pin-fei, ministrul aface
rilor externe, l-au primit pe 
Yasuhiro Nakasono, ministrul 
comerțului international și al 
industriei al Japoniei, rare fa
ce o vizită in R.P. Chineză. 
Cu acest prilej, a avut, loc o 
convorbire prietenească, 
nunță agenția China Nouă.

© „Suedia nu dorește ca re
lațiile cu Statele Unite să fie 
deteriorate din cauza opoziției 
sale fată de politica america
nă in Vietnam’,’ — a declarat, 
in parlament, ministrul suedez 
al afacerilor externe, Krister 
Wickman. Calificind ca „regre
tabil și greu de înțeles1* refu
zul S.U.A. de a accepta sosi
rea la Washington a noului 
ambasador suedez, guvernul 
Suediei — a spus Wickman — 
subliniază importanța menți
nerii intre cele două state a 
unor relații diplomatice nor
male.

Cyclops44

a-

Insulele Comore
luptă pentru independență

Cu 34 de voturi contra 
cinci, d&putații Adunării Na
ționale din Insulele Comore 
au adoptat la Moroni, la 
sfîrșitul anului trecut, o mo
țiune care acordă guvernu
lui mandatul de a examina 
„problema accesului statului 
la independentă". Este un 
scrutin care vine să confir
me evoluția constatată deja 
de ci Leva luni in acest te
ritoriu, situat in Oceanul 
Indian, evoluție caracteriza
tă, îndeosebi prin sporirea 
numărului elementelor favo
rabile proclamării indepen
dentei pentru tot ansamblul 
de insule ce alcătuiesc arhi 
pelagul.

De altfel, singurele cinci 
voturi ostiie moțiunii votate 
aparțin, in exclusivitate, de
putății or din Insula May ot
to. cea mai marc din arhi
pelag. și care s-au pronun
țat pentru „menținerea insu
lei in ansamblul francez".

Nici eforturile financiare 
considerabile prevăzute de 
către metropolă in cadrul 
celui de-al șaselea plan de 
dezvoltare, nici rivalitățile 
-teri le care continuă să o- 
; una formațiunile politice 
ce-și dispută adeziunea
lectoratului local n-au putut 
deci să intirzîe un proces 
de evoluție ce pare să co

e-

respundă punctelor de ve
dere ale unei majorități tot 
mai crescinde a populației 
tării. In prezent, totul se pe
trece ca și cum conducăto
rii partidelor politice como- 
riene sînt depășiți 
baza propriilor lor 
tii. Nici Uniunea 
tică comoriană 
„partidul verde" al defunc
tului președinte Said Moha
med Cheik, nici Adunarea 
democratică a poporului co- 
morian (R.D.P.C.) „partidul 
alb", care au dominat toate 
luptele electorale ale arhi
pelagului in cursul ultimi
lor 20 de ani, nu mai par a- 
rum stapinii jocului politic. 
Forțe noi, adesea neorgani
zate, dar care, in tot cazul, 
se manifestă cu putere în a- 
fara cadrului traditional al 
partidelor, exercită o acțiune 
difuză, dar eficace, asupra o- 
piniei publice comoriene și 
influențează responsabilii po
litici, constringindu-i să a- 
dopte, uneori fără voia lor, 
poziții mult mai categorice 
decit acelea pentru care ei 
au combătut pînă în prezent. 
Asociația stagiarilor și stu
denților din Comore (ASOC), 
foarte activă in metropola, 
dar totodată și in arhipelag, 
precum și mișcarea de eli
berare națională a Insulelor

dc către 
organiza- 
Democra-
(U.D.C.),

Comore (MOLINACO), au 
contribuit, in acest sens, în
lr-o măsură sporită, la sen
sibilizarea populației ' ’*' 
de cuvîntul de ordine 
independentei.

După ce oamenii politici 
locali au jucat cartea rămî- 
nerii sub tutela franceză, ei 
se tem astăzi • că vor fi de
pășiți de evenimente. Și 
sînt cu atît mai atenti la 
„vîntul istoriei", cu cit 
partidul Umma, animat de 
către prințul Said Ibrahim, 
fost președinte al Consiliu
lui de guvernămint și prin
cipalul sprijin al metropo
lei la Moroni, a suferit un 
grav eșec in cadrul ultime
lor alegeri locale.

Situat in apropierea unei 
Tanzanii angajate pe drumul 
dezvoltării sale independen
te, a Mozambicului, aflat in 
plin proces al luptei armate 
de eliberare împotriva for
țelor colonialiste portughe
ze. și, totodată, in apropie
rea Republicii Malgașe, a 
cărei populație se pronunța, 
in majoritate pentru revi
zuirea acordurilor de coope
rare cu Franța, Arhipelagul 
Insulelor Comore se anga
jează, la rindul său, într-o 
manieră ireversibilă, pc dru
mul decolonizării și al in
dependentei.

(LE MONDE)

fată 
al
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Ciudățenii 
climaterice
RIO DE JANEIRO 19 (A- 

gerpres). — După un val de 
căldură care a făcut c& 
in opt zile, 25 de persoane 
să-și piardă viața, asupra re
giunii Rio de Janeiro au că
zut, miercuri și joi, ploi to- 

inundați- 
ră-

© Agenția P.A.P. infor
mează că a fost adusă la 
îndeplinire sentința prin care 
Zygmunt Garbacki și Marian 
Roman Voitasik, au fost con
damnați la moarte pentru 
asasinarea, la 20 august 1971, 
a cunoscutului scriitor și pu
blicist polonez Jan Gerhard, 
deputat al Seimului.

0 In luna ianuarie 1973, nu
mărul șomerilor din Marea 
Britanie a crescut cu 42 000 de 
persoane. In total, in Marea 
Britanie sînt înregistrați 
823 774 de șomeri, anunță un 
comunicat al Ministerului For
ței de Muncă și Productivită
ții.

Cei 250 de specialiști ca
re au participat la simpozionul 
european cu privire la planul 
de explorări spațiale „post-A- 
pnllo" au examinat avantajele 
pe care le va prezenta lansa
rea unui laborator spațial de 
cercetări in anul 1980-1981. 
După părerea specialiștilor, a- 
cest laborator va permite utili
zarea unei aparaturi mai sen
sibile decit cea folosită pînă 
acum și va prilejui, datorită 
participării nemijlocite a sa
vanelor la zbor, o valorificare 
superioară a informațiilor.

rențiale. In urma 
ilor, mii de familii au 
mas fără adăpost.

Numeroase sate au fost i- 
zolate din cauza întreruperii 
circulației pe șosele și căi fe
rate. Traficul pe aeroportul 
din Rio de Janeiro a fost în
trerupt timp de trei ore din 
cauza averselor de ploaie.

★

0 Un deputat 
tendința liberală 
mentul portughez 
amnistie generală 
nulii politici — anunța agen
ția France Presse. Pe de. altă 
parte, deputatul a cerut, in nu
mele grupului său, să i se o- 
fere explicații in legătură cu 
arestarea unor membri din gru
pul de persoane care au luat 
parte, la 31 decembrie, anul 
trecut, la o „veghe a păcii" 
pentru a chema la un protest 
general in legătură cu politi
ca colonialistă a Portugaliei.

reprezentind 
din Parla- 
a cerut o 
pentru deți-

© La Kiev a fost terminală 
construcția unui nou turn de 
televiziune cu înălțimea de 
380 metri. El va permite trans
miterea simultană a patru pro
grame de televiziune pe o 
rază de 2-3 ori mai mare de
cit se realiza pînă in prezent. 
Particularitatea construcției 
constă în aceea că turnul este 
in întregime metalic și a fost 
construit prin adăugire de i- 
nele in partea inferioară și ri
dicarea ulterioară a întregului 
turn cu ajutorul unor cricuri 
hidraulice speciale.

BAGDAD 19 (Agerpres). — 
In nordul Irakului, stratul 
de zăpadă a ajuns, în unele 
zone, la 2 metri. In nume
roase regiuni ale țării, nin
soarea, care a căzut neîntre
rupt în ultimele zile a pro
vocat întreruperea legături
lor telefonice și a circulației 
pe șosele.

0 In baza unei convenții 
semnate la Santiago de Chile, 
Argentina va acorda statului 
chilian un credit in valoare 
de 100 milioane dolari pentru 
importul de mașini, bunuri de 
transport de primă importanță 
și piese de schimb din aceasta 
țară — anunță agenția Prensa 
Latina.

© Președintele Franței, 
Georges Pompidou, a părăsit 
vineri dimineața, Addis Abe
ba, indreptîndu-sc spre Paris, 
la încheierea vizitei oficiale 
de două zile in Etiopia.

In cursul șederii sale la A- 
ddis Abeba, șeful stalului 
francez a avut convorbiri cu 
împăratul Haile Selassie asu
pra unor probleme din zonă.

Guvernul minoritar libe
ral al premierului canadian 
Pierre Elliott Trudeau a înre
gistrat, joi, un prim eșec : Ca
mera Comunelor a adoptat cu 
128 de voturi, contra 102 — 
un amendament in baza căruia 
senatorii nu sînt incluși in 
Comitetul însărcinat cu studi
erea creșterii prețurilor la pro
dusele alimentare.

Amendamentul depus de 
conservatori a iost sprijinit și 
de membrii noului partid 
mocrat, care preconizează 
bolirea Senatului.

de-
a-

@ Ceata deasă care s-a 
menținut mai multă vreme în 
cursul zilei de miercuri deasu
pra regiunii nordice și centra
le a Angliei a provocat nu
meroase accidente de circula
ție. In jurul orașului Liver
pool, treizeci de persoane au 
fost rănite, dintre care o parte 
se află în stare foarte gravă.

FAPTUL DIVERS PE GLOB
ROMA 18 (Agerpres). — Cablul submarin transmedite- 

ranean care leagă orașul italian Pisa de capitala Algeriei a 
fost inaugurat în cadrul unei solemnități la care au luat 
parte oficialități ale celor două țări.

Montarea cablului, care are o lungime de peste 1000 
de km realizata de o firmă britanică, a fost finanțată in 
comun de cele două țări. Prin intermediul acestuia va fi 
posibilă efectuarea simultană a 480 de comunicații telefo
nice și realizarea legăturii automate între abonații telefo
nici din principalele orașe italiene Și algeriene.

Un alt cablu submarin, care va face legătura între 
Marsilia și Alger, urmează să intre în exploatare în 
mul trimestru al acestui an.

cerca să escaladeze Everestul (8 800 metri) în intervalul 
de timp aprilie — pînă la jumătatea lunii mai. Expediția 
condusă de el, considerată ca Una dintre cele mai impor 
tante, a ales tradiționala rută dc pe versantul sudic. Mon
zino a sosit la Katmandu însoțit de o primă grupă de 42 
de alipiniști. Odată cu ei, la bordul a trei avioane gigant 
dc tip ..Hercules 2- au fost aduse la Katmandu 10 tone dc 
echipament și două elicoptere „Belle 205”. Ceilalți membri 
ai expediției urmează să sosească aici în luna februarie.

BEIRUT 18 (Agerpres). — In urma abundentelor și neo
bișnuitelor căderi de zăpadă care au avut loc în ultimele 
trei zile în Liban, Siria și Iordania, zeci de localități sînt 
izolate, drumurile au devenit impracticabile, iar comuni
cațiile telefonice sînt întrerupte, îndeosebi între Beirut și 
Amman. Serviciile de lucrări publice și cele ale jandar
meriilor locale întreprind serioase eforturi pentru degaja
rea numeroaselor automobile blocate dc-a lungul șoselelor.

MADRID 18 (Agerpres). — Asupra țărmurilor atlan
tice ale Spaniei și Portugaliei s-a abătut, miercuri, cea mai 
puternică furtună înregistrată în ultimii 25 de am. Au iost 
provocate importante pagube materiale și victime ome
nești. Primele comunicate oficiale arată că numărul rror- 
țilcr Și dispăruților se ’ridică la 19.

Vîntul, care a atins viteza de peste 160 kilometri pe 
oră, a afectat, de asemenea, principalele porturi ale Por
tugaliei și aeroportul din Lisabona, precum șj regiunile de 
pe țărmul mediteranean al Spaniei.

KATMANDU 18 (Agerpres). — Guido Monzino, condu
cătorul unei expediții de alpiniști italieni formată din 63 
de persoane, a declarat miercuri, la Katmandu, că va în-

O echipă de fotografi italieni face o plimbare Pe ruta 
pe care a parcurs-o Marco Polo din Veneția la Pekin cu 
700 de ani in urmă, in 1271.

IN FOTO: Echipa TV italiană la Bagdag trecînd in 
caravană pe strada Rashid, la fel cum a trecut pe vremuri 
Marco Polo.

Cel mai spectaculos program 
de explorare spațială preconi
zat de oamenii............. “
mericani după 
pollo-17", care 
pentru actualul 
rurilor cu oameni 
spre astrele învecinate, 
poate așa-numilul proiect 
clops'*. Obiectivul său îl __
stiluie cercetarea Universului 
in vederea descoperirii da 
indicii ale existenței unor ci
vilizații inteligente. Inițiato
rii programului consideră că 
acest lucru este în prezent 
perfect posibil, și anume prin 
instalarea pe Pămînt a unei 
rețele vaste de observatoare 
radioastronomice care să in
tercepteze și să descifreze 
semnalele provenite eventual, 
din alte lumi, mai avansate. 
Succesul îndrăznețului plan 
ar putea permite accesul la 
„Moștenirea galactică" ce în 
concepția multor oameni de 
știință trebuie să existe fără 
îndoială.

Anul trecut, agenția spația
lă americană (NASA) a inî-i 
țiat un studiu aprofundat aî 
acestei probleme. Ia care au 
participat oameni de știință 
de la majoritatea universită
ților americane. La sfîrșitul 
cercetărilor preliminare. a 
fost dat publicității un raport 
detaliat. conținînd 243 pa
gini. în care se declară că 
proiectul este absolut realiza
bil. Principala premisă aflată 
la baza inițiativei constă in a- 
precierea că și in alte părți 
ale Universului există condi
țiile necesare vieții. De a- 
ceea, singura cale de a afla 
acest lucru cu certitudine es
te de a se stabili contactul cu 
eventualele civilizații. „Stabi
lirea unui contact interstelar 
poate prelungi in mare măsu
ră virsta lumii care reușește 
acest lucru — sc arată în ra
port. Este posibil ca in Uni
vers să se afle deja in con
tact civilizații care și-au so
luționat problemele ecologica 
și sociologice și își impart, 
astfel, un vast volum de cu
noștințe. Accesul Ia această 

..moștenire galactică** s-ar pu
tea foarte bine dovedi vital 
pentru lumile ale căror cuce
riri tehnologice îi permit să 
stabilească legătura necesară".

..Programele spațiale, decla
ră in acest sens unul din sus
ținătorii cei mai 
Ideii, dr. O John Wolfe, 
limitele lor ,* cele radio, 
nu au nici un fel 
Dacă renunțăm să 
dacă renunțăm să 
progresul omenirii 
ii in mare primejdie".

In concepția savanțllor ca
re au elaborat studiul inițiat 
de NASA, proiectul va îi rea
lizat prin construirea unor ob
servatoare radioastronomice 
dotate cu anlcne-gigant, avind 
diametrul de 100 m. In faza 
finală, vor exista nu mai pu
țin de 1 000 de astfel de an
tene. dispuse in forma unei 
pinze de păianjen pe o supra
față de aproximativ 100 km 
pătrațl. Pentru plasarea rețe
lei, zona ideală ar fi cea a 
Ecuatorului. Dar. aceasta, in 
cazul in care proiectul va 
deveni internațional. In caz 
contra, sint recomandate sta
tele americane New Mexico 
sau Arizona, pentru climatul 
lor uscat și cald.

Întregul proiect va fi rea
lizat, se apreciază, in 40 de 
ani. Costul său nu va depăși 
cele 25 miliarde dolari chel
tuite de om pentru a păși pe 
Lună.

de știință a- 
misiunea „A- 
a pus capăt 
deceniu 

Ia
zbo- 
bord 
este 

,.Cy- 
con-

■nluziaști ai 
au 

însă, 
de limite, 
explorăm, 
cercetăm, 
ar putea

C. ȚINTEA
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