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AL UZINEI DE UTILAJ 
CHIMIC Șl FORJĂ 
DIN RM. VÌLCEA

La parametrii
proiectați

CU ȘASE LUNI MAI DEVREME
Pentru industria vîlceană ultimele luni ale 

anului 1972 au marcat o premieră mult aștep
tată : inaugurarea primei unități a industriei 
constructoare de mașini de pe teritoriul ju
dețului — Uzina de utilaj chimic și forjă Rm. 
Vîlcea. Deși prevederile inițiale consemnau ca 
termen de intrare în funcțiune a acestui

Vizita președintelui Consiliului de Stat
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Obiectiv 
important 

al întrecerii 
ut eciste

obiectiv al doilea semestru al anului 1972, ca 
urmare a vizitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în vara anului 1971, ca urmare a 
temeinicei analize ce a avut loc cu acel pri
lej, a prețioaselor indicații date de secretarul 
general al partidului, constructorii. într-o 
strinsă și fructuoasă colaborare cu beneficia

rul au făcut totul pentru de
vansarea punerii în funcțiune 
a uzinei, eveniment care a 
avut loc la începutul lui no
iembrie cu 8 luni înainte de 
termen. In prezent colectivul 
noii întreprinderi — colectiv 
tînăr. nu numai prin data con
stituirii sale, ci și prin 
de vîrstă a celor ce-1 compun
— traversează o 
căutării fertile, de eforturi in
tense al căror scop este îm
bunătățirea calitativă a între
gii activități economice. Obiec
tivul numărul 1 
lor, maiștrilor, 
și inginerilor de 
la de a menține 
poate — de a 
realizat de constructori, 
vansînd în mod 
data atingerii 
proiectate, deci 
trilor prevăzuți in studiile teh- 
nico-economice.

— Reglementările în vigoare
— ne declară tovarășul 
Victor Popa, directorul 
nei — fixează, după cum 
ca termen de atingere a 
pacităților proiectate 18 
de la intrarea în funcțiune a 
obiectivului. Colectivul uzi
nei noastre a hotârît să’ rea
lizeze acest lucru în numai 
12-14 luni, astfel îneît chiar la 
sfîrșitul 
crește toate condițiile 
începerea cursei contra 
nometru în vederea 
înainte de termen a 
trilor proiectați.

In cele două secții 
pale ale uzinei — prel_____
mecanice și cazangerie — lu
crează numeroși tineri. De alt
fel, din totalul de circa 600 

■salariați, cîți numără în pre
zent uzina, peste 400 sînt ti
neri sub 25 de ani. Numărul 
lor va crește In acest an eu 
încă 300. Numai în luna ia
nuarie vor fi încadrați peste 
150 de proaspeți absolvenți al
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președintelui Consiliu- 
Stat al României, 
Ceaușescu, Ordinul 

— i — Pakistan" 
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• Inalții oaspeți români intimpi- 
nați cu cordialitate și căldură 
de conducătorii Pakistanului

• Mii și mii de oameni au făcut 
o primire însuflețită solilor 
poporului român prieten, și-au 
exprimat bucuria de a-l avea 
în mijlocul lor pe conducătorul

însemnătate în evoluția relați
ilor româno-pakistaneze.

Ceaușescu,
cotorul brav al unei
curajoase, a cărei

nafiuni 
politică

al muncitori- 
tehnicienilor 

aici este ace- 
și — dacă se 
mări avansul 

de- 
corespunzător 

capacităților 
și a parame-

externa se bucură de
și admirație unanima

RAWALPINDI 8 (Agerpres) 
— Luni, 8 ianuarie, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, a sosit la 
Islamabad, pentru o vizită ofi
cială de patru zile, la invitația 
Președintelui Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto.

După un zbor de peste cinci 
mii de kilometri — peste 
R. P. Bulgaria, Marea Nea
gră, Turcia, Iran, Afganis
tan — nava prezidențială, escor
tată de la frontiera țării gazdă 
de avioane militare pakistaneze, 
aterizează pe aeroportul inter
național al Islamabadului, cea 
mai tînără capitală asiatică, 
oraș aflat în plină construcție.

Este ora 10.00. Pe aeroport 
domnește o atmosferă sărbăto
rească. plină de însuflețire, ca
racteristică marilor evenimente.

Pe clădirea aerogării sint 
arborate drapelele celor două 
țări — tricolorul românesc și 
steagul alb-verde al Pakistanu
lui.

In întîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu au venit 
președintele Zulfikar Aii Bhutto 
și soția sa. Nusrat Bhutto.

Pe aeroport se află o mare 
mulțime de locuitori ai capitalei 
și ai orașului Rawalpindi, ve- 
niți să-l intimpine pe șeful sta
tului român. Prin difuzoarele 
aeroportului sînt transmise me
lodii populare românești și pa- 
kisțaneze. Un ansamblu folcloric 
locâl prezintă cîntec.e și dansuri. 
Atmosfera 
intregită și 
văratică, cu 
strălucitor.

Salve de 
șefului 
aeronavei. Președintele Nicolae 
Ceaușescu .' ”...
Ceaușescu sînt întîmpinați cu 
cordialitate 
Zulfikar 
sa. Cei doi șefi de stat își strîng 
cu căldură mîinile, se îmbrăți
șează.

Șeful 
prezintă 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
Nurul Amin și pe președintele 
Adunării Naționale, Choudry 
Fazle Elahi. Sînt prezentați, de 
asemenea, înalți demnitari pa
kistanezi care vor însoți pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu 
in cursul vizitei lor : ministrul 
de stat pentru securitatea in
ternă, Akbar Khan, și doamna 
Farhat Akbar Khan.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu prezintă per
soanele oficiale române care-1

respect

însoțesc : George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Ni
colae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, Gheorghe 
Oprea, consilier al președintelui.

Sînt de față ambasadorul Ro
mâniei la Islamabad, Mihai 
Magheru, și ambasadorul Pakis
tanului la București, G. A. D. 
Bukhari.

Un băiețel și o fetiță, îmbră- 
cați in frumoase costume națio
nale — tradiționalii șalvari și 
gharara — înmînează solilor 
poporului român splendide bu
chete de trandafiri roșii.

In continuare, sînt prezentați 
președintelui 
Tikka Khan, 
Major al forțelor 
comandanții celor 
de arme.

Cei doi președinți 
pe un podium de onoare stră
juit de drapelele celor două 
țări. Răsună acordurile solemne 
ale imnurilor de 
pakistanez.

Luni după-amiază. președin
tele Consiliului de Sțat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut o vizită 
protocolară la Palatul Preziden
țial din Rawalpindi președin
telui Republicii Islamice Pakis
tan, Zulfikar Aii Bhutto, și so
ției sale, Nusrat Bhutto.

Cu acest prilej, președintele 
Republicii Islamice Pakistan a 
inminat | 
lui de 
Nicolae 
„Nishan 
(Simbolul

distincție a fost însoțită de 
mătorul mesaj adresat conducă
torului țării noastre de șeful 
statului pakistanez :

Domnule președinte, guvernul 
și poporul Pakistanului nutresc 
cea mai mare stimă pentru e- 
f orturile dumneavoastră în
dreptate spre întărirea legătu
rilor de prietenie și cooperare 
intre Pakistan și Republica So
cialistă România.

Contribuția dumneavoastră la 
colaborarea pașnică în relațiile 
internaționale și devotamentul 
față de principiile independenței 
naționale, integrității teritoriale

și egalității suverane a tuturor 
statelor au produs o adincă im
presie în Pakistan. Sprijinul 
dumneavoastră neabătut acor
dat principiilor Chartei Nați
unilor Unite ea bază pentru 
pace și pentru o ordine dreaptă 
mondială, precum și eforturile 
dumneavoastră constante și sin
cere pentru susținerea cauzei 
popoarelor Asiei și Africii în 
realizarea țelurilor și aspirații
lor lor legitime, fără amestec 
din afară, au constituit un iz
vor de încurajare pentru po
poarele iubitoare de pace de 
pretutindeni.

Ca recunoaștere a acestor con
tribuții și ca semn de apre
ciere pentru marea prietenie 
pe care o nutriți față de Pa
kistan. din partea guvernului 
și poporului Pakistanului, dau 
expresie sentimentelor noastre 
de adincă stimă, acordindu-vă 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, cea mai înaltă distinc
ție civilă in țara noastră, „Nis
han — i — Pakistan".

Președintele Consiliului
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
înmînat președintelui Republicii 
Islamice Pakistan, Zulfikar Aii 
Bhutto, Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România“ clasa 
I, în semn de înaltă apreciere 
a meritelor deosebite ale șefu
lui statului pakistanez în dez
voltarea și întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Islamică 
Pakistan, pentru contribuția ac
tivă adusă de președintele Pa
kistanului la cauza păcii, înțele
gerii și colaborării internațio
nale.

Tot în după-amiaza zilei de 
luni, președintele Zulfikar Aii 
Bhutto și soția sa. Nusrat 
Bhutto, au făcut o vizită pro
tocolară de răspuns președin
telui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Vizitele s-au desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, cordială.
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piniilor cititorilor noștri 
supra emisiunilor pentru 
neret ale 
care se încearcă un 
la întrebările :

televiziunii prin
răspuns

CUM PRIVESC 
ACESTE EMISIUNI î 
RERE AU DESPRE ELE ? CE 
PĂRERE AU DESPRE CUM 
ESTE PREZENTATA VIAȚA TI
NERILOR PE MICUL 
CRAN ? CE PĂRERE
DESPRE PONDEREA ACOR
DATA 
MICUL

ln acest număr au cuvîntul: ...........
Teodor Balaș, Centrul nr. 26 TV. București ; Lucian Moldo
veana, Policlinica Drumul Taberei București ; Adrian Marco- 
vici, Doina Duță, Sara Drăgan, studenti ; Cornel Bucur, 
Constantin Popescu, Hunedoara ; Mircea Cocea, Uzina meta
lurgică Iași,

RAWALPINDI 
speciali transmit : 
Republicii Islamice 
Zulfikar Aii Bhutto, 
Nusrat Bhutto, au oferit, la Pa
latul Prezidențial, un dineu 
cinstea președintelui 
lui de Stat al 
Socialiste România, 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au participat persoanele ofi
ciale române care îl însoțesc pe 
șeful statului nostru în vizita sa 
in Pakistan. Au luat parte 
Fazii Elahi Choudhrv, președin
tele Adunării Naționale, J. A. 
Rahim, ministru pentru proble
mele prezidențiale, ministrul co
merțului și producției, Akbar 
Khan, ministrul de stat pentru

securitatea internă, generalul 
Tikka Khan, șeful Statului Ma
jor al forțelor armate, Mumtaz 
Alvie, afți membri ai guvernu
lui pakistanez, generali și ofi
țeri superiori, S. A. D. Bukhari, 
ambasadorul Pakistanului la 
București. A fost de față .Mo
hammad Al Abdulla Al Motlaq, 
ambasadorul Arabiei Saudite, 
decanul corpului diplomatic a- 
creditat la Islamabad.

In timpul dineului, desfă
șurat într-o ambianță caldă, 
cordială, președintele Zulfikar 
Aii Bhutto și 
Nicolae Ceaușescu 
toasturi. •

Au fost intonate
stat ale celor două țări.

îmi scria mai de mult un tînăr muncitor dintr-o mare uzi
nă bucureșteană, îmi scria că încercase să trăiască intr-un 
fel potolit, cu o mare liniște pentru gindul că într-o bună zi 
va ajunge undeva - nu mi-a spus niciodată unde, probabil 
din modestie drept care a pornit-o ușurel-ușurel la drum. 
N.U;Ș' terminase liceul, și s-a înscris la seral, dar nu stătuse 
nia pînă atunci cu mîinile în sin, vreau să spun că citise, cam 
la întîmplare, dar citise pe rupte, și nu cărțulii, ci căiți a- 
devărate, ceea ce de altfel l-a și făcut să-și dea seama 
vreodată că liceul nu-l ajută la nimic, că diploma ar fi pu
tut s-o aibă și fără să mai meargă încă doi sau trei ani, sea
ra de seară, la școală, îmi scria după ce se retrăsese de la 
Jiceu și-mi atrăgea atenția că n-o făcuse fiindcă nu reușise 
să se încadreze într-o ordine, într-un sistem de norme și nici 
din alte motive „obișnuite", o făcuse pur și simplu fiindcă 
descoperise că este prea mare ocolișul ce i se cerea și că 
pierderea de timp i se părea imensă pentru tinerețea lui. 
Nu era un muncitor slab, și nici leneș, ba, dimpotrivă, cei 
cu care lucra găseau cam exagerat felul lui de a munci, cu
riozitatea iui pentru orice noutate în meseria pe care o fă
cea, cotrobăitul lui în biblioteca tehnică a uzinei etc., neli
niștea lui, - iată cuvîntul I Ceea ce trebuia să înțeleg în cele 
din urmă era că această neliniște a lui nu se statornicea, 
nu primise încă semnul unei patimi, iluminarea unui adevăr, 
numai și numai al lui și astfel și al celorlalți. Și asta, măr
turisea disperat, îl descumpănea cel mai. tare. Ce trebuia să 
facă ? Dar ce-aș fi putut să-i răspund ?

Sigur că, și cei liniștiți, cei ,,la locul lor", cei care, cum se 
mai spune, suie scara vieții treaptă cu treaptă, încetișor, mo- 
—t“, fără poticneli, fără rătăciri, citeodată chiar și fără 

adică „simplu", cunosc fericirea lor.
ușor de bănuit și 
mai puțin celebre, 

oameni d" la care
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SPECIFICE inițiative :

UZINA
VULCAN

„Milimetrii
F in instanță"

redeschid acțiunea de
economisire a metalului

Acum, cînd, odată cu începu
tul noului an organizațiile 
U.T.C. sînt angajate în întrecerea 
patriotică sub deviza „Tineretul, 
factor activ în îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen", ute- 
ciștii de la Uzina „Vulcan", din 
Capitală relansează, adăugîn- 
du-i noi obiective, cunoscuta lor 
inițiativă vizînd economisirea 
metalului, „Milimetrii în in
stanță".

Ne amintim, desigur, că aceas
tă inițiativă a fost lansată în 
urmă cu trei ani, dar 1972 este 
aici considerat anul în care ac
țiunea organizației U.T.C. s-a sol
dat cu cele mai bune rezultate, 
dovedindu-și pe deplin eficien
ța. Căci în 1972, timp de cins- 
prezece zile, ' întreaga producție 
a uzinei a fost realizată cu meta
lul economisit de către tineri pe 
parcursul anului respectiv. In 
1972 milimetrul, această unitate î 
de măsură, a devenit pentru tine
rii de la Uzina „Vulcan" punctul : 
de plecare într-o largă mișcare 
de masă pentru îndeplinirea une-

ia dintre cele mai importante sar
cini stabilite de conducerea parti
dului în domeniul economic — re
ducerea consumurilor specifice și 
în special economisirea metalului. 
Iar aplicarea inițiativei organiza
ției U.T.C. a însemnat, de fapt, 
antrenarea tinerilor într-un am
plu efort de căutare, de aplicare 
a noului, efort concretizat pe 
parcurs în redimensionarea unor 
profile, tipizarea a numeroase re
pere și subansamble, aplicarea u- 
nor soluții tehnice care au condus 
la reducerea consumului tehno
logic de metal pe produs, îmbu
nătățirea planurilor de croire și 
debitare. „Probabil, că lucrul cel 
mai notabil pe care l-am reali
zat anul trecut — ține să preci
zeze acum tehnicianul Ion Ena- 
che, unu] dintre cei mai proemi- 
nenți reprezentanți ai inițiativei, 
supranumit în uzină și „campio
nul absolut" în economisirea me
talului — este diminuarea timpu
lui de aplicare în producție a 
ideilor noi, eficiente. Dacă mai 
înainte între momentul materiali-

zării propunerilor noastre, a ce
lor de la proiectare, 
proiectarea unui pi 
dimensionarea unor profile și mo
mentul aplicării în producție se 
scurgea o lungă perioadă de 
timp, astăzi, o propunere nouă, a 
cărei eficiență a fost demonstra
tă, este introdusă imediat în pro
cesul de producție“.

Dar aceasta a fost în 1972. Ce 
se preconizează pentru 1973 — 
anul hotăritor pentru înfăptuirea 
angajamentului patriotic al între
gului nostru popor de îndeplinire 
a cincinalului înainte de termen ? 
Ne răspunde Alexandru Micu, se
cretarul comitetului U.T.C.

— Un prim obiectiv vizează a- 
ria de cuprindere a acțiunii. In 
1973, prin extinderea în încă 
nouă sectoare de muncă, inițiati
va va fi generalizată în întreaga 
uzină. Prin urmare, toți tinerii vor 
fi cuprinși în acțiunea „Milime
trii în instanță". Aceasta pune în 
fața noastră sarcina intensificării 
muncii politice, imprimarea unui 
caracter concret activității tuturor

e, privind re-, 
irodus sau re-

organizațiilor U.T.C. în funcție 
de condițiile specifice ale fiecărui 
loc de muncă. Pentru că unele 
vor fi obiectivele și direcțiile de 
acțiune ale organizației U.T.C., 
de la proiectare să spunem, și 
altele pentru cele de la turnăto
rie, loriă sau sectorul prelucrări 
mecanice. Aceste obiective, ca și 
direcțiile de acțiune sînt de a- 
cum concretizate. In acest fel an
gajamentul organizației U.T.C. în 
direcția reducerii consumurilor 
specifice este de 300 tone metal 
economisit în anul 1973.

...Primele zile ale noului an, 
acțiunile întreprinse, stau mărtu
rie pentru hoțărîrea cu care ute- 
ciștii de la „Vulcan", toți tinerii 
uzinei, au trecut la înfăptuirea 
propriilor angajamente. Suflul 
inițiativei se face, peste tot, sim
țit. Suporții de la cuțitele de 
strung, capetele de electrozi sînt 
strînse și predate pentru a fi re- 
folosite. în turnătorie se urmă
rește cu perseverență reducerea 
adausurilor pentru operațiile de 
turnare. în secțiile prelucrătoare 
atenția este îndreptată spre pre
lungirea duratei de folosire a scu
lelor, spre executarea ireproșabi
lă a operațiilor, în vederea elimi
nării totale a rebuturilor. In în
treaga uzină deșeurile metalice 
sînt strînse în cutii speciale, apoi 
sortate pe calități și predate la 
turnătorie. Iar tinerii de la pro
iectare, de fapt promotorii aces
tei însuflețite întreceri, cercetea
ză noi soluții de reducere a greu
tății produselor, paralel cu îm
bunătățirea parametrilor tehnici 
de funcționare. Toate acestea dau 
o primă garanție că uteciștiî de 
la „Vulcan" înțeleg să joace, în- 
tr-adevăr, un rol activ în între
cerea lansată de organizația noas
tră revoluționară.

MIHAI STRÎMBEI

La „Unio" Satu Mare
Foto: ȘT. WEISS
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UZINA 1
In acțiunea : „Întregul spor de producție 

cu scule economisite66

Tinerii au hotărît
să fie în primele rînduri,
dar Comitetul U. T. C

a rămas în urmă !
Anul pe cai-e l-am încheiat a 

conferit girul eficienței și ini
țiativei colectivului de muncă 
al Uzinei „Hidromecanica" din 
județul Brașov : „întregul spor 
de producție cu scule economi
site“. Dacă în 1972 producția 
marfă a fost cu 35 milioane mai 
mare decit cea realizată cu un 
an in urmă, consumul de scule 
generale s-a menținut la același 
nivel. Ca urmare, cheltuielile 
reprezentînd consumul de scule 
la 1000 lei producție marfă au 
fost reduse cu trei lei. Evident, 
date fiind rezultatele bune obți
nute, inițiativa va'fi aplicată și 
în cel de-al treilea an al cinci
nalului. Sporul de producție 
fiind acum aproape dublat în 
comparație cu anul trecut — 66 
milioane lei — și obiectivele 
inițiativei sînt mai mari, pentru 
că și această depășire se pre
vede a fi obținută cu același 
consum de scule.

Intrucît conducerea uzinei și-a 
Însușit de la început valoroasa 
inițiativă a muncitorilor, pentru 
acest an a luat din vreme mă
suri menite să înlesnească apli
carea ei și să se obțină rezul
tate chiar mai bune decit în 
1972. Primele zile ale noului an 
au găsit o bună parte din 
aceste măsuri deja materializate. 
La nivelul uzinei s-a organizat 
un atelier pentru ascuțirea cen
tralizată a sculelor, ceea ce asi
gură o calitate superioară și o 
productivitate sporită 
operații. în vederea 
tehnologiei de grup, 
au fost reamplasate pe familii 
de piese. Se asigură, în acest 
fel, adîncirea specializării mun
citorilor cu întregul cortegiu de 
consecințe pozitive care decurg 
de aici. Acțiuni speciale au fost 
preconizate pentru ridicarea ca
lificării profesionale mai ales 
în secțiile mari consumatoare 
de scule.

Sînt, așadar, create premisele 
pentru ca în 1972 inițiativa co-

pectativă pe care a adoptat-o. 
Despre această inițiativă care 
concentrează, cum am văzut, 
atenția întregului colectiv, to
varășul Victor Bagoi, locțiitorul 
secretarului comitetului U.T.C. 
de uzină, ne-a putut spune doar 
puține lucruri de genul : „Tine
rii, ca și vîrstnicii, s-au străduit 
să fie la înălțime. Printre cei 
care au înregistrat în 1972 rezul
tate deosebite se află 
Cepoiu, Ilie Safletea, 
Szabo, Sava Tiron și
alții“. Cam atit despre activita
tea organizată a uteciștilor și 
nimic consemnat în planurile de 
muncă ale organizațiilor U.T.C.

Nicolae
Ștefan 
mulți

referitor la Întreprinderea unor 
acțiuni de sprijinire și populari
zare a inițiativei uzinei. Urmă
rind planul de muncă al comite
tului U.T.C., căutăm pentru 
acest an acțiuni concrete, speci
fice, care să dea un nou imbold 
activității uteciștilor in direcția 
în care se îndreaptă eforturile 
întregului colectiv al uzinei. în 
locul lor consemnăm doar înși
ruirea unor obiective generale 
care abia de acum încolo ar 
trebui particularizate în cadrul 
planului de muncă prin măsuri 
organizatorice și politice care 
să contribuie la transpunerea in 
viață a obiectivelor enunțate. 
Nimic despre măsurile concrete 
care să asigure integrarea ra-

pidă a tinerilor nou angajați tn 
procesul de producție ; nici o 
acțiune care să sprijine ridica
rea pregătirii profesionale a ti
nerilor. Credem că membrii 
comitetului U.T.C. vor depăși in 
scurt timp acest moment și se 
vor angaja cu pasiune, alături 
de ceilalți factori, la muncă pen
tru a-și aduce contribuția aștep
tată la efortul general care se 
desfășoară aici pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan pe anul în curs, plan in 
care reducerea consumurilor 
specifice reprezintă un obiectiv 
important.

ADINA VELEA

(Urmare din pag. I) 
școlii profesionale. Care 
aportul lor la realizarea 
cmilor de plan ?

— Este un aport substan
țial, ne declară subinginerul 
Marcel Lăzărescu, șeful sec
ției prelucrări mecanice. Cei 
mai mulți tineri, în. primul 
rînd comuniștii și uteciștiî, lu
crează bine, cu pasiune, cu 
dăruire, în jurul cadrelor cu 
o mai mare experiență pro
ductivă — adevărate nuclee ale 
responsabilității muncitorești
— gravitează numeroși repre
zentanți ai noii generații. Mulți 
dintre ei obțin rezultate exce
lente. Astfel, tn secția pe care 
o conduc se remarcă strun
garul Gheorghe Zăriescu, fra
tele său lăcătușul Mihai Ză
riescu, strungarul Florin Ra
da care lucrează pe un strung 
Carusel și, deși are doar ca
tegoria I-a, execută de pe 
acum piese cu un grad ridi
cat de dificultate, corespun
zătoare categoriei a III-a, ■ și 
mulți alții.

Șeful schimbului II, Gheor
ghe Ciucă, el însuși tînăr ab
solvent cu media 10 al școlii 
de maiștri, ține să sublinieze 
faptul că ’ in tura pe care o 
conduce strungari ca Nicolae 
Pătrașcu, Mircea Schiopu, Ni
colae Popescu, lăcătușul Voi- 
nea Savian și alți tineri de 
diverse profesii se remarcă 
prin ritmul viu tn care iși În
sușesc tainele meseriei, prin 
pasiunea pe care o pun în 
muncă. Aceleași cuvinte bune 
le-a avut la adresa tinerilor 
din schimbul său și maistrul 
Iulică Popa, de la secția ca- 
zangerie. Ne-am interesat de 
cîteva din măsurile întreprin
se la început de an aici tn U- 
zina de utilaj chimic și forjă 
de la Rm. Vîlcea pentru asi
gurarea unei eficiențe 
mice ridicate a întregii 
vități. - - - -
decadă a acestei 
lansat în fabricație 
volum de producție aferent tri
mestrului I, iar în februarie 
va fi lansat în producție se
mestrul I. Se întreprind efor
turi pentru o aprovizionare 
rațională, s-au întocmit pro
grame detaliate de fabricație 
pe secții, ateliere și schimburi. 
De asemenea, se realizează un 
volum de producție netermi
nată ce va fi finalizată cu un 
avans de 30 de zile.

De la directorul uzinei 
aflat că pînă la sfîrșitul 
i„. ._ :: ------ :
dotare de 80-85 la sută, nivel 
ce conform S.T.E. ar trebui 
atins abia la începutul semes
trului II al anului viitor. Sînt 
create condiții de a se realiza 
incă din acest prim an de func
ționare o proaucție de 12 000- 
14 000 tone utilaj chimic. Dacă 
notăm că cifra consemnată In 
proiect pentru capacitatea fi
nală este de 17 000 tone anual
— prevăzut inițial a se rea
liza abia în... 1976 — vom în
țelege că aici, la Uzina de uti
laj chimic și forjă din Rm. 
Vîlcea oamenii au întreprins

și întreprind în continuare 
măsuri eficiente pentru atin
gerea înainte de termen a pa
rametrilor proiectați.

— Tinerii de la cele. 5 or
ganizații U.T.C. care își des
fășoară activitatea în uzină 
sînt hotărîți să-și aducă o 
contribuție majoră la realiza
rea acestui obiectiv important 
— ne-a spus tovarășul Con
stantin udrescu, secretarul co
mitetului U.T.C. pe uzină. Ei 
au lansat deja două chemări 
cu un ecou imediat : „Nici o 
întîrziere, nici o absență ne
motivată, asigurarea îndepli
nirii ritmice, integrale a sar
cinilor de plan" (la sculărie) 
și „Să răspundem cu tot en
tuziasmul tineresc la chemă
rile organizației, să facem to
tul pentru îndeplinirea îna
inte de termen a sarcinilor 
cincinalului“ (la cazangerie). 
Concursurile pentru cei mai 
buni meseriași probează de a- 
semenea interesul tinerilor 
noștri pentru ridicarea califi-, 
cării. Ei sînt deciși să facă 
totul pentru a se afirma in
tr-adevăr ca tineri revoluțio
nari. pentru a răspunde cu pa
siune și responsabilitate 
gențelor înalte 
noastre, epocă de 
societății socialiste __  ____
ral dezvoltată, . Operă pe care 
întregul popor o desfășoară cu 
succes sub conducerea parti
dului nostru comunist.

exi- 
ale epocii 
edificare a 

multilate-

Intr-o clasă de bococi, 
profesoara se află în fața li
nei dileme. Micii ei elevi 
.scriu mult mai bine decit 
vorbesc. La o intilnire cu 
părinții interesați peste mă
sură de rezultatele copiilor 
de parcă acum s-ar fi aflat 
cel puțin in fața unui exa
men de maturitate, profe
soara dezleagă dilema, în 
fond extrem de simplă. Sis
temul informațional prin ex
celență vizual, formativ, des
fășurat atît în interiorul cit 
și in exteriorul unde își 
petrec viața copiii impune 
primatul semnului. Prin a- 
ceasta observăm cum dez
voltarea mediului, civilizația, 
produc schimbări in sensibi
litatea deschisă a copilului, 
schimbări de la care nu se 
pot sustrage nici oamenii 
mari. Evident, un deosebit 
rol în aceste mutații îl joa
că televizorul, unul dintre 
cele mai la indemină mij
loace de informare de care 
copiii se leagă ca de un mi
racol. Majoritatea sînt ten
tați să urmărească, dacă nu 
li se impune o selecție, de 
la un capăt la altul imagi
nile. Am văzut copii care 
priveau în delir film, emi
siuni din care nu înțelegeau 
nimic, nefiind adresate lor. 
în ordine, alături de aces
tea, se înscriu peisajul, o- 
biectele. imaginile care îi 
solicită, călătoriile intr-un 
mediu colorat, exploziv, ma
rea, stațiunile de odihnă etc. 
Copiii sînt copleșiți de aces
te impresii, de volumul ima
ginilor, de armonia și apa
riția lor fulgerătoare incit le 
găsesc cu greu termenii în 
vorbirea lor incă neexperi
mentată. Iată experiența u- 
nui cadru didactic care se în
tinde pe mai mulți ani. „con
trazisă" de Un fenomen in
tr-un fel generalizat la 
proaspeții școlari. Un feno
men care stă în atenția psi
hologilor șl educatorilor și

ale căror rezultate ar trebui, 
după opinia mea, să șe facă 
simțite nu numai în studii ci 
și in practică prin descoperi
rea și aplicarea unor metode 
destinate dezvoltării vorbirii 
la nivelul volumului de im
presii vizual-auditive. Și 
pentru ca roadele să nu în- 
tirzie cred că acest lucru 
trebuie urmărit cu mai mul
tă grijă în activitățile pre
școlare pentru a permite co
pilului o mai bună egalizare 
și organizare a psihicului. Se 
pare însă că aceste activi
tăți se bucură de prea puțină 
atenție atît din partea pă
rinților cit și a educatorilor. 
Motivul ; nu sînt activități 
obligatorii. Legate direct de 
acestea sînt și problemele de 
extremă importanță pe care 
le ridică temperamentul cu 
repercusiuni asupra vorbi
rii. Sînt copii care trec cu 
ușurință complexul pus în 
fața lor de vîrtejul impre
siilor vieții moderne. Alții 
însă îl trec cu greu. Tot in 
aceeași clasă un grup de co
pii mai interiorizați și evi
dent mai timizi, deși scriu 
excepțional și își pregătesc 
temele, refuză sau se sus
trag discuțiilor. Mirarea pro
fesoarei pusă de ctirînd în 
fața unor manifestări de a- 
cest gen este intr-un fe) fi
rească. Deși pentru noi, ma
turii, pare un lucru simplu, 
fenomenul este atît de com
plex incit numai o răbdare 
și o înțelegere adecvată o 
pot conduce spre elucidarea 
lui, pentru ca „interiorizați!" 
să nu fie neîndreptățiți in 
fața „vorbăreților". De ea și 
de alții depinde cursivitatea 
dar mai ales îndrăzneala 
cursivității vorbirii șj mani
festării acestui tip de copii 
care evident trebuie ajutați. 
Importanța acestei munci 
are o deosebită valoare so
cială, avînd în vedere că o 
greșeală poate fi plătită 
scump prin urmări.

acestei 
aplicării 
mașinile

I
I
I

I
I
I
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I
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îectivului de muncă al Uzinei . 
„Hidromecanica“ să se extindă și |
să se soldeze cu rezultate supe
rioare celor obținute pînă acum. 
Surprinde, în schimb, un lucru : 
absența aproape totală din preo
cupările comitetului U.T.C. a 
acțiunilor • specifice menite să 
sprijine realizarea acestui anga
jament al muncitorilor. Și 
aceasta cu atît mai mult cu cit 
marea rr rioritate a tinerilor au 
imbrățiș inițiativa și, înca- 
drîndu-si n activitatea generală 
a secțiiloi. au adus și aduc o 
contribuție care le face cinste, 
un aport care se bucură de 
aprecierea întregului colectiv. E 
adevărat, nu comitetul U.T.C. a 
lansat inițiativa, dar el figurează 
drept coautor, ceea ce nu justi
fică prin nimic poziția de ex-

I

I
I

„Datoria fundamentală a 
membrilor de partid, a tineri
lor comuniști este aceea de a-și 
consacra întreaga energie, capa
citate de muncă 
măreței opere <_-. — 
cietății multilateral 
condusă de Partidul 
Român, triumfului 
socialismului și 
pe pămîntul României",

Am citat primul articol al 
proiectului de norme ale muncii 
comuniștilor, ale eticii și echită
ții socialiste, întrucît cele ce 
vor urma, referindu-se la cei 
mai tineri membri de partid, la 
tineri care zilele acestea au pri
mit, ca o recunoaștere socială a 
faptului că trăiesc și se'compor
tă în chip comunist, carnetele 
de membri ai partidului, sint în 
fapt rînduri despre tineri care, 
fiecare în felul său particular 
de a fi, ilustrează viu. adevărul 
acestor idei.

La Fabrica de stofe „Argeșa- 
na“ din Pitești l-am cunoscut pe 
Constantin Șerban, reglor în 
secția de finisaj, locțiitor al se
cretarului U.T.C. pe secție, 
membru al P.C.R. de numai cî- 
teva zile. Venit în fabrică în 
1971, s-a format aici ca reglor 
și ca ascuțitor la una din mași
nile noi ale fabricii pentru care, 
pur și simplu, nu exista un 
specialist. Timp de o lună de 
zile, un pensionar, meseriaș bă- 
trîn și cu dragoste de meserie, 
„nea Grumea“, cum îl ține min
te tînărul, l-a învățat tainele a- 
cestei mașini. Totodată, a învă
țat si meseria de reglor, pentru 
mașinile de tuns ale secției, a- 
cele mașini care asigură stofelor 
moliciunea și netezimea...

Vorbind despre Constantin 
Șerban, trebuie să amintim și 
despre inițiativele organizației 
U T.C. din care face parte și la 
care si-a adus contribuția în 
mod direct ; despre preocuparea 
ce există aici pentru ca fiecare 
utecist „să-și vădească contribu-

ă și pricepere 
de făurire a so- 

dezvoltate 
Comunist 

idealurilor 
comunismului

ția la realizările de producție, 
prin mijloacele sale profesiona
le, întrucît toți lucrăm pentru 
plan, dar nu toți la fel“ — cum 
se exprima interlocutorul meu 
la un moment dat ; trebUie să 
vorbim, în fine, și de hoțărîrea 
lui de a lua pe lingă el și a 
forma un meseriaș bun în aceas
tă delicată meserie de reglor și 
de ascuțitor, hotărîre dedicată, 
într-un fel, și omului care, cind- 
va la început, l-a format pe el 
însuși. Acum există un specialist

mele zile de producție și pînă 
la recenta decizie, de a cere să 
intre în partid, pe tinăra comu
nistă, secretară a organizației 
U.T.C. nr. 4, Vasilica Iova. Ni
mic „deosebit" in sensul unui 
spectaculos facil, nu străbate 
din faptele ce au precedat acest 
gest fundamental pentru exis
tența sa. Faptele ei, aflate însă 
sub semnul constanței și al per
severenței, al dragostei față de 
muncă și față de colectivul din 
care face parte, au condus-o 
spre o neîncetată creștere și

i asi- 
econo- 

acti- 
Ăm aflat că în prima 

luni va fi 
întregul

am
_______ _ ___  — __ anu

lui va fi asigurat un nivel de

riență, pe oricare din mașinile 
secției. Așa stînd lucrurile, mă 
simt obligată să ajut și să în
drum pe cele ce fac incă greșeli 
în execuție, fie din lipsă de ex
periență, fie din grabă".

Dacă acum rezultatele sînt din 
ce tn ce mai bune, dacă nici 
un tînăr nu mai aruncă deșeu- 
rile, oricît de puține ar fi, ci 
le sortează și le adună pentru 
a fi reintroduse în procesul de 
producție, aceasta se datorează 
și ciimatului pe care Vasilica 
Iova împreună cu toți uteciștiî

NORMELE MUNCII Șl
VIEȚII COMUNIȘTILOR

Școală a exigenței pentru tinerii membri ile partili
în întreprindere care să facă a- 
cest lucru...

Tot la „Argeșana" am cunos- 
cut-o și pe Vasilica Iova, contro
loare tehnică de calitate la bo- 
binat-dubiat, în secția „filatu
ră“. Lucrează aici din anul 1969, 
cînd, după numai o săptămînă 
petrecută pe fugă acasă, după 
încheierea cursurilor școlii pro
fesionale la Buhuși, s-a angajat, 
pentru că... „avea fabrica nevoie 
de noi“.

.... Pentru că fabrica avea ne
voie de noi..." Această acceptare 
tacită și conștientă a comanda
mentului social, această recepti
vitate la nevoile colectivului, a 
caracterizat-o mereu, de la pri-

maturizare, spre o exigentă au- 
tocunoaștere, spre un fel de a 
fi care acum i se pare indispen
sabil nu numai ca membră de 
partid, dar și ca om. <

„Munca noastră, de controlor 
de calitate, nu este- o vînătoare 
de greșeli, — arăta Vasilica 
Iova. Evident, exigența trebuie 
să fie foarte ridicată, noi răs- 
punzind, aș zice, în primul rînd 
moralmente, de calitatea produ
selor. Dar mai mult decit atît, 
rolul nostru este de a preveni 
greșelile... Am lucrat tntîi ca 
muncitoare, aici în fabrică, și 
pot spune că sînt capabilă să lu
crez la fel de bine ca fiecare 
dintre muncitoarele cu expe-

organizației pe care o conduce 
■a știut să îl imprime muncii lor 
de fiecare zl. Asupra modului 
cum acționează și gîndește or
ganizația am reținut, semnifica
tiv, un fapt i în zona secției e- 
xistă o magazie de „țevi“ pen
tru materialul prelucrat la fila
tură și in care cei de la „rin
guri“ le depozitau cum se ni
merea. Pentru procesul de pro
ducție însă este indispensabil ca 
acestea să fie sortate pe culori. 
Utecistele de la bobinat-dublaj, 
- organizația Vasilicăi Iova, — 
nu s-au gîndit prea mult la ce 
e „al nostru" și ce e „al celor 
de la ringuri“. Prin muncă vo
luntară au sortat, zeci de ore,

unităților agricole
In satele patriei se desfășoară 

învățămîntul agrozootehnic de 
masă. Forma eficientă de răs- 
pîndire a cunoștințelor înainta
te privind cultivarea pămîntu- 
lui, creșterea animalelor, ex
ploatarea mașinilor agricole și a 
amenajărilor pentru irigații, or
ganizarea și planificarea pro
ducției, această școală a satu
lui cuprinde pe toți lucrătorii 
din agricultură. Pentru ei, di
ferențiat, în funcție de locul de 
muncă — cultura mare, legu- 
micultură, zootehnie, irigații, 
viticultură, pomicultură, me
canizare etc. — s-a întocmit 
un ciclu de lecții ce se pre-

țevile, aranjîndu-le, depozitîn- 
du-le cu grijă.

„Avem mulți tineri asemenea 
lui Constantin Șerban și Vasili
căi Iova — arăta Maria Măgură, 
secretara comitetului U.T.C. pe 
întreprindere. Mulți dintre ei 
sînt membri de partid, alții or 
să devină. Munca lor, activita
tea în producție, ca și în orga
nizația U.T.C., îi recomandă din 
plin. Cînd, în adunările U.T.C,, 
le acordăm recomandările, noi 
le cunoaștem bine meritele, le 
știm realizările. Sînt cei mai 
buni membri ai organizației, ast
fel îneît, prin primirea lor în 
partid, organizația U.T.C. însăși 
se întărește. Ei continuă să ac
tiveze, primind și îndeplinind 
sarcini în organizația noastră, 
considerînd, așa cum prevede de 
altfel statutul partidului, ca o 
sarcină de onoare să îndrumeze 
și să conducă nemijlocit, din in
ferior, activitatea uteciștilor...“

La „Argeșana" arn întîlnit
doi dintre noii membri de
partid, aflați încă la vîrsta, ute- 
cistă, a entuziasmului 
centin, dar maturizați 
mai adevărată școală i școala 
muncii. M-am oprit la ei, că
lăuzit și de Intenția de a subli
nia simbolic realizările tuturor 
tinerilor de aici prin evenimen
tul primirii lor in partid. Dacă 
aceștia se află și în fruntea or
ganizațiilor din care fac parte 
este cu atlt mai semnificativ i ti
nerii înșiși, prin realizările aces
tora, reprezentative pentru în
treg colectivul, vorbesc despre 
ei, acei tineri care au înțeles 
că datoria lor fundamentală este 
munca „pentru triumful Idea
lurilor socialismului și comunis
mului pe pămîntul României“.

adoles- 
la cea

MARIAN GRIGORE

TEODOR MARIAN
Directorul Direcției de propagandă și invățămlnt din cadrul 

M.A.I.A.A.

dau în perioada iernii. Fap
tul că s-a apelat la metoda pre
dării lecțiilor la televiziune de 
către specialiști de prestigiu, u- 
zîndu-se de material didactic a- 
decvat și că dezbaterile în ca
drul formațiilor, de lucru sînt 
coordonate de către specialiștii 
unităților, a dat un plus de uti
litate și atractivitate acestei for
me de pregătire 
întreaga programă 

. donată ideii izvorîte 
| mentele Conferinței 
> a partidului de a

I

I
I
I

I

I

I
I

profesională. 
este subor
din docu- 

Naționale 
intensifica 

astfel îneît 
cincinal să 

mai devreme. 
Se pune un ..accent aparte pe 
lămurirea științifică și aplica
bilitatea factorilor determinanți 
în procesul de producție. Intre 
abeștia, folosirea rațională și 
conservarea fondului funciar, 
mijloacele și metode modeme 
în amenajarea și exploatarea 
suprafețelor irigate, utilizarea 
rațională a îngrășămintelor și 
a forței mecanice constituie te
me separate în programa cursu
rilor agrozootehnice, De reținut 
că fiecare temă adusă în dez
batere este completată cu o ex
punere de 10-15 minute asupra 
celor mai noi descoperiri în do
meniul respectiv ; în cea mai 
mare parte aceste expuneri sînt 
însoțite de filme documentare 
și științifice. Eficiența acestui 
procedeu crește în cazul în care 
specialiștii vor insista, în dezba
terile ce urmează expunerilor, 
asupra modalităților de prelu
are și generalizare a acestor 
noutăți. în cazul stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii se 
impune organizarea, separată, a 
unor cercuri de dezbatere pen
tru cei mai tineri mecanizatori 
precum și pentru aceia care vor 
lucra la reparare și vor folosi 
tractoarele, combinele și cele
lalte mașini agricole a căror via
ță industrială ar fi presupus ca
sarea, dar care vor fi menținu
te în parcurile stațiunilor. In a- 
cest sens, apelarea la bogatul 
material didactic existent este 
înlesnită de introducerea pe re
țea, de către minister, a unor 
foarte interesante filme și plan
șe.

producția agricolă 
prevederile planului 
fie îndeplinite

Practica a dovedit utilitatea 
învățămîntului agrozootehnic 
pentru toate categoriile de lu
crători din agricultură. Recep
tivitatea tinerilor, puterea lor 
de asimilare recomandă învă
țămîntului agrozootehnic ca mij
loc de pregătire profesională în 
primul rînd pentru ei. împreu
nă cu Consiliul tineretului să
tesc din cadrul C.C. al U.T.C., 
Direcția de resort din cadrul 
Ministerului Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor a pus 
la punct un cuprinzător plan 
de acțiune privind antrenarea 
tinerilor la învățămînt, stimula
rea participării lor la dezbateri 
și finalizarea cunoștințelor în
sușite în activitatea productivă 
desfășurată în cadrul formațiu
nilor de muncă din care fao 
parte, precum și a loturilor ex
perimentale ce vor fi organizate 
în toate unitățile agricole. O vie 
activitate se va desfășura și în 
cadrul agro-cluburilor ce fiin
țează în aproape 100 de locali
tăți ale țării. Comunicările ști
ințifice programate aici, dez
baterile, vor avea în această pe
rioadă o tematică conexă lec
țiilor difuzate cu sprijinul te
leviziunii, Pentru tineri din toa
te sectoarele de producție 
fi organizate schimburi de 
periență' la 
mentale și __ , .
fruntașe, de fiecare dată acestea 
fiind finalizate prin discuții 
practice cu specialiști, cu maiștri 
ai recoltelor bogate. Fără în
doială, nici unde și de către ni
meni nu se va renunța la ex
periența acumulată în anii tre- 
cuți în ceea ce privește buna 
organizare și desfășurare a în- 
vățămîntului agrozootehnic de 
masă. întrucît nu forma și mij
locul de acționare contează, ci 
mai ales eficiența întregii ac
țiuni, aceste modalități primesc 
șirul eficienței numai în măsu
ra în care conduc efectiv la o 
acumulare de cunoștințe, iar co
tele producției redau competen
ța profesională a cooperatorilor, 
mecanizatorilor, lucrătorilor din 
I.A.S. și de pe șantierele de iri
gații.

vor 
ex- 

stațiunile experi- 
unitățile agricole

I
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PAKISTAN

Dineu oferit in cinstea președintelui Consiliului de Stat, ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu

Toastul președintelui Toastul președintelui
ZULFIKAR AU BHUTTO NICOLAE CEAUȘESCU

Excelențe, doamnelor și dom
nilor,

In numele guvernului și po
porului Pakistanului aș dori să 
salut cu multă căldură pe 
distinșii și onorații noștri oas
peți din România. Am avut 
azi după-amiază convorbiri. 
Știam și înainte de aceste con
vorbiri că vom realiza progrese 
ia întîlnirea noastră. Iar moti
vul este simplu. Este sigur că 
politica externă a României și 
politica externă a Pakistanului 
sînt conforme cu un număr de 
principii internaționale recunos
cute și statornicite în lume ; a- 
ceastă politică externă este ba
zată pe norme de justiție și e- 
chitate internațională.

încă de Ia independența noas
tră, încă de cînd am stabilit re
lații diplomatice, de fiecare 
dată cînd am văzut că se ivesc 
diferite crize sau probleme în 
lume — în Asia. în Europa, A- 
merica Latină, în Africa, la 
O.N.U. — guvernele României 
și Pakistanului s-au regăsit îm
preună. pe o poziție comună sau 
apropiată, în majoritatea acestor 
probleme. Aceasta pentru că po
zițiile noastre izvorăsc din acele 
principii internaționale ireversi-

bile pe care le-am menționat. 
Deși uneori se întîmplă crize in 
viață, în viața internațională, în 
final însă, principiile triumfă. 
Sperăm că în același mod în 
care noi acționăm vor fi abor
date problemele oeste tot în 
lume.

Deși 
domnul**  
Europa, 
deși ne 
dc pămînt și munți înalți. exis
tă totuși o afinitate și înțelege
re comună între noi. Așteptăm 
și dorim ca relațiile de coope
rare, constructive dintre Româ
nia și Pakistan să se dezvolte 
în toate domeniile — economie, 
cultural, social sau în orice alt 
domeniu. Vă pot asigura, în nu
mele poporului meu, că Vhm 
saluta orice dezvoltare a colabo
rării dintre cele două 
noastre

cut de la stadiul unei țări în 
care peste jumătate din popu
lație era ocupată în agricultu
ră, la stadiul unui stat indus
trial modern. Investind 30 la 
sută din venitul anual în noi 
obiective, România a reușit să 
depășească un ritm anual de 
dezvoltare de zece la sută, A- 
cest ritm înalt, ca și progrese
le evidente realizate de Româ
nia în domeniul industriei gre
le se datoresc muncii pline de
dîrzenie, spiritului de abnega
ție al întregului popor. Sînt 
aspecte pe care noi cei 
din Pakistan nu putem decît 
să le admirăm și să ne strădu
im să le imităm.

Actuala vizită a celui care pe 
drept cuvînt poartă titlul de Bi
rou al Republicii Socialiste Ro
mânia — adaugă ziarul — este 
de natură să stimuleze puternic 
cooperarea între cele două țări 
în toate sferele de activitate.

Vizita dumneavoastră 
noastră este scurtă, 
totuși că în aceste zile 
putea arăta cîte ceva 
kistan, veți putea vizita diferite 
locuri. Sperăm că această vizită 
va fi urmată de alt? schimburi 
de delegații la toate nivelurile 
și in toate domeniile care inte-

țara dumneavoastră, 
președinte, se află în 

iar țara mea în Asia, 
despart întinderi mari

țări al?

în fare 
Sperăm 
vă vom 
din Ra

resează cele două țări 
tre. Vom aștepta cu 
următoarea dumneavoastră vizi
tă in țara noastră pentru a vă 
putea arăta mai multe, pentru 
a vă duce in mai multe locuri, 
unde veți putea întîlni mai 
mulți oameni

Sperăm că vă veți întoarce în 
țara dumneavoastră, convins de 
respectul sincer al poporului 
nostru față de dumneavoastră, 
față de roiul pe care dumnea
voastră ’1 jucați în țara de unde 
veniți, în Europa și in lume. 
Nu avem nici o îndoiala, că în 
timpul acestei vizite, la Terbela. 
Lahore, la Caraci, veți citi în 
ochii oamenilor de la noi aceea
și lucire, același zîmbet de căl
dură și afecțiune.

Sînt?m 
venit 
vizita 
mova și va 
tinuare 
noastre

ale noas- 
nerăbdare

foarte fericiți că ați
Știm că 

pro- 
con- 

țările

printre noi. 
dumneavoastră va 

consolida în 
relațiile dintre

Doamnelor șl domnilor,
Vă rog să ridicăm paharul și 

să toastăm în onoarea Excelen
ței Sale, președintele României, 
și a doamnei Ceaușescu * * 
(Aplauze puternice)

î

Excelențe, doamnelor și dom
nilor.

Este o deosebită plăcere pen
tru mine, pentru tovarășa mea 
și colaboratorii mei că am pu
tut răspunde amabilei Dumnea- 
voastre invitații, domnule pre
ședinte, «le a vizita Pakistanul. 
Doresc să exprim mulțumirile 
noastre atît Dumneavoastră, cit 
și populației, pentru primirea 
cordială pe care ne-aț' făcut-o. 
In aceste sentimente calde cu 
care am fost întîmpinați, ve
dem o expresie a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
popoarele noastre

Am venit în țara Dumnea
voastră animați de dorința sin
ceră de a extinde, atît în do
meniul economic, științific, cul
tural, cit și în alte domenii, co
laborarea fructuoasă de pînă a- 
cum. Intr-adevăr, convorbirile 
pe care le-am început azi 
au evidențiat că există posibi
lități reale de a extinde mult 
relațiile de colaborare între 
România și Pakistan.

Trăim într-o epocă de pro
funde transformări economico- 
sociale și politice. Mai mult ca 
oricînd, este necesar ca state
le, fără deosebire de orînduire 
socială, să colaboreze pentru 
instaurarea în lume a unei păci 
trainice, care să permită fiecă
rei națiuni să se dezvolte co
respunzător dorințelor sale. In 
ultimul an. am fost cu toții 
martorii unor evenimente in
ternaționale deosebite. Acestea 
au marcat pași importanți pe 
calea destinderii în viața inter
națională. Se poate spune că, 
în mod tot mai ferm, popoarele 
își afirmă dorința de a se pune 
capăt politicii vechi, imperia
liste, de forță și dictat, de a 
se realiza între popoare relații 
noi, bazate pe deplina egalita
te în drepturi, pe respectul in
dependenței și suveranității na
ționale a fiecărui stat, pe nea
mestecul în treburile interne și 
avantajului reciproc. Desigur că 
realizarea acestei 
bune cere eforturi , 
parea activă la viața internațio
nală a tuturor statelor, fie ele 
mari, mici sau mijlocii.

Nu putem, fără îndoială, uita 
că încă mai sînt zone de în
cordare, de război, că trebuie 
să depunem eforturi pentru a 
se realiza încetarea războaielor, 
pentru a se soluționa pe cale 
pașnică conflictele și încorda
rea care mai există, pentru a 
se trece la o politică nouă, care 
să dea posibilitatea ca, în lo
cul cheltuielilor militare, să 
se aloce fonduri tot mai însem
nate dezvoltării economiei, ști-

inței, culturii, bunăstării tutu
ror oamenilor.

Fiind 
desigur 
tcază activ pentru securita
te pe continent, pentru o 
Conferință general-europea- 
nă. In același timp, sîntem tot 
atît de interesați în realizarea 
unei păci trainice în subconti- 
nentul Dumneavoastră, realiza
rea păcii în Indochina, în O- 
rientul Mijlociu, in toate zonele 
lumii. Pentru că azi, oriunde 
există, încordarea afectează și 
pune în pericol pacea fiecărei 
națiuni, posibilitățile sale de 
dezvoltare economico-socială. 
De aceea România este vital 
interesată în soluționarea tutu
ror problemelor dintre state pe 
calea pașnică i tratativelor — 
pentru a se pun» capăt cu de- 
săvîrșire politicii de război, po
liticii colonialiste și neocolo- 
nialiste — militează activ pen
tru o poiiticâ de pac» și cola
borare.

Sîntem bucuroși să constatăm 
că și in domeniul activității in
ternaționale — ‘ ' • — • •
tanul au 
ză activ

situată în Europa, 
că România mili- 

activ pentru 
continent,

România și Pakis- 
colaborat și coìahorea- 
îmi exprim convinge*

lumi mal 
și partici-
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Sosirea ia Islamabad

rea că «i în viitor, țările noas. 
tre vor acționa, împreună cu 
toate popoarele dornice de pace 
și colaborare, pentru respectul 
dreptului internațional, pentru 
creșterea rolului Națiunilor U- 
nite în viața internațională, 
pentru o “'olaborare trainică in
tre toate popoarele.

Este adevărat că vizita noas
tră este scurtă. Sper, însă, că 
ea va fi urmată, nu peste mult 
timp, de vizita Dumneavoastră, 
domnule președintei și a doam
nei Bhutto in România și do 
alte vizite și schimburi de de

asa 
mai

legații, la diverse nivele 
cum sînt convins că voi 
reveni în Pakistan.

Avînd convingerea că 
pe care o facem în țara 
neavoastră, convorbirile 
care le avem vor contribui și 
vor pune o bază mai trainică co
laborării noastre, propun 
toast pentru colaborarea 
prietenia continuă dintr? 
porul român și poporul 
tanez, in sănătatea 
președinte, a doamnei, a Dum
neavoastră, a tuturor ! (Aplauze 
puternice).

vizita 
Du ra

pe

un 
șî 

po- 
pakis-

domnului
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La sediul Palatului preziden
țial din Rawalpindi au început, 
luni după-amiază, convorbirile 
oficiale dintre președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Islamice Pakistan, - 
fikar Aii Bhutto.

La convorbiri participă, 
partea română — George 
covescu. ministrul afacerilor 
terne, Nicolae M. Nicolae, 
nistru secretar de stat la 
nisterul Comerțului Exterior, 
Gheorghe Oprea, consilier al pre
ședintelui, Mihai Magheru, am
basadorul României la Islama
bad, și alte persoane oficiale.

Zul-

din 
Ma- 
ex- 
mi- 
Mi-

Spectacol

Din partea pakistaneză iau 
parte J. A. Rahim, ministru 
pentru problemele prezidențiale, 
ministrul comerțului și produc
ției, Mubashir Hasan, ministrul 
afacerilor economice și finanțe
lor, Rafi Raza, consilier special 
al președintelui, Aziz Ahmad, 
secretar general la Ministerul 
Afacerilor Externe, S. A. D, 
Bukhari, ambasadorul Pakista
nului la București, și alte per
soane oficiale.

în cursul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă cordi
ală,, prietenească, a avut loc un 
schimb 1 de păreri privind dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două țări, precum și asupra u- 
nor probleme internaționale.de cînteceși dansuri

După 
Nicolae
Elena Ceaușescu, împreună 
președintele Zulfikar Aii Bhutto 
și Nusrat Bhutto au asistai/ la 
Teatrul „Liaquat Memorial 
Hali“, la un spectacol de cînte
ce și dansuri populare, prezen
tat de Academia de arte din Pa
kistan.

Programul a Înfățișat obice
iuri străvechi ale poporului de 
pe aceste meleaguri, dragostea 
sa de patrie .și vitejia în lupta 
împotriva asupritorilor, comu
niunea omului cu pătură. A 
fost, de asemenea, prezentat 
poemul coregrafic „Heer ra

dineu, președintele
Ceaușescu și tovarășa 
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populare
jha“, transpunerea unei legen
de care înfățișează desnodămîn- 
tul tragic al dragostei Intre ți
neți, amintind de povestea 
nemuritoare a lui Romeo și a 
Julietei.

în semn de omagiu pentru 
oaspeți, un cor de femei a in
terpretat, în' limba română, cîn- 
tecul „De ți-as fi bădiță, 
dragă“.

Măiestria interpretativă a ar
tiștilor pakistanezi a fost răs
plătită cu îndelungi aplauze.

Cei doi președinți se fotogra
fiază în mijlocul artiștilor, că
rora 11 se oferă frumoase coșuri 
cu flori.
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(Urmare din pag. I)

Comandantul companiei 
onoare aliniată pe aeroport 
compusă din parașutiști și mili
tari ai forțelor aeriene — pre
zintă raportul. Șefii celor două 
state trec în revistă compania 
de onoare. In sunetele unui 
marș militar compania de onoa
re defilează prin fața celor doi 
președinți.

In continuarea ceremoniei sînt 
prezentați tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, membrii guvernului, 
consilieri speciali ai președinte
lui, membri ai Adunării Na
ționale și ai Adunărilor provin
ciale, alte personalități oficiale 
paki' aneze.

Sînt prezentați, apoi, șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Islamabad și alți membri 
ai corpului diplomatic.

în urările numeroșilor cetă
țeni aflați pe aeroport președin
tele Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
gazdele iau loc în mașini. Co
loana oficială se îndreaptă spre 
Rawalpindi, capitala provizorie 
a Pakistanului. De-a lungul în
tregului traseu, de la aeroport 
pină la reședința prezidențială, 
mii și mii de oameni fac o pri
mire însuflețită solilor poporu
lui român prieten, își exprimă 
prin ovații și urale 
a-1 avea in mijlocul 
ducătorul României

De o parte și de 
mului străbătut, pe 
kilometri, se întind 
de stegulețe românești și pa
kistaneze. Pe mari banderole 
roșii sînt înscrise, în limbile 
engleză și urdu, urări de bun 
venit în ' 
Nicolae Ceaușescu 
varășei 
alte 
„Nicolae 
Aii Bhutto 
iască), „Ceaușescu 
simbolizează aspirațiile 
relor noastre“, ~

bucuria de 
lor pe con- 
socialiste. 
alta a dru- 
distanțe de 

ghirlande

cinstea tovarășului 
și a to- 

Elena' Ceaușescu. Pe 
banderole stă scris i 

Ceaușescu, Zulfikar 
zindabad 1“ (tra

și Bhutto 
. . . " > popoa-

___  __  ' „Poporul pakis
tanez este prieten al poporului 
român“, „Trăiască prietenia pa- 
kistanezo-română 1“.
Președintele 

Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu sînt conduși 
ședință de președintele 
kar Aii Bhutto și Nusrat Bhu
tto. In salonul de onoare 
doi șefi de 
teva minute 
etenească.

Nicolae 
Elena 

la ' re- 
Zulfi-

cei 
stat se întrețin cî- 
cu cordialitate pri-

★
plină de căldurăAtmosfera , 

și cordialitate cu care conducă
torii Pakistanului și locuitorii 
capitalei l-au întîmpinat pe 
președintele României socialis
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
relevă marea însemnătate acor
dată acestei vizite, prima vizi
tă a unui șef de stat român în 
Pakistan. Totodată, această pri- 
tnir? entuziastă reliefează sen
timentele de stimă prețuire 
tle poporului pai «ez, 'e 

conducerii sale, față de reali
zările poporului român.,_ față de 
conducătorul său. .

Concludente sînt, in acest 
sens, declarațiile unor persona
lități proeminente ale vieții po
litice pakistaneze făcute pe ae
roport trimișilor speciali ai 
presei române.

„Admirăm foarte mult succe
sele multilaterale ale României 
în construcția internă — a sub
liniat J. A. Rahim, ministrul 
pentru problemele prezidenția
le, secretar general al Partidu- x 
lui Poporului din Pakistan. 
Ceea ce ne impresionează, în 
primul rînd, sînt marile sale 
progrese pe calea industriali
zării. înainte, România era cu
noscută ca o țară agrară ; as
tăzi, ea exporta produse indus
triale în numeroase țări ale 
lumii. Cred că experiența ex
trem de pozitivă a României în 
această direcție prezintă o va
loare deosebită pentru țări în 
curs de dezvoltare cum este 
Pakistanul. Totodată, poporul 
nostru știe ce reprezintă pe 
plan internațional președintele 
Nicolae Ceaușescu, ce poziții 
înaintate, principiale promovea
ză acest mare om de stat. Pen
tru această principialitate îi 
sîntem recunoscători. Iată de 
ce ne simțim mindri de a avea 
ca oaspete pe acest militant de 
frunte al păcii și prieteniei în
tre popoare“.

„Sîntem extrem de onorați și 
bucuroși de a-1 saluta în mij
locul nostru pe președintele 
României, prestigioasă persona
litate a vieții politice interna
ționale, a cărui activitate neo
bosită în sprijinul .cooperării și 
prieteniei intre națiuni, al a- 
firmării intre toate statele lu
mii a principiilor noi ale justi
ției și echității se bucură de 
stimă și prețuire. Satisfacția 
noastră este cu atît mai mare, 
cu cit pozițiile României și Pa
kistanului prezintă multe punc
te de interferență față de un 
șir de probleme care frămîntă 
astăzi omenirea. In același 
timp, sîntem interesați și unii 
și alții să dezvoltăm cît mai 
mult relațiile noastre bilatera
le, pe diferite planuri, a de
clarat la rindul său Abdul Ha- 
feez Pirzada, ministrul învăță- 
mîntului, culturii și coordonă
rii interprovinciale. Ca unul 
care se ocupă și de problemele 
culturii, aș ține să subliniez 
în mod deosebit marile posibi
lități pentru mai buna cunoaș
tere a celor două popoare, prin 
intermediul bogatului lor pa
trimoniu spiritual, rod al unei 
înțelepciuni și al unor tradiții 
de veacuri.

Nu încape îndoială că discu
țiile la nivel înalt care încep 
astăzi vor deschide drumuri și 
mai largi în vederea fructifică
rii posibilităților multiple, exis
tente în acest sens“.

„Urmărim c toată atenția 
politica extern., - României.

a

re- 
izbi- 

a 
, care, 

reprezintă 
armonioase 
că forța 

primeze

Nassim 
la Mi- 

- salu-

activitatea sa neobosită pentru 
instaurarea în ansamblul vieții 
mondiale a unor principii care 
să dea posibilitate fiecărui stat, 
fiecărei națiuni să se dezvolte 
așa cum crede de cuviință și 
cum îi dictează interesele sale, 
fără a avea să se teamă de 
manifestările politicii de forță 
sau amenințarea cu forța — 
a continuat Pirzada. Am 
ținut o formulare de o 
toare putere de sintetizare 
președintelui Ceaușescu, 
după părerea mea, 
cheia conviețuirii 
între state, anume 
dreptului trebuie să 
asupra dreptului forței. Aceste 
cuvinte au o extraordinară ca
pacitate mobilizatoare și numai 
un om căruia îi sînt cu adevă
rat scumpe țelurile nobile ale 
prieteniei și înțelegerii între 
popoare le poate rosti. Este 
meritul poporului român de a 
fi ridicat din rîndurile sale un 
asemenea conducător, care se 
impune ca una din figurile po
litice cele mai proeminente ale 
vremurilor noastre. Și este un 
motiv de satisfacție deosebită 
pentru noi de a ști că preșe
dintele Ceaușescu se numără 
printre prietenii sinceri ai ță
rii noastre“.

„Noi — a declarat 
Ahmed, secretar de stat 
nisterul Informațiilor, - 
tăm cu mare bucurie prezența 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Pakistan și ne exprimăm în
crederea că bunele relații româ- 
no-pakistaneze existente vor 
cunoaște un puternic impuls ca 
urmare a acestei vizite. Se va 
dovedi, astfel, cu prisosință că, 
în ciuda distanțelor geografice 
ca și a unor deosebiri inevita
bile într-un domeniu sau al
tul, doua popoare se pot înțe
lege și pot promova legături 
exemplare între ele, atunci 
cînd se stimează și se prețu
iesc reciproc, cînd își respectă 
suveranitatea și independența 
și nu se amestecă în treburile 
interne, cînd sînt animate de 
dorința de a face totul pentru 
a cultiva floarea minunată a 
prieteniei neadumbrite de nici 
un nor“.

Vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al României socia
liste în Pakistan constituie o 
nouă ilustrare a politicii exter
ne active a țării noastre. Ea 
urmează altor vizite efectuate 
pe continentul asiatic — în 
Iran, India, Turcia, Republica 
Populară Chineză, R.P.D. Co
reeană, R.D. Vietnam, R.P. 
Mongolă, ceea ce confirmă in
teresul profund manifestat de 
țara noastră pentru dezvoltarea 
unor relații bune, fructuoase cu 
statele asiatice, relații bazate 
pe stimă și avantaj reciproc, 
pe resoectul suveranității și in
dependenței naționale, neames
tecului în treburile interne și 
egalității In drepturi.

Desfășurată la mai puțin de

v'i-
în 

vie
Și

un an după vizita în opt tinere 
state independente africane, 
zita șefului statului român 
Pakistan confirmă dorința 
a țării noastre de a întări 
extinde raporturile de priete
nie, solidaritate și colaborare 
cu toate popoarele care au pă
șit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, a progresului eco
nomic și social.

Acordînd, ca țară europeană, 
o însemnătate de prim ordin 
îmbunătățirii climatului politic, 
stabilirii unor relații noi între 
toate statele europene, edifică
rii unui sistem de securitate șl 
cooperare pe continent, Româ
nia socialistă dezvoltă, în 
același timp, raporturi de cola
borare cu țările de pe celelalte 
continente — Asia, Africa, A- 
merica Latină, America de 
Nord — adueîndu-și în felul 
acesta o remarcabilă contri
buție la opera de pace și secu
ritate în întreaga lume!

Reportajul vizitei a fost rea
lizat de : ROMULUS CA- 
PLESCU, ION PUȚINELU, 
ION CÂRJE. Fotografii : AN- 
GHEL PASAT.

Dc la Bordul avionului
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Par

tidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat a! 
Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului TODOR 
JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria. îmi este 
deosebit de plăcut să vă transmit Dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat si 
poporului frate bulgar un cald salut tovărășesc, împreună cu 
cele mai bune urări de noi succese pe calea socialismului, pro
gresului și păcii.

★
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Turcia, CEVDET SUNAY, următoarea telegramă :

Zburind deasupra teritoriului Republicii Turcia, doresc să vă 
adresez Dumneavoastră și poporului turc prieten un cordial 
mesaj de salut și calde urări de progres, bunăstare și pace.

★
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Maiestății 
Sale Imperiale MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEIIR, 
Șahinșahol Iranului, următoarea telegramă :

Zburind deasupra teritoriului Iranului, doresc să adresez 
Maiestății voastre imperiale și poporului iranian prieten un 
cordial salut și calde urări de progres, prosperitate și pace.

★
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Maiestății 
Sale MOHAMMED ZAHIR ȘAH. Regele Afganistanului, urmă
toarea telegramă ;

Survolînd teritoriul Afganistanului, țin să adresez Maiestății 
voastre și poporului afgan prieten un cordial salut și cele mai 
calde urări de sănătate, progres și fericire.

îmi exprim convingerea, cu acest prilej, că legăturile de prie
tenie și colaborare dintre țările noastre se vor întări, în inte
resul celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării inter
naționale.

Intîlnire de lucru
româno - pakistaneză
Luni, a avut loc o intîlnire 

de lucru intre Nicolae M. Nico
lae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui, și J. A. Rahim, 
ministru pentru problemele pre
zidențiale, ministrul comerțului 
și producției, și Mubashir Ha
san, ministrul afacerilor econo
mice și finanțelor.

Au fost discutate probleme 
privind schimburile comerciale 
și cooperarea economică dintre 
România și Pakistan.

„RELAȚIILE DINTRE ISLAMABAD 
ȘI BUCUREȘTI SÎNT EXTREM di; cordiale si prietenești“

RAWALPINDI 8. — Trimișii 
speciali R. Căplescu și I. Puți- 
nelu, transmit : Principalele co
tidiene pakistaneze consacră 
pagini întregi, însoțite de fo
tografii, vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înfățișînd, 
în articole de salut și editoria
le, evoluția pozitivă a raportu- 
r.ior • ...iâu.> ua.-.istanez«*  și
perspectivele dezvoltării lor pe 
mài deparțe. Sînt publicate, de 
asemenea, ample reportaje și 
comentarii referitoare la înfăp
tuirile României pe diferite tă- 
rîmuri ale vieții economice si 
social-politice, la politica sa 
externă de pace, prietenie și 
colaborare cu toate popoarele 
lumii.

Ziarul „Pakistan Times“ in
serează pe prima pagină un am
plu comentariu pe patru coloa
ne, sub semnătura coresponden
tului său diplomatic, H. K. Bur- 
ki, în care se spune : „Vizita 
de stat a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care începe astăzi, 
este considerată ca un eveni
ment de cea mai mare impor
tanță de către guvernul pakis
tanez“. Articolul menționează 
în continuare că România șl 
Pakistanul au desfășurat în pe
rioada ultimilor ani o bună coo
perare în probleme internațio
nale. în aceste împrejurări 
convorbirile politice dintre pre
ședintele Bhutto și distinsul 
oaspete se vor dovedi în folo
sul ambelor părți. Trebuie sub
liniat — scrie în continuare 
corespondentul diplomatic al 
ziarului — că România dispune 
de o bogată experiență în do
meniul petrolier. Echipamentul 
petrolier fabricat în România 
este apreciat ca fiind printre 
cele mai bune din lume. Discu
țiile la nivel ministerial vor fi 
consacrate în mare parte unor 
probleme economice si ale coo
perării tehnico-științifice.

Același ziar ptiblică un edito
rial intitulat „înrudire spiritu
ală“, în care se spune printre 
altele : „Deși președintele Re
publicii Socialiste România.

li

Nicolae Ceaușescu vizitează 
pentru prima oară Pakistanul, 
el este bine cunoscut la noi în 
țară. Poporul Pakistanului . îl 
cunoaște ca pe conducătorul 
brav al unei națiuni curajoase, 
a cărei politică externă se 
bucură de respect și admirație 
unanimă. Relațiile dintre Is
lamabad și București sînt ex
trem de cordiale și prietenești.

Cooperarea mai strînsă pakis- 
tanezo-română — scrie ziarul 
— este menită să se răsfrîngă 
în mod pozitiv asupra ambelor 
țări, iar Pakistanul poate be
neficia de experiența bogată a 
României. Dezvoltîndu-se în- 
tr-un ritm care atinge culmile 
cele mai înalte, România a tre-

(Presa pakistaneză 
despre vizita tovarășului

Nicolae Ceaușescu)

Iată de ce noi urăm din inimă 
înalților oaspeți din România 
bun venit, și dorința ca șederea 
lor să fie, în aceeași măsură, 
folositoare ambelor țări.

Ziarul „Pakistan Times“ pu
blică, de asemenea, un supli
ment de două pagini cuprinzînd 
biografiile ample, însoțite de 
fotografii, pe mai multe coloa
ne, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Sub titlul, „Priete
nie și cooperare în plină dez
voltare“ sînt înfățișate aspecte 
semnificative ale relațiilor ro- 
mâno-pakistaneze pe plan poli
tic, economic, cultural, tehnico- 
științific.

Ziarele de limba urdu consa
cră și ele pagini întregi vizitei. 
Astfel, cotidianul „Mashriq“ a 
apărut într-un număr special 
în culori. Ziarul publică pe 
pagina întîi harta României și 
o serie de aspecte care prezin
tă cititorilor dezvoltarea mul
tilaterală a României în anii 
socialismului. Sînt publica
te, de asemenea, portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
precum și biografiile acestora.

„Convorbirile dintre preșe
dintele Zulfikar și președintele 
Ceaușescu, arată ziarul „Nawa- 
E-Waght", vor consolida teme
liile relațiilor de cooperare 
existente între cele două nați
uni și vor da noi dimensiuni 
acestor legături. Deși des
părțite de o mare distanță, Pa
kistanul și România devin as
tăzi tot mai apropiate ea ur
mare a strîngerii relațiilor din
tre ele pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, a 
stimei și; încrederii reciproce“.

Posturile de radio și televizi
une din Rawalpindi, ca și din 
celelalte principale orașe ale 
țării, au transmis pe larg, în 
direct, ceremonia sosirii preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, în tot cursul serii 
âu fost transmise aspșcte sem-, 
nificative ale momentelor prin
cipale din , prima..zi. a vizitei.
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NOI—PE MICUL
Alexandru Cornel, 25 ani. 

U.M.E.B. : Eu sînt bobinatoi, 
am o meserie pe care o și în
drăgesc. Dar sînt atîția tineri 
trecuți de pragul majoratului 
care încă nu știu încă spre ce 
fel de muncă să se îndrepte. 
Propaganda meseriilor și profe
siilor trebuie să fie mai efi
cient făcută, mai convingător 
fiindcă in felul cum se face a- 
cum seamănă cu reportajele 
publicitare. O altă temă intere
santă ar fi problema tinerelor 
navetiști care trăiesc și mun
cesc în două medii 
problema căminelor 
rești, a cluburilor uzinale etc. 
Există în oraș gazde „primi
toare“ care și-au făcut o bună 
sursă de cîștig subînchiriind a- 
partamentele statului la duzini 
de tineri. Aceștia pătrund in 
anturaje nesănătoase și după 
un timp nu mai vin nici la 
serviciu. Sugerez televiziunii o 
astfel de anchetă.

Aș vrea să cunosc (asta e do
rința mea) viața și gîndurile u- 
nui tînăr miner. Să-l văd cum 
coboară în „șut“, cum salută cu 
„noroc bun“, cum dislocă din
tre stratul de cărbune cu pica- 
merul bolovanii aceia negri și 
unsuroși ca untul. Eu personal 
nu pot să fac acest lucru, nu 
timp și nici posibilitatea, 
miraculosul aparat de luat 
deri ar putea foarte bine 
facă. L

ECRAN m
de ani. 
La noi 
face o 
despre 

nu

cadrul emisiunilor pentru 
atenția cele

diferite ; 
munci to-

am 
dar 
ve- 
s-o

Teodor Balaș, 23 de ani, depa
nator televiziune, centrul nr. 
26 TV București : Apreciez in 
mod deosebit anchetele TV pri
vind viața tineretului. Ele au 
uneori însă un caracter cam 
schematic, cam moralizator și 
de aceea mi se pare în ciuda 
realității elocvente prin ea în
săși. mai puțin convingătoare. 
Poate pentru că cauzele nu sint 
analizate mai profund, în spe
cial cele ce privesc mediul am
biant, în fond, în același mediu 
se dezvoltă și tineri ce merită 
stima noastră și tineri care gre
șesc sau sînt la un pas de a-și 
rata existența. Altfel ajungi să 
crezi că unii sînt așa pur și sim
plu răi, și cea mai eficientă 
cale de „a dialoga“ cu ei este 
sancțiunea. Mă refer se înțelege 
la felul în care sînt realizate 
asemenea anchete. Mă gindesc 
în altă ordine de idei că mulți 
tineri care muncesc ca și mine 
nu au timpul și posibilitățile 
de a-și completa cunoștințele de 
cultură generală, audiind con
certe de pildă, vizionînd filme 
sau piese de teatru, vizitînd ex
poziții. Ar fi foarte necesare în 
consecință o serie de emisiuni- 
ciclu cu caracter așa mai di
dactic, pe bază de exemplifi
cări din istoria teatrului, a fil
mului etc.

Din 
tineret îmi rețin 
consacrate educării tinerilor în 
spiritul corectitudinii, al pre
țuirii normelor noastre morale 
a muncii. Dm păcate aceste e- 
misiuni au în general un as
pect unilateral. De pildă, este 
justificat să se discute, încă 
mult mai mult decît se face 
chiar despre neonorarea repar
tițiilor de către absolvenți a 
locurilor de muncă, dar ar 
trebui să mai discutăm și des
pre faptul că multe dintre a- 
cestea sînt ocupate întîmplător 
de oameni ".I . I.
punzătoare, despre condițiile în 
care trebuie să-și desfășoare 
activitatea, despre spiritul în 
care îi primește noul colectiv 
etc. Aceeași unilateralitate o 
observ și la emisiunile desti
nate alegerii profesiunii. Nu
mai cîteva meserii sînt de re
gulă recomandate, și acelea 
după un tipic care a început să 
cam plictisească. Visez o emi
siune în care să se evidențieze 
greutățile și satisfacțiile unei 
meserii, exemple de nereușite 
și reușite răsunătoare, în ge
nere frumusețea și romantis
mul ei, pe care practica coti
diană o cam tocește în ochii 
noștri. Ce aș mai aștepta de la 
emisiunile TV ? Emisiuni cu 
caracter turistic informativ, e- 
misiuni care să ne releve fru
musețile naturale ale țării, mo
numente prestigioase etc.

sînt atîția elevi cu aptitudini 
remarcabile pentru domeniul 
respectiv.

fără studii cores-

Duță Doina, anul IV, Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu“, 
23 de ani : Aș îndrăzni să pro
pun niște dezbateri pe cicluri 
tematice stabilite la cererea 
telespectatorilor. Dacă s-ar pu
tea, un fel de universitate pen
tru tineret. Dezbaterea unor 
probleme propuse de către tineri 
și realizată cu sprijinul unor 
specialiști din toate domeniile, 
un gen de „Mai aveți o între
bare ?“, dar care să nu se refe
re numai la știință, ci să aibă 
o arie tematică cît mai vastă. 
Un dialog viu, permanent între 
tineri și emisiunile despre ei. 
Și un amănunt : emisiunea 
„Seară pentru tineret“ se difu
zează pe programul II în timp 
ce pe I este serialul despre re
gina Angliei. Cei mai mulți 
dintre noi vizionăm emisiunile 
de televiziune firește, acasă, și 
într-o familie primează de obi
cei preferințele vîrstnicilor. La 
mine, ca probabil în multe fa
milii, majoritatea membrilor 
nefiind tineri preferă serialul, 
iar „Serii pentru tineret“ apuci 
să-i vezi doar sfîrșitul și înce
putul Și să nu uităm că pro
gramul I nu poate fi recepțio
nat decît în localitățile situate 
la o mică distanță de Capita’ă.

Lucian Moldoveanu. 27 ani, 
tehnician dentar, Policlinica 
Drumul Taberei, București :

I
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Adrian Marcovici, anul III fi
lozofie, 21 de ani : Individua
litatea unei emisiuni, fie ea 
adresată tineretului sau nu, 
este dată de individualitatea 
prezentării- Mă refer în spe
cial la „Seara pentru tineret“ 
— să știi de pildă că la o anu
mită oră apare un anumit pre
zentator, mereu același (sau 
aceiași) volubil, inteligent, cu 
mult farmec personal, și, firește, 
simpatizat de tinerii spectatori 
și poate nu numai de aceștia 
Farmecul, inteligența, cizelarea 
prezentării ar fi la fel de nece
sare și emisiunilor muzicale 
destinate tineretulu’ (care ■’e-i 
drept sînt cam puține). Emi
siunea „Tinerii despre ei înșiși" 
sau alte emisiuni (care ar pu
tea fi eventual inițiate) s-ar 
cuveni poate să aibă un caracter 
de discuție liberă și asta mai 
ales în jurul unor cazuri de 
abateri de la normele de con
viețuire în societate, în așa fel 
îneît o emisiune de acest gen 
să fie într-un anume sens un

o
ca

de

„tribunal al tineretului“. Și 
altă chestiune : ar trebui 
reporterii televiziunii să se de
plaseze mai des în liceele
specialitate din toată țara — in 
liceele de artă există atîtea ta
lente tinere. De asemenea, în 
celelalte licee de specialitate

Scrisorile care au declanșat 
ancheta de față n-au sosit nu
mai pe adresa noastră. Urmînd 
o traiectorie îndeajuns de oco
lită ele au ajuns în cele din 
urmă și la conducerea liceului 
respectiv.

Clasa a Xl-a A este un co
lectiv școlar cu tipologia „cla
sică“ : eleve foarte sîrguincioa- 
se, altele mulțumindu-se cu un 
clasament mediocru, eleve dez
interesate sau chiar întîmpi- 
nînd dificultăți la învățătură 
ca urmare a unui act insufici
ent gîndit în momentul opțiu
nii pentru studii liceale. Clasa 
are profil real și este alcătuită 
numai din eleve' O privire prin 

care 
de 
că 
la 
la 
de

catalogul anului acesta, 
nu prezintă surprize față 
cel al anului trecut, arată __ 
elevele strălucesc la engleză, 
literatura română chiar și 
fizică sau biologie așadar, 
regulă, la științele umaniste. 
Aceste amănunte nu vor să a- 
crediteze cîtuși de puțin ideea 
că fetele sînt inapte pentru 
studiul științelor reale. Un ase
menea punct de vedere ar pu
tea fi lt*sne  infirmat nu de cî- 
teva excepții luate de prin alte 
clase ci de numărul mare de 
fete dovedind talent, putere de 
pătrundere, siguranță în însuși
rea matematicii, fizicii, chimi
ei. Chiar în clasa amintită 
există un grup de el^ve care 
obțin bune rezultate în studiul 
matematicii. fizicii, chimiei. 
Dar, în această clasă, predomi
nantă apare predilecția celor 
mai multe eleve pentru limbile 
străine, literatură. Dacă pînă în 
clasa a Xl-a acest aspect n-a 
fost sesizat suficient, acum el a 
declanșat un adevărat conflict 
între aspirațiile părinților și 
starea de fapt. Părinții decla
ră că s-au trezit grav înșelați 
în așteptări, frustrați de spe
ranțele pe care și le-au făcut în 
legătură cu viitorul fiicelor lor, 
s-au trezit cu ambițiile neaco
perite.

Atunci au căutat un vinovat

Drăgan Sara, anul III — Fa
cultatea de metaluțgie, 22 de 
ani, Institutul Politehnic. Cred 
că este bună noua formulă a e- 
misiunii „Seară pentru tineret" 
— aceasta neexcluzînd firește 
necesitatea unor îmbunătățiri, 
tn cadrul el aș remarca filmele 
rubricii „Dragostea ca temă de 
film și meditație“. Emisiunile ar 

• șl 
noi 

la tinerii 
lucrează

putea fi reluate dimineața 
mă gîridesc nu numai la 
studenții, ci mai ales 
din întreprinderi ‘care 
în schimburi. ,

f

Cornel Bucur, 25 de 
Iar : Despre însușirea 
serii -j integrarea în producție a 
tinerilor, factor de extremă im
portantă. emisiunile pentru tine
ret sile televiziunii vorbesc 
puțin. Și există atîtea probleme, 
atîtea lucruri de criticat : uce
nici care în perioada de prac
tică sînt puși doar să măture 
secțiile sau ingineri «iderurgistl 
care la primul contact cu un 
cuptor Siemens Martin se spe
rie și se miră 
din cuptor".

Televiziunea 
abordeze mai 
mai multă îndrăzneală 
de subiecte pentru că un 
e cert : dacă tinerii nu se 
grează rapid și deplin în 
ducție nu se poate vorbi 
de o integrare a lui în societate.

„de ce iese zgura

ar trebui 
sistematic și

să 
cu 

astfel 
lucru 
inte- 
pro- 
nici

Constantin Popescu, 29 
furnalist la Hunedoara : 
în combinat s-ar putea 
emisiune 
tinerii < 
cunoșteau 
acum au 
maiștri și 
piele sînt 
Acesta e 
părerea mea trebuie surprins t 
setea de cultură a tineretului, 
ambiția de a se perfecționa — 
calități care rodesc pe un teren 
fertil. Aș mai dori apoi ca emi
siunile televiziunii să evidențieze 
mai clar reacția opiniei publice 
față de unele fapte reprobabile, 
îmi amintesc de maistrul de la 
Uzina de autoturisme din Pi
tești văzut într-o emisiune tre
cută, care l-a determinat pe un 
tînăr să se angajeze. După puțin 
timp acesta i-a devenit recu
noscător. Cred că aceste emi
siuni ar fi utile și apreciate de 
numeroși telespectatori.

Mircea Cocea, tehnician, U- 
zina metalurgică Iași : Aș putea 
spune, vorbind în general, că 
amîndouă emisiunile: tineri des
pre ei înșiși și romantic club, 
îndeosebi cea dinții, sînt bune, 
mai bine zis binevenite Ele se 
întîlnesc 
parte cu interesul nostru, al ti
nerilor. în special. Mal ales, în 
ultima vreme, cînd se mai re
nunță la artificii așa zis gazetă
rești, efortul celor ce le reali
zează fiind concentrat spre re
flectarea adevărului vieții noas
tre. în legătură cu acest lucru 
însă, cu reflectarea veridică a 
realității, cu desprinderea sem
nificațiilor profund umane ale 
acesteia eu pot face însă repro
șuri serioase ambelor emisiuni, 
în cazul celei dintîi trebuie să 
spun că sînt discordanțe seri
oase între ceea ce prezintă de 
fapt emisiunea și ceea ce aceas
ta îsi propune a fi prin titlul ei. 
Mai concret, aș spune că se vor
bește prea mult despre tineri 
decît să vorbească tinerii despre 
ei înșiși. Opinia tinerilor e încă 
insuficient expusă. în altă ordi
ne de idei, tinerii, dup?, cîte știu 
nu sînt totuși concentrați numai 
în București sau prin apropie
rea Capitalei de unde emisiunea 
îsi culege de obicei subiectele. 
Ar fi bine ca să se treacă și în 
celelalte zone ale țării. Romantic 
clubul numai romantic n-aș pu
tea spune că este. Concepția des
pre romantismul generației de 
azi a celor care realizează emi
siunea sau a celor interpelați 
pînă acum în bună parte suferă 
enorm. Noi nu sîntem visători 
exaltați fără motiv cum se în
tîlnesc deseori prin baruri și 
prin cafenele și chiar și în ca
drul . emisiunii cu pricina. Noi, 
socotesc, sîntem romantici în 
primul rînd fiindcă săvîrșim fap
te cu dimensiuni romantice. A- 
bordarea unui asemenea lucru, 
a unui asemenea fundament so
cotesc că ar da mai multă greu
tate emisiunii.

■ interesantă 
care la angajare

nici o meserie, iar 
devenit tehnicieni, 

chiar ingineri. Exem- 
extrem de numeroase, 
fenomenul care . după

în cea ma' mare

(chiar mai mulți, după cum se 
va vedea). Și l-au găsit în per
soana profesoarei de fizică. Le 
oferea toate datele : este tînă
ră, deci fără acoperirea unei 
lungi cariere didactice ; a ve
nit în școală acum trei ani și 
se află aici la prima serie de 
elevi ; cum, necum, circulă fel 
de fel de versiuni cu privire 
la modul în care a pătruns tî-

aii, guvernată de adevăruri ști
ințifice și principii pedagogice 
putea servi, fără îndoială, la 
creșterea calitativă a procesu
lui didactic. Părinții la care ne 
referim au ales insă o altă ca
le : cea a scrisorilor aninome.

Creșterea
programei de matematică și, in 
consecință, greutățile pe care le 
întîmpină unele eleve la aceas-

în dificultate a

Un scenariu de film inspirat 
dintr-un eveniment de imediată 
și relevantă actualitate este 
încă, în ciuda efectelor sale po- 
z’itive, o excepție în cinemato
grafia noastră. în afară de sce
nariul filmului EXPLOZIA, au
tor Ioan Grigorescu, sugerat de 
un dramatic fapt real consem
nat în presă acum doi ani, ne 
mai amintim doar de subiectul 
comediei „Astă seară dansăm 
în familie“, scenariști Ion Băie- 
șu și Geo Saizescu. oferit și el 
de dosarul unei anchete de mo
ravuri apărută tot într-un co
tidian. în rest, am declarat ani 
în șir sentimentele noastre de 
stimă, înțelegere și de secretă 
invidie față de cinematografiile 
care își făcuseră de mult din 
relatările presei sinopsisul fil
melor lor. Față de cea italiană, 
adică de neorealism în primul 
rînd. în practică însă așteptăm 
subiecte 
știe, erau lingă 
ciudată căutare 
„subiect", poate 
die amară.

Există teama 
nu că filmul ar putea deveni 
astfel un fel de presă vorbită 
și „fotografiată“ la fel de efe
meră ca și cea scrisă. Dar acest 
lucru este fals și în sprijinul, 
pledoariei noastre aducem chiar 
filmul EXPLOZIA. între eveni
ment și relatarea lui rămîne în
totdeauna loc pentru talent, 
pentru personalitate și pentru 
încă destule altele...

Ioan Grigorescu ți Mircea 
Drăgan au realizat un film bun, 
unul din puținele în care găsim 
personajul contemporan la scara 
exactă a responsabilității șl ab
negației sale în acțiune, 
scurt subiectul este acesta 
vapor străin ce transporta 
grășăminte agricole ia foc, 
unde pericolul unei explozii 
urmări 
orașul 
naviga 
re. în 
care se 
ca o catastrofă 
mai multe personaje i de Ia sa- 
lariațll căpităniei portului șl 
pînă la oficialitățile orașului. 
Ba chiar și martori întîmplătorl 
ai evenimentelor, cum este ca-

și subiectele, cum se 
noi și această 
devenise și ea 
unu] de come-

mărturisită sau

I
Pe 
un 
în
de 
cu

incalculabile pentru 
Galați în dreptul căruia 
lent șl părăsit pe Dună- 
eforturile extraordinare 
depun pentru a împîedi- 

sînt implicate

CRONICA

zul unor nuntași. Sînt foarte 
bine prezentate și conduse ac
țiunile paralele al căror scop îi 
unește pe toți i împiedicarea 
exploziei sau, în ultimă instan
ță, îndepărtarea ei de marele 
oraș. Nu este numai o luptă cu 
flăcările, este și o luptă contra 
timpului.

în conflictul oferit de film 
intră astfel nu oameni care se

definitiv confirmat. Ne gîndim 
și la faptul că în anul ce a tre
cut, an de vîrf în cariera sa 

• cinematografică. Gheorghe Di
nică ne-a oferit cinci roluri 
extraordinare în filmele „Atunci 
l-am condamnat pe toți la 
moarte“, Felix și Otilia“, 
„Cu noimile' curate“, „Bariera" 
și în

De
„Explozia“.
asemenea, întreaga distri-

nu are vocație ! filmul istoric 
de aventuri și comedia cinema
tografică, să regretăm adică 
„Neamul șoimăreștilor“ și cele 
trei eșecuri ale „Brigăzii diver
se“. în EXPLOZIA regizorul 
pleacă de la un scenariu bun și 
reușește un film a cărui marcă 
Insistent dorită de public, este 
actualitatea,. Remarcînd ritmul 
acțiunii filmului, finalul său de

CRONICA

află de o parte sau alta a unei 
situații ci oameni ce vor să gă
sească soluția cea mai bună și 
cît mai repede aplicahilă. La a- 
cest nivel sînt divergențele de 
păreri dintre primarul Ioanide 
și Corbea, primul secretar al 
județenei de partid. Primul, te
mător de soarta orașului, doreș
te evacuarea populației, celălalt 
întrevede pe lîngă pericolul 
existent al exploziei și perico
lul pe care l-ar genera în aceas
tă situație panica. Oricum, prin
cipalul rămîne : explozia. Cînd 
va avea loc șl unde ? Toate 
eforturile trebuie îndreptate 
pentru a împiedica o catastrofă 
de proporții nebănuite.

In dramatismul acțiunii dis
tingem cîteva personaje memo
rabile în fruntea cărora se află 
Gică Salamandră, petrolistul 
stingător de sonde, aflat întîm- 
plător la o nuntă al cărui alai 
trecea zgomotos pe lîngă vasul 
în flăcări. Acesta poate fi con
siderat personajul cel mal re
prezentativ al omului contem
poran, al omului de lîngă noi 
pe care nl l-a oferit cinemato
grafia românească. Faptele, 
bine subliniate de subiectul fil
mului, îl îndreptățesc acea re
plică de neuitat la întrebarea 
„dumneata nu faci parte din 
grupul nostru“ : „dar fac parte 
din țara noastră“. Dăruirea de 
sine a eroului demonstrează 
înalta îndatorire patriotică că
reia el îi răspunde, riseîndu-și 
viața.

Excepționala interpretare a 
lui Gheorghe Dinică îl reco
mandă pe acesta ca pe un actor 
al cărui registru distributiv este

EXPLOZIA
buție 
tă, de la Toma 
sobrietate convingătoare, în- 
tr-un alt gen de rol decît cele 
cu care eram pbișnuiți și pînă 
la debutul unui promițător ac
tor din cea mai tînără genera
ție, Mircea Diaconu enumerăm 
pe Draga Olteanu, Radu Be- 
llgan, Colea Răutu, Jean Con
stantin, George Motol, Dem Ră-, 
dulescu, Toma Dimltriu, Mircea 
Basta și Florin Piersic într-un 
rol episodic alături de studenta 
I.A T.C.-ului, Cezara Dafinescu.

Reîntoarcerea lui Mircea Dră
gan la uneltele sale este bine 
venită și nu avem decît să re
gretăm încă o dată aventurile 
sale sterile în domenii în care

a filmului trebuie aminti- 
Caragiu, de o 

convingătoare,

autentică poezie, performanța 
tehnică a realizării lui în con
dițiile în care „platoul“ era un 
vas bîntuit de flăcări și fum 
(aici trebuie amintită și contri
buția operatorului Nicolae Măr
gineanul avem rețineri față de 
neverosimilul, lungimea și to
nul umorului din secvența 
prînzului de pe vaporul incen
diat, secvență care aduce amin
te imediat și supărător de si
tuațiile fără noimă din repeta
tele eșecuri ale comediilor ci
nematografice ale regizorului 
Mircea Drăgan. Să fie oare așa 
de grea smulgerea dintr-o 
eroare ?.

TUDOR STÄNRSCU

Interpreti români
■

si străini în studioul»
Radioteleviziunii

Simfonicul orchestrei de stu
dio a Radioteleviziunii, din 
seara de 4 ianuarie, a debutat 
cu Uvertura academică op. 80 
în do minor de Johannes 
Brahms. Coincidența a făcut ca 
prima ei audiție, prilejuită de 
festivitatea decernării compozi
torului a titlului 
honoris 
din

de doctor 
causa al Universității 

Dresda, să fi avut loc tot 
pe un 4 ianuarie — 1881. Con
struită deliberat ca o muzică 
veselă. în caracter de rapsodie 
și oarecum ca revers sonor la 
Uvertura tragică, „academica" 
înscrie-n desfășurarea ei nu 
mai puțin de șase teme din 
folclorul studențesc german, 
finalul culminînd sub acordu
rile jubilante ale universal popu
larul gaudeamus igitur... Di
rijorul Carol Litvin a știut să 
imprime nuanța antrenantă, 
șăgalnică a acestei piese lipsite 
de orice alte pretenții. Neuitînd 
însă că autorul Uverturii este 
totodată și al unui monumental 
Recviem, " ” '
cuviință (obsesia... 
mului 1) 
anumitor 
plicații inutile : toată gravitatea 
lui Johannes Brahms stă, în 
cazul deloc de excepție al 
Uverturii academice, sub zîm- 
betul autoironiei. (Faptul se 
întimplă, din păcate, și altor 
artiști care transcriu gingășia 
cutărui menuet de Beethoven

dirijorul a crezut de 
academis- 

să îngroașe pasta 
momente lirice. Com-

prin rezonanțele simfoniei „des
tinului“ sau ale Appassionatei).

In continuare, am avut plă
cuta ocazie a reintilnirii cu 
violonistul Ștefan Ruha —- in
terpretul Concertului nr. 5 in 
La major de Mozart. Deși 
compus la tinereasca vîrstă de 
19 ani, concertul a devenit azi 
— împreună cu celelalte lucrări 
mozartine dedicate acestui in
strument — o adevărată piatră 
de încercare în evoluția orică
rui violonist : carențele sau, 
dimpotrivă, fermitatea gustului 
se testează inechivoc prin tăl
măcirea unei pagini (fie ea 
chiar la întîmplare) din muzi
ca de cameră, din muzica de 
concert a lui W. A.
Sigur pe posibilitățile sale in
terpretative, Ștefan ~ 
abordat lucrarea într-un ritm 
adecvat și fără șovăiri „roman
țioase“, gama resurselor tehnice 
permițîndu-i de la bun început 
folosirea unor subtile jocuri 
timbrale. Catifelat ori briant, 
solistul ne-a dovedit deplina 
însușire a stilului. Ca moment 
de excepție amintim cadenza 
din Adagio, cu atît mai mult 
cu cît în prima intervenție solo 
s-au făcut auzite cîteva excese 
de violonistică, — vibrato-uri 
și alte „cochetării“ strict instru
mentale. distonind cu puritatea 
de conținut a frazei melodice.

Solistul .celei de-a doua părți 
a programului, tînărul pianist

canadian Mack Mc Kray, este 
o veche cunoștință a publicului 
bucureștean 1 cu ani în urmă a 
cucerit aci un premiu la Con
cursul „Enescu". Atașamentul 
său pentru muzica românească 
se arată constant și fructuos, 
în afară de traversarea într-o 
bună manieră virtuoză a cele
brului (și nu mai puțin dificilu
lui) Concert nr. 2 în La major 
de Liszt, Mack Mc Kray a sus
ținut — în cadrul simfonicului 
de joi seară — și partida pianu
lui din Muzică de concert 
pentru pian, alămuri și percuție

de Aurel Muzica lut
Aurel Stroe, compozitor de 
prestigiu al noii generații, se 
impune prin sugestivitatea me
taforică a ritmurilor și imagi
nilor în perfectă mișcare, prin 
rigurozitatea arhitecturii și 
modul de decantare al emoției. 
O recentă lucrare a sa — 
Réver c’est désengrener les 
temps superposée — scrisă pen
tru formația Musica Nova a 
întărit ceea ce încă de la prima 
audiție a Muzicii de concert, 
încă de la prima audiție a unei 
sonate 
constata, 
nistului 
și-a redesVăluit 
datele proprii, 
pante ; meritele solistului se 
cuvin însă împărțite cu orches
tra.

Ansamblul de studio al Ra
dioteleviziunii este într-o conti
nuă desăvîrșire, îmbunătățire 
și finisare a mijloacelor expre
sive. (Ceva mai multă atenție 
la intonație, uneori chiar acor
dajul pe compartimente lasă de 
dorit.) Unitatea de concepție 
și judiciozitatea alcătuirii ul
timului concert atestă climatul 
de seriozitate colectivă în care 
se lucrează.

pentru pian am putut 
în interpretarea pia- 
canadian, compoziția 

cu strălucire 
robuste și fra- 

i solistului

BOC DANIEL

Mozart...

Ruha a „Cueca
de/ cobre"

»

însemnări despre Ansamblul

studențesc „Aparcoa“ din Cliile

— Un act de lașitate, cum 
altfel ar putea fi definit? Cind 
avem atîtea posibilități să spu
nem lucrurilor pe nume, cînd 
la noi există o întreagă ofensi
vă pentru crearea unui climat 
de echitate, de stimă și încre
dere reciprocă, nu înțeleg cum 
s-a putut recurge la un aseme
nea procedeu necinstit...

Tovarășul inginer Ioan Jă-

Iubire părintească

năra profesoară în „citadela" 
lor școlară, unii părinți, mer- 
gînd pînă acolo îneît să afirme 
că „are pe cineva" care o sus
ține și i-a mijlocit numirea. 
Prin firea ei rezervată, dar și. 
printr-o atitudine oarecum stîn- 
gace. profesoara n-a găsit dru
mul spre inimă elevilor ori a 
părinților (n-a reușit în toate 
cazurile să-și atragă nici sim
patia colegilor de cancelarie 1). 
în aceste circumstanțe ce a pu
tut ea opune valului de neîn
credere declanșat de părinți ? 
S-au dovedit fără efect corec
titudinea, rigoarea științifică a 
lecțiilor (constatată în conclu
zia asistenței la ore de către 
cei doi directori ai liceului), 
respectarea programei școlare.

De fapt, cine sînt părinții ? 
Majoritatea sînt ingineri, me
dici, juriști, ofițeri, economiști 
etc., cu funcțiile și situațiile pe 
care le-au cîștiga*  datorită 
gătirii și competenței lor 
fesionale.

O confruntare deschisă, 
într-o manieră civilizată 
se obișnuiește între intelectu-

pre- 
pro-

dusă
cum

anonime...
tă disciplină au adus direcțiu
nii o anonimă la adresa profe
soarei respective. Un extempo
ral soldat cu note de 2, 3, 4. 5, 
la economie politică a pus sub 
semnul îndoielii competența 
profesoarei de specialitate. Și 
într-o altă anonimă se cer mă
suri energice. Nu străbate din 
toate aceste scrisori, ireveren
țioase la adresa unor cadre di
dactice, nici cea mai vagă îndo
ială cu privire la capacitatea 
elevelor, la hărnicia lor, la mo
dul în care își îndeplinesc o- 
bligațiile școlare. Vorbim la 
plural și poate 
noastră, jignim 
n-au nici un amestec în acest 
joc al anonimelor.
„Un grup de părinți" 
cunde un părinte, 
mulți. în orice caz, 
să cunoaștem cîțiva 
să le aflăm părerile 
cest mod de a proceda.

— Ce înseamnă o anonimă, 
cum o calificați ? I-am întrebat 
direct pe tov. ing. Osanu, ta
tăl uneia dintre elevele clasei 
a Xl-a A.

că, fără voia 
oameni care

Semnătura 
' poate as- 
sau mai 
am ținut 
părinți și 
despre a-

ckel a remarcat că anonima 
poate fi asemuită cu o lovitu
ră pe la spate ; soția sa, după 
ce a numit scrisoarea anonimă 
un act neloial, ne-a cerut să 
luăm apărarea profesoarei de 
fizică, în mod public ; mama e- 
levei Cosmulescu, consternată 
de incorectitudinea celor care 
au recurs la anonimă, a adus în 
apărarea profesoarei de fizică 
cazul propriei ei fete ; a fost 
o elevă strălucită în școala ge
nerală și în primul an de li
ceu ; în anul II a urmat clasa 
cu profil de fizică dar... n-a 
făcut față, a trebuit să renun
țe. Dacă se află tot într-o cla
să reală este din motive subiec
tive, din simpatie pentru diri
gintă. De fapt, preferințele ei 
sînt net de partea științelor u- 
maniste, spre „necazul“ tatălui 
care, fiind inginer, și-a dorit ca 
fata să-i urmeze în profesiune.

Părinții citați au calificat cu 
asprime practica anonimelor și 
nimic nu îndreptățește să fie 
pusă la îndoială sinceritatea a- 
firmațiilor. Dar iertată-mi fie 
insistența, asprimea s-a referit

la... anonime în general și nu 
la raporturile părinților din 
clasa a Xl-a A cu profesorii 
școlii prin intermediul ales, 
deci al scrisorilor anonime

Scrisoarea anonimă dezvăluie 
o moralitate atît de dubioasă, 
îneît nici n-ar mai trebui lua
tă în considerare. Poți spune a- 
proape fără greș Că ' autorul 
(sau autorii) dacă nu sînt de-a 
dreptul calomniatori și rău in
tenționați, în orice caz sînt fri
coși, n-au curajul opiniei, nu 
sînt siguri de dreptatea lor și în 
loc să se edifice preferă calea 
care nu-i implică în nici un fel, 
care îi ajută să se sustragă răs
punderii. De ce să fi preferat 
părinții unor eleve, din clasă .a 
Xl-a A un asemenea mijloc de 
comunicare cu școala ? Ce in
terese diametral opuse i-au si
tuat de „partea cealaltă“ îneît 
să fie nevoiți să forțeze aten
ția școlii față de proprii copii, 
prin orice mijloace, chiar inco
recte ? Sigur, sînt întrebări fă
ră răspuns, întrucît e 
crezut că dacă și-au 
singuri dialogul direct 
chis cu profesorii vor 
să intre în dialog cu 
publică.

Există în școlile noastre un 
climat proprice colaborării de
pline a profesorilor cu părinții 
elevilor și a părinților cu pro
fesorii copiilor lor. Liceul res
pectiv nu. face excepție din a- 
cest punct de vedere. Un unic 
și nobil scop guvernează aces
te raporturi t instruirea și edu
carea tinerilor. Acest scop nu 
poate fi însă atins dacă e înti
nat de suspiciune, de o parte 
sșu de alta, dacă sinceritatea 
este ciuntită de cîte un parte
ner sau celălalte, dacă dragos
tea părintească nu se însoțește 
eu privirea obiectivă și lucidă 
asupra capacității și evoluției 
propriilor copii.

greu de 
refuzat 
și des- 
accepta 

opinia

MARIETA VIDRAȘCU

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I

Sîmbătă seara la Casa 
cultură a studenților 
București, în fața unui 
meros public studenții 
lieni ne-au oferit 
resant program , 
flori alese din 
ație populară 
cană, 
neri interpreți (atîți 
bri numără ansamblul 
parcoa") cintînd la cele mai 
inedite instrumente 
ționate din trestiile 
ale tropicelor, din 
ce de broască țestoasă, 
fibra lemnului de cedru sau 
din tam-tamuri, 
te străvechi de 
ță incașă, araucană, 
sau spaniolă. O parte 
cintece au fost culese chiar 
de către /studenți de 
satele izolate ale 
rilor. De altfel scopul an
samblului acesta este: de a 
valorifica și populariza fol
clorul chilian destul de pu
țin cunoscut în formele sale 
veridice, autentice. Studen
ții ansamblului „Aparcoa“ 
fac acest lucru cu dragoste 
și pricepere deoarece toți 
studiază în universitățile 
din Chile muzica instru
mentală, clasică și tradițio
nală, In afară de folclorul 
chilian membrii de la „Apar
coa“ mai răspîndesc în lume 
și creația folclorică a popoa
relor învecinate, înrudite: 
Argentina, Venezuela, Peru, 
Cuba etc. Alcătuit în 1966 
ansamblul studențesc „Apar
coa" a făcut cunoscute a- 
ceste cintece și în Europa 
fiind prezentate și apreciate 
la Festivalul tineretului și stu
denților de la Sofia, 1968,

un inte- 
artistic de 
bogata cre- 
latino-ameri- 

lată-i pe cei cinci ti- 
mem-

„A-

confec- 
uriașe 

carapa- 
, din

instrumen- 
provenien- 

creolă 
din

prin
Cordilie-

un
Răsăritul

iar acum vor întreprinde 
lung turneu prin
Europei. La noi, în Româ
nia, vor cînta la București, 
Cluj și Brașov, vor trece apoi 
în Bulgaria, U.R.S.S., Ceho
slovacia, Iugoslavia, Ungaria, 

Remar- 
de poetul Pablo Ne-- 

acesta și-a oferit 
pe care studen- 
interpretează în-

Franța (Paris) etc. 
câți 
ruda, 
poemele 
ții le 
tr-un montaj grandios intitu
lat „Cîntec general". Se vor
bește aici, ca de altfel in toa
te cintecele, pe ritm araucan 
sau melodie tradițională in
cașă despre dragoste și via
ță, despre lupta și preface
rile sociale prin care trece 
astăzi poporul chilian sub 
conducerea guvernului de u- 
nitate națională. Unul din 
cele mai răspîndite cintece 
auzite acum 
l-au cîntat 
fața noastră 
lat sugestiv 
bre". Acest 
nații largi, baladești, expri
mă actul social revoluționar 
de naționalizare a bogățiilor 
cuprifere, principala bogă
ție a pămîntulul chilian care 
a fost redată poporului său, 
stăpînul de drept, al tuturor 
bogățiilor din frumoasa țară 
situată între Atlantic și Cor- 
dilieri. Pentru oaspeții din 
Chile, studenții români au 
cîntat la rîndul lor doinele 
si baladele românești, schim- 
hînd prin cîntec un adevărat 
mesaj de prietenie, oricît de 
îndepărtate s-ar afla conti
nentele pe care trăiesc tine
rii. Urăm acestor soli tineri 
ai cîntecelor chiliene mult 
succes. ION MARCOVICI

în Chile, pe care 
și studenții în 
este cel intitu- 

„Cueca del Co- 
cîntec în into- 

expri-
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAJE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a trimis următoarea te
legramă președintelui Statelor Unite ale Americii, RICHARD 
NIXON :

Cu prilejui celei de-a 8O-a aniversări a rilei dumneavoastră de 
naștere, tmi este deosebit de agreabil să vă adresez sincerele 
mele felicitări.

Amintindu-mi ou multă plăcere de tntilniriie și convorbirile 
cordiale purtate cu dumneavoastră, Îmi exprim și cu această 
ocazie Încrederea că relațiile dintre Republica Socialistă Româ
nia și Statele Unite ale Americii se vor dezvolta și in viitor 
in interesul prieteniei șl conlucrării dintre popoarele noastre, 
în folosul păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

Soția ml se alătură pentru a vă transmite dumneavoastră și 
doamnei Nixom cele mai bune »rări de sănătate și fericire.

IIOUARI BOUMEDIENE, președintele Consiliului Revolu
ției, președintele Consiliului do Miniștri al Republicii Algeriene 
Democratice șl Populare, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, următoarea telegramă :

Cu ocazia eeăel dea 35-a aniversări a proclamării Republicii 
Socialiste România Îmi este deosebit de plăcut să vă adresez 
dumneavoastră și poporului prieten al României, In numele 
Consiliului Revoluției, guvernului, poporului algerian și al meu 
personal, cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și prosperitate.

Stnt convins că, sub Înalta și înțeleaptă dumneavoastră con
ducere, poporul prieten al Republicii Socialiste România va 
obține succese șl mai mari In edificarea țării dumneavoastră și 
consolidarea independenței naționale.

Relațiile de sinceră prietenie și colaborare rodnică care e- 
sdstă intre țările noastre nu vor putea declt să se amplifice*̂i  
să se întărească datorită voinței și hotărîrii noastre comune 
de a ne conjuga și mai mult eforturile pentru securitate și pace 
In lume.

1 200 KM
Din Inițiativa Comitetului ju

dețean Brașov al U.T.C. peste 
1.200 km de poteci turistice au 
fost echipate de către tineri cu 
indicatoare și marcaje, ce con
duc spre cabane, diverse puncte 
de atracție și pîrtii de schi. 
Elevii școlii generale nr. 15 din 
Brașov, de pildă, au marcat tra
seele turistice spre cabana Avia
torilor (Poiana Brașov), spre 
Varga Mare și Cheișoara (Rîș- 
nov). Echipa organizației U.T.C. 
a întreprinderii de construcții 
aeronautice din Brașov a refă
cut și marcat traseele turistice 
în Piatra Mare, Banloc, Poiana 
Secuilor și Diham. Merită 
amintită și echipa organizației 
U.T.C. de la I.C.P.A.T. Brașov 
care, sub conducerea inginerilor 
Corneliu Manițiu și Ion Nemțea, 
au refăcut marcajele de pe 
Timpa, Cristianul Mare și din 
Poiana Brașov.

A. VEI.EA

înălțimea exigențelor, a sarci
nilor ce ne stau în față.
Colectivul clasei a X-a B, Li

ceul „Avram Iancu“, Brad

ZTMBETE Șl FLORI
TAmbete de bucurie căci 

au devenit pionieri. Flori 
primite în dar de la colegi, 
profesori și părinți. Un mo
ment emoționant prilejuit de

primirea în cadrul organi
zației de pionieri a 7 eleni 
fruntași din clasa a Il-a B 
de la $coala generală nr. 2 
din Hunedoara. Deci, cile 
un zîmhet și ctte un angaja
ment fierbinte de la pionie
rii : Ioan Constantinescu, 
Daniela Mărgărit, Iacob Ga- 
hriel, Angela Radu, Carmen 
Ștefani, Gelu Tahoc, și Car
men Fus.

General-maior GAAFAR MOHAMMED EL NUMEIRY, pre
ședintele Republicii Democratice Sudan, a trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Am primit cu mulțumiri șl recunoștință mesajul de felicitări 
pe care Excelența Voastră cu amabilitate mi l-ați transmis cu 
ocazia celei de a 17-a aniversări a Zilei independenței Republi
cii Democratice Sudan.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă transmite dv., în nu
mele meu, al poporului și al Guvernului Republicii Democratice 
Sudan, cele mai bune urări de sănătate, prosperitate și progres 
poporului român prieten.

■

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

• PE PATINOARUL ARTIFICIAL din parcul sportiv „2? 
August" au început ieri campionatele naționale de patinaj ar
tistic. In prima zi, au fost programate figurile obligatorii pentru 
juniori (categoria I și a Il-a). Cele mai bune rezultate au fost 
obținute la juniori cat. I de Cătălin Ioniță (Școala sportivă 
nr. 2) și Mihaela Paraschiva (Constructorul București). La ju
niori cat. II în frunte srau situat Cristian Neagu (Dinamo Bucu
rești) și Roxana Stănișor (Dinamo București).

Astăzi dimineață și după-amiază întrecerile continuă în con
curs. debutînd și patinatorii seniori.

• Campionatul republican de hochei pe gheață a continuat 
luni în Capitală cu desfășurarea altor două întîlnirj încheiate 
cu următoarele rezultate tehnice : Dinamo — Dunărea Galați 
4—1 (2—0, 1—1, 1—0), Steaua S.C. Miercurea Ciuc 7—0 (3—0, 
3—0, 1—0).

Astăzi, este zi de pauză.
• PE STADIONUL din Twickenham din Londra, în prezența 

unui număr record de spectatori, s-au întîlnit selecționatele de 
rugbi ale Angliei și. Noii Zeelande. Oaspeții au obținut victoria 
cu scorul de 9—0 (6—0). Ian Kirkpatrick a marcat 6 din cele 9 
puncte ale învingătorilor. Echipa Noii Zeelande va intilni la 
20 ianuarie Irlanda la Dublin, iar la 10 februarie va juca la 
Paris în compania Franței.

ȚELURILE NOASTRE
„Liceul nostru, liceu cu vechi 

tradiții culturale, care a împli
nit recent 100 de ani de la în
ființare, a obținut în ultima 
vreme o serie de succese cu 
care ne mîndrim. Datorită grijii

manifestate de partid ne bucu
răm și noi, elevii din Brad, de 
condiții de muncă și studiu 
deosebite. Pentru fiecare mate
rie avem cîte un cabinet spe
cial, iar fiecare dintre ele a 
fost utilat în așa fel îneît să 
trezească în noi pasiunea de a 
munci, de a învăța. Am în
cheiat primul trimestru cu re
zultate bune și foarte bune. A- 
vem o puternică organizație

U.T.C. care realizează sistema
tic acțiuni variate, foarte inte
resante. Poate că unul dintre 
secretele acestor reușite îl con
stituie și colaborarea sa per
manentă cu dascălii noștri, oa
meni entuziaști și care ne iu
besc mult. Ne luăm angajamen
tul ca în trimestrul al doilea 
să muncim, să învățăm și mai 
bine pentru a ne situa, și noi, 
elevii, uteciștii din Brad, la

• Se vor afla in magazine, în 
primele luni ale acestui an, te
levizoare „Astronaut“, „Electra“ 
și „Diana". Se pregătesc, de ase
menea, pentru producția de se
rie un număr sporit de radio
receptoare tranzistorizate, de la 
aparatul de buzunar „Pescăruș“, 
la aparatele „Pacific“ și „Atlan
tic“. Acestea din urmă vor fi 
realizate intr-o gamă bogată și 
la un preț de fabricație redus, 
datorită utilizării în tot mai 
largă măsură a pieselor și ma
terialelor fabricate în țară.

• Specialiștii de la Fabrica de 
ulei „Muntenia“ au realizat, in 
premieră pe țară, o originală in
stalație, cu ajutorul căreia capa
citatea de hidrogenare a putut fi 
suplimentată cu peste 20 la sută. 
Tot aici — pe linia măririi efor
turilor pentru o cît mai largă 
autoutilare —1 este prezentă (tot 
în premieră) o originală ini
țiativă : fiecare inginer trebuie 
să realizeze o invenție cu o va
loare mai mare decît suma sa
lariului său. Pe această cale, 
s-au obținut pînă acum econo
mii în valoare de peste un mi
lion lei.

• în apropierea localității 
Canlia, din sud-vestul Dobro- 
gei, un tinăr mecanizator a des
coperit un tezaur unic în țară, 
conținind peste 300 de monede 
de argint de proveniență ro
mană, datate la mijlocul secolu
lui al III-lea. Tezaurul aparține 
perioadei carpo-gotice, perioadă 
în care emisiunile monetare se 
credea că încetaseră.

CA-N FILMELE CU 
STAN Șl BRAN

Erau amici la cataramă, 
nedespărțiți. Tovarăși de 
muncă cumva, sau de petre
cere împreună a obișnuitu
lui timp liber ? Din păcate 
nu !

P. Raicu și I. Măgelatu se 
îndeletniceau, în cuplu, cu 
furtul și escrocheria. De 
preferință furau... roți de 
autoturisme. Pe baza unui 
antrenament sui-generis, cei 
doi acționau cu toată viteza. 
Ocheau mașina, parcată, de 
pildă, într-un loc mai re
tras ; se asigurau că ni
meni nu-i observă ; se apro-

— Hai oameni buni, de ce 
nu mă înțelegeți ? Obiectele 
acestea le dau pe loc, la 
preț avantajos. Sînt de ca
litate. Nu m-aș despărți de 
ele, sînt niște amintiri dragi 
( ! ), dar am ceva necazuri 
în familie și...

...Și s-a stabilit că obiec
tele cu pricina fuseseră fura
te anterior de către tînărul 
Petre Bahă (din comuna Săl- 
cioara, județul Ialomița), 
care încerca să le comerci
alizeze. „Magazinul“ său a 
fost însă definitiv eliminat. 
Motivul : „gestionar în con
cediu“... un timp ce va fi 
stabilit de lege.

I
I
I

I
I
I

piau tiptil de ea și, cu aju
torul unor instrumente a- 
decvate, începeau „demola
rea“. Ca-n filmele cu Stan 
și Bran !

Evident deznodămîntul 
unei asemenea modalități de 
petrecere a timpului nu pu
tea fi decît unul singur. Un 
timp, cei doi vor râmîne tot 
împreună. Să sperăm însă 
că, apoi, își vor găsi ocupa
ții demne.

„AMINTIRI ' 
DRAGI" ...

Taraba improvizată func
ționa — după program non 
stop — la un colț de stradă.

I

I
CONFUZIE

încercarea moarte n-are, 
spune, parcă, un proverb. 
Dar, se vede că lucrurile 
nu stau întotdeauna așa.

Dovada : încercînd să sus- | 
tragă din întreprindere o se
rie de produse, Valeriu pre- •
duș și Eugen Constantin au 
fost surprinși în flagrant.

Și astfel dosarele celor 
doi salariați de la întreprin
derea de industrializare a 
laptelui au fost înaintate 
procuraturii.

Putea ti oare alta urma- ■
rea unei atitudini de confu
zie în ceea ce privește bu- I

nul personal și avutul sta
tului ?

Flash-uri, asearâ. 

la Otopeni

„Bun venit,

campioni
mondiali“

Vineri, la orele 17, in sala Floreasca din Capitală

In cadrul
„SERILOR 
SClNTEII

TINERETULUI"
Așadar, tinerii iubitori ai tenisului din Capi

tală, vor avea prilejul să participe, vineri după 
amiază, începînd de la orele 17, la un adevărat 
festival dedicat tenisului in cadrul noii ediții a 
„Serilor Sctnteii tineretului". Unele amănunte în 
legătură cu această manifestare tinerească le-am 
relatat în numerele trecute ale ziarului nostru, 
asupra altora vom mai reveni. Cp acest prilej, 
cum am mai anunțat, Ion Țiriac, maestru emerit 
al sportului, va decerna racheta cu care l-a în
vins pe Tom Gorman in finala Cupei Davis de 
la București, iar Federația de tenis va înmîna 
primele seturi de rachete și mingi organizațiilor

Un festival 
al tenisului

U.T.C., asociațiilor sportive care au construit 
amenajat terenuri de tenis prin munca patriotică 
a tinerilor. Se vor distribui 80 de rachete ți 
8 000 de mingi în mod gratuit.

Programul reuniunii rezervă participanților o 
serie de surprize, printre care și o frumoasă de
monstrație de tenis, dirijată de maestrul Ion 
Țiriac, cu concursul mai tinerilor săi urmași.

Invitațiile pentru „festivalul tenisului de la 
Floreasca" se vor distribui tinerilor iubitori ai 
tenisului prin comitetele U.T.C. ale sectoarelor 
din Capitală, prin organizațiile U.T.C. din școli, 
facultăți, instituții și întreprinderi.

Cu aceste cuvinte înscrise pe 
pînză și cu flori i-au întâmpinat, 
aseară, pe aeroportul Otopeni, 
grupul de studenți bucureșteni, 
reprezentanții M.E.Î., ai U.A.S.R, 
și C.N.E.F.S., iubitori ai sportului 
pe handbaliștii care au cucerit 
titlul suprem la cea de-a V-a edi
ție a C.M. Universitare de hand
bal, întrecere care s-a încheiat 
vineri în Suedia, la Malmd. O re
întâlnire plină de satisfacții, bucu
rii explozive de o parte și de alta. 
Am profitat de buna dispoziție și 
am consemnat, cîteva impresii fu
gare, de astă dată de la autorii di- 
recti ai marelui succes. EUGEN 
TROFIN, ANTRENORUL PRINCI
PAL AL SELECȚIONATEI STU
DENȚEȘTI • „a fost o competiție 
puternică, de o bună valoare spor
tivă. echipele competitoare pre- 
zentându-se mai bine pregătite ca 
orieînd. Am remarcat că multe 
formații aveau în componența lor 
nume și valori cunoscute, consa
crate. rodate în asemenea compe
tiții de anvergură, precum și tine
re speranțe autentice • Iugoslavia, 
Polonia, U.R.S.S.. R.F.G. etc. Ca 
spectacol, competiția a întrunit 
frumoase atribute, finala a elec
trizat sala, iar ca tensiune și dlr- 
zenîe, disputele s-au ridica£ la va
loarea unul C.M. Penu a fost omul 
nostru numărul unu. De altfel, el 
a fost declarat cel mai bun por-

Ministerul Economiei

Forestiere și Materialelor

de Construcții

LANSEAZĂ
UN PRODUS NOU

tar al întrecerii. De asemenea, 
Radu Voina, ceilalți băieți s-au 
remarcat și s-au impus printr-un 
joc tehnic, in viteză, printr-o dă
ruire exemplară. Sînt inclntat de 
elevii mei 1“

RADU VOINA, CĂPITANUL E- 
CHIPEI ; „a fost foarte greu. Dar 
sintem fericiți. înainte de finală 
ne-am dat seama că avem in fată, 
în echipa Uniunii Sovietice, un ad
versar foarte puternic cu mulți 
titulari în reprezentativa naționa
lă. Am intrat foarte hotărîți să fa
cem o mare figură și șansa ne-a 
surls. Cred că Penu n-a prins la 
nici o competiție internațională o 
formă ca la întrecerea studențeas
că din Suedia. A fost formidabil. 
Toți băieții, cot la cot, au pus 
umărul Ia construirea acestui suc
ces de prestigiu pe care-1 închi
năm sărbătoririi Republicii“.

IOAN KUNST-GHERMANESCU î 
SECRETAR al C.N.E.F.S. : „Toa
tă lumea a acordat o mare aten
ție acestei competiții, fiind prima 
întrecere mondială din noul ciclu 
olimpic. Apreciem cucerirea titlu
lui mondial universitar ca o per
formanță foarte prestigioasă pen
tru handbalul, pentru sportul ro
mânesc. Trebuie menționat aportul 
cluburilor la formarea acestei e- 
chipe redutabile care au Înțeles să 
conlucreze eficient și rezultatul se 
vede“.

NICOLAE NEDEF, ANTRENOR 
FEDERAL, OBSERVATOR LA A- 
CEASTA COMPETIȚIE : „întrecere 
grea, dificilă care ne avertizează 
cît de greu va fi la J.O. de la 
Montreal, la viitoarea ediție din 
’74 a C.M. Am văzut mulți jucă
tori valoroși pe care-i vom mai în
tâlni în confruntările internaționale 
și care ne dau. la fel, multe griji, 
dar ne și ambiționează pentru 
viitor“.

Să-i felicităm, încă o dată, pe 
handbaliștii studenți, pe antrenorii 
lor, pe cei care au contribuit în
tr-un fel sau altul la acest succes.

V. CABULEA
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PAL ÎNNOBILAT
PLĂCI AGLOMERATE DIN LEMN ȘPACLU- 

ITE Șl EMAILATE-TEXTURATE. CULORI UNI, 
TEXTURI DE FURNIR (NUC, STEJAR, TEAK, PA

LISANDRU). FINISAJ MAT SAU LUCIU. MO
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COMENZI: C.E.I.L. SUCEAVA tel. 10793 int. 110 sau 152 
București —IPD MOBILA —Str. Gării Herăstrău nr. 2 Sect, I
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PE ARIPILE VlNTULUI : ru
lează la Sala Palatului (orele 9; 
14, 19,15).

EXPLOZIA : rulează la Patria 
(orele 10; 12.30; 16; 18,30; 21), Fe
roviar (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 13,30; 20,45), Mo
dern (orele 8,45; 11.15; 13,30; 16;
18,30; 21).

VARA BĂRBAȚILOR : rulează la 
Central (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 
20).

CASA DE LINGĂ CALEA FE
RATA : rulează Ia Festival (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

QUEIMADA : rulează la Lucea
fărul (orele 8.30; 11: 13,30; 16;
18.30; 21), București (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Scala (o- 
rele 8,30; 11; 13.30; 16: 18,30; 21), 
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9,15; 11.39; 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

LUPUL MARILOR - RĂZBU-’ 
NAREA : rulează la Lumina (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Bucegi (orele 
15,45; 19,15), Giulesti (orele 10,30; 
19).

FILIERA : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18.30; 21), 
Flamura (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18.15: 20,30).

BARIERA : rulează Ia Buzești 
(orele 15.30; 18; 20.15), Arta (orele 
15,30; 18: 20,15).

.TOE HILL : rulează la Grivita 
(orele 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18:
20.30) Miorița (orele 10: 12.30; 15; 
17.30: 20).

URSUL YOGT : rulează ta Doina 
(orele 9.30; 11.30: 13,45; 18: 18).

ASTA SEARĂ DANSĂM ÎN FA
MILIE : rulează la Doina (ora 
20.15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL I

— Faină vreme, pruncul«
— O.K., papa /...

de creație literară „Cea mai 
frumoasă poezie literară“, ac
țiuni profesionale și întreceri 
sportive. (Mardarl Maria, secre- 
cretar al organizației U.T.C..)

PUȚINĂ STATISTICA
Anul 1972 a fost declarat, 

după cum se știe, an inter
național al cărții. Iată cîteva 
elemente de ordin statistic 
(nu lipsite de interes și, mai 
ales, credem, de semnificație) 
avînd același subiect : cartea. 
Știați, de pildă, că în țara 
noastră există peste 1800 de 
librării, 7 500 de raioane de 
carte, în diverse magazine și 
complexe comerciale, apio- 
ximativ 13 000 de difuzori în 
întreprinderi și în mediul ru
ral ? în 1971 s-au vîndut de 
13 ori mai multe cărți decît 
în 1951. Cele 22 500 de bi
blioteci, răspîndite pe tot cu
prinsul țării, dispun de un 
fond de circa 120 milioane 
volume. în încheiere, o ulti
mă observație, rezultată în 
urma unui amplu sondaj (e- 
fectuat în anul care a trecut): 
un interes crescînd, cunosc, 
deopotrivă, absolut toate ge
nurile de carte — literatură 
social-politică, științifică, 
tehnică sau beletristică etc.

Rubrică realizată 
de ANDREI BARSAN

ACȚIUNILE VACANȚEI
Din inițiativa organizației 

U.T.C. din clasa a IX-a de la 
școala generală din comuna 
Scheia (județul Iași), am orga- 

*nizat, în timpul vacanței de 
iarnă, o serie de manifestări 
cultural-sportive, la a căror reu
șită am încercat fiecare dintre 
noi să ne aducem contribuția. 
In colaborare cu detașamentul 
de pionieri de la școala generală 
Șcheia, am prezentat o seară 
festivă sub genericul „Repu
blică, țară dragă“, care a cuprins 
diverse acțiuni urmărite cu 
interes de pionieri, uteciști și, 
evident, de părinții acestora. 
Programul manifestărilor mai 
cuprinde expunerea „Cincinalul 
în patru ani și jumătate“, pre
cum și un concurs de poezie 
patriotică, intitulat „Românie, 
țara mea de glorii“. Seria ma
nifestărilor mai cuprinde di
verse acțiuni profesionale, con
cursul de muzică populară „Am 
o țară ca o floare“, concursul

r
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UN TINĂR
CURIOS

(Urmare din pag. I)
nimic, și multe lucruri bune și temeinice împlinesc ei in su
ișul acela monoton și firesc care s-ar putea numi și dato
rie. Nu chiar toți, oricum mulți dintre aceștia, fie dintr-o cu- 
rioâsâ alcătuire, dar nu condamnabila, fie mai temători fața 
de - cuvintele poetului - „lupta vieții" dar și cu șanse de 
în-fericire la fel de întîmplâtoare. Și aci se pot alâtura exem
ple și se pot trage concluzii dintre cele mai optimiste. Este 
plăcut desigur sâ întîlnești un asemenea om ajuns la vîrsta 
bâtrîneții și să-l asculți depânîndu-și blîndele lui amintiri și 
mulțumirea lui lipsită de strălucire.

Să recunoaștem însă că este mult mai seducătoare des
cumpănirea trecătoare a tînărului muncitor decît premedita
rea bătrînicioasă a unei existențe mărginite de liniște și ipo
crizie.
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PROGRAMUL IIrulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18.15 in continuare), la ora 20,15 
Program de documentare.

SECERA VTNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION î 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45: 20). Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

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

CAPCANA PENTRU GENERAL T 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20.30), Vii
torul (orele 15,30; 18: 20,15).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Gloria (orele 9; 11 15;
13.30: 16: 18,15: 20.30).

MAREA EVADARE : rulează la 
Aurora (orele 9: 12.15; 16: 19,30),
Tomis (orele 9: 12.30: 16: 19,30).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Cotroceni (drele 15,30; 18;
20.15) .

CU MÎTNTLE CURATE : rulează 
la Cosmos (orele 15.30: 18; 20,15).

SFÎRȘITUL LTUBAVTNILOR: ru
lează la Munca (orele 16; 18: 20).

MICUL OM MARE : rulează la 
Vol«a (orele 9: 11,30: 14.15: 17; 20).

PERLA COROANEI : rulează la 
Crîn?asi (orele 16: 18: 20).

FRUMOS ONEST. EMIGRAT TN 
AUSTRATJA • rulează la Floreas
ca fnreîe 15.30: IR: 20.30).

DRUM TN PENUMBRĂ : rulează 
la Flacăra (orele 15.30; 18; 20).

CREIERUL : rulează la Vitan (o- 
re’e 15.30: IR: 20.15).

FATA CARE VTNDE FI.ORT : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18;
20.30)

FETE ÎN SOARE : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30). 20,00 Telecinemateca pentru tine

ret : Șapte dădace — producție a 
studiourilor sovietice. 21,30 Noutăți 
folclorice. 21,45 Viața economică a 
Capitalei. 22,05 Super-vedeta cu 
Radu Beligan și Matei Alexandru.
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9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Teleșcoală. Șezătoare matema
tică. Prezintă conf. univ. Eugen 
Rusu. 9,30 Limba română (clasa a 
Vlll-a). Elemente de relație la ni
velul propoziției și al frazei (I). 
Prezintă conf. univ. dr. Ion Dia- 
conescu. 10,00 Curs de limbă en
gleză. Lecția a 35-a. 10,30 Căminul. 
11,10 Selecțiuni din emisiunea 
„Seară pentru tineret“. 11,50 52 
de inițiative în 52 de săptămîni. 
12,00 Film serial pentru tineret : 
Pierduți în spațiu. Episodul VI — 
Cade cerul. 12,50 Telejurnal. 15,00— 
16,00 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Curs 
de limba rusă. Lecția a 35-a (re
luare). 18,00 25 de ani de artă 
plastică contemporană. Expoziție 
omagială în cinstea aniversării 
Republicii. 18,20 Mîndră fată arde
leană... Trei tinere soliste de mu
zică populară : Florlca Bodeuț,
Mariana Iancu și Ileana Vulcu. 
18.35 Steaua polară. 19.00 Caleido
scop cultural-artistic. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Oameni 
și fapte. 20.10 Seară de teatru : 
Hernani de Victor Hugo. Adaptare 
pentru TV de Cornel Popa și Va
lentin Plătăreanu. 22,30 „24 de 
ore“.
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Opera Română : O NOAPTE 
FURTUNOASA ; PRICULICIUL — 
ora 18,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) UN 
FLUTURE PE LAMPĂ — (ora 20; 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) ; O SCRISOARE PIERDU
TA — ora 20; (Sala Studio) : VA
LENTIN ȘI VALENTINA — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30: (Sala Studio) : NOAPTEA 
NECHEMATĂ — ora 20; Teatrul 
de Comedie : INTERESUL GENE
RAL — ora 20; Teatrul Mic : DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30; Teatrul Giu- 
lești : FREDDY — ora 19 30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Victoria) : 
TRĂSNITUL MEU DRAG — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
CRIZANTEME MUZICALE — ora 
19,30; Teatrul „ion Creangă" : 
CELE DOUĂSPREZECE LUNI 
ALE ANULUI — ora 10; SOLDĂ
ȚELUL DE PLUMB — ora 15; Tea
trul „Țăndărică“ (Sala Victoria) : 
ILEANA SfNZIANA — ora 10; 
(Sala Academiei) : RĂI și NĂTĂ
RĂI — ora 10; Circul București : 
MOS GERILĂ — ora 10: APRIN
DEȚI STELELE — ora 19,30.
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Cabinetul britanic a examinat 
politica economică și socială

a guvernului
Premierul britanic Edward Heath s-a întîlnit, duminică, cu 

principalii miniștri ai cabinetului pentru a 
aplicării celei de-a doua faze

Aplicarea primei părți a a- 
cestui program a impus înghe
țarea, pe o perioadă de șase 
luni, a salariilor și prețurilor.

cum
pu-
din

Această măsură — după 
se știe — a întîmpinat o 
ternică opoziție, în special

MĂSURI
ECONOMICE

1N UNGARIA

Opt state din America Latină, printre care
marine, regiune în care revendică dreptul exclusiv de pescuit. S.U.A. au proclamat o nouă 
lege a pescuitului prin care nu recunosc dreplui acestor state la extinderea apelor teritoria
le decît pe o distanță de 12 mile marine.

în fotografie : demonstrație la Lima împotriva noii legi de pescuit americane și a violă
rii spațiului naval de 200 mile marine.

Peru, și-au extins apele teritoriale la 200 mile

Noi propuneri ale Frontului
Patriotic din Laos

Printul Sufanuvong, președintele Comitetului Central ol Fron
tului Patriotic din Laos, a adresat un mesaj șefului regimului 
de la Vientiane, prințul Suvanna Fuma, în care formulează pro
puneri concrete îndreptate spre înfăptuirea păcii și înțelegerii 
naționale în Laos - transmite postul de radio Pathet La o.

Șomeri care n-au fost 
angajați niciodată

• Tineri șomeri cu diplome în buzunar • în căutarea unei angajări 
permanente • Prognoze pentru discipline mai solicitate? • Nici un 

corectiv pentru prezentul nesigur al tinerilor licenția}i

Depășirea actualului impas — 
se arată în mesaj — "
trarea unui progres în cadrul 
convorbirilor de la 
între reprezentanții celor 
părți laoțiene sînt 
te de încetarea intervenției 
agresiunii Statelor Unite în Laos 
și în întreaga Indochină. Con
vorbirile de la Vientiane, sub
liniază mesajul, ar putea atinge 
grabnic rezultate concrete. în
deosebi în ceea ce privește în- , 
cheierea acordului privind în
cetarea focului, retragerea tru
pelor străine din Laos, elibera-

și înregis-

Vientiane 
două 

condiționa
și

rea prizonierilor de război — pe 
plan militar — și, de asemenea, 
încheierea acordului cu privi
re la aspectele politice, res
pectiv formarea unui Consiliu 
Politic Consultativ și a unui 
nou Guvern provizoriu de coa
liție națională, precum și asi
gurarea de condiții în vederea 
edificării unității naționale pe 
baze pașnice.

RELUAREA 
CONVORBIRILOR 

DINTRE LE DUC THO 
Șl H. KISSINGER 
în capitala Franței au 

fost reluate, luni, convor
birile confidențiale dintre 
Le Duc Tho, consilierul spe
cial al .delegației R.D. Viet
nam, la Conferința de la 
Paris în problema vietna
meză, și Henry Kissinger, 
consilierul special al pre
ședintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale, 
în aceeași zi, a avut loc o 
nouă întîlnire a experților 
delegațiilor R. D. Vietnam 
și S.U.A. la convorbirile de 
pace de la Paris.

Agenția M.T.I. anunță 
că, începind de la 8 ia
nuarie, in R.P. Ungară 
prețurile la lapte și pro
duse lactate au fost ma
jorate, in medie, cu 28 
la sută, la unele băuturi 
alcoolice — cu 15 la sută, 
iar la 
sută.

Majorarea 
nate a fost 
liul de Miniștri al R.P. Unga
re la sfirșitul anului trecut, pe 
baza recomandărilor 
din luna noiembrie a 
P.M.S.U.

în comentariul 
M.T.I., se spune că această mă
sură este în conformitate cu 
principiile noului sistem de 
conducere a economiei ungare, 
introdus în 1968, și are meni
rea de a contribui la o reflec
tare justă a raporturilor, dintre 
costul real al producției și pre
țul de desfacere al produselor.

Totodată, se menționează în 
comentariu, guvernul ungar, 
preocupat de continua creștere 
a nivelului de trai al poporului, 
a hotărît creșterea, de la 1 ia
nuarie a.c., a veniturilor unor 
categorii ale populației — pen
sionari, familii cu copii mulți 
etc, precum și majorarea sub
stanțială, în cursul acestui an, 
a salariilor muncitorilor și 
ridicarea prețurilor de achi
ziție în agricultură.

studia condițiile 
a programului antiinflaționist.
partea sindicatelor, care consi
deră că în timp ce salariile 
sînt blocate, prețurile la unele 
produse de strictă necesitate, 
continuă să crească, nefiind in
cluse în sfera de acțiune a a- 
cested măsuri.

Cea de-a doua fază va con
sta, în linii mari, în constitui
rea a două comisii însărcinate 
cu supravegherea evoluției sa
lariilor și prețurilor, in condi
țiile menținerii acestora In li
mite destul de stricte.

în așteptarea adoptării aces
tei noi legislații de către parla
ment și a intrării ei în vigoare, 
la Londra se apreciază că gu
vernul premierului Heath va 
decide, înainte de sfirșitul lunii 
ianuarie, prelungirea cu încă 
două luni a perioadei de Înghe
țare a salariilor și prețurilor.

țigări — cu 25 ia

prețurilor mențio- 
hotărîtă de Consi-

ședinței
C.C. ai

agenției

Ministrul de externe
italian la Pelin

Luind cuvintul în cadrul re
cepției organizate cu prilejul 
vizitei la Pekin a ministrului 
de externe al italiei, 
pe Medici, ministrul 
lor externe al R.P. vniueze, 
Ci Pîn-fei, a subliniat că R.P. 
Chineză apreciază ca o ten
dință pozitivă eforturile de
puse de țările europene pentru 
apărarea independenței și su
veranității lor, a păcii și secu
rității în Europa — relatează 
agenția China Nouă.

în răspunsul său, ministrul 
italian a relevat că, în pofida 
diferențelor de natură politi
că și de orînduire socială în
tre țara sa și R.P. Chineză, 
cele două popoare sînt con
vinse că progresul în viața unei 
colectivități se bazează pe res
pectul reciproc 
rea consecventă 
ților de dialog.

Giusep- 
afaceri- 

Chineze,

și pe căuta- 
a posibili tă-

fost semnat, 
privind trans
civile intre

• La Pekin a 
luni, un acord 
porturile aeriene 
guvernele R.P. Chineze și Ita
liei. La semnare au fost de fa
ță miniștrii afacerilor externe 
ai celor două țări, Ci Pîn-fei 
și Giuseppe Medici.

Controlul
investițiilor 

străine in Peru
Guvernul peruan a apro

bat o lege conform căreia 
întreprinderile industriale 
străine care acționează pe 
teritoriul țării vor 
bui să 
mai tîrziu 
iunie 1974,

care
țării 

se adapteze, 
pînă la

tre- 
cel 

30 
iunie 1974, regimului an
din de tratare a capitalului 
străin. Este vorba de preve
derile acordului din decem
brie 1970. semnat la Carta- 
gena de Columbia. Ecuador, 
Peru, Bolivia și Chile, care 
stipulează că țările latino
americane vor institui con
trolarea investițiilor străine, 
impunînd un plafon de 14 la 
sută beneficiilor pe care 
companiile nenaționale sînt 
autorizate să le feexporte. 

Legea Indică, totodată, că 
un organism național com
petent va cere companiilor 
în cauză semnarea unor con
tracte reevaluate, considera
te de guvern ca oportune 
programului său de dezvol
tare economică. Astfel, în
decursul următorilor trei 
ani, companiile străine se
vor transforma în întreprin
deri naționale sau mixte. 
De asemenea, în vederea 
lărgirii cooperării cu țările 
latino-americane membre 
ale Pactului Andin, guver
nul Juan Velasco Alvarado 
a aprobat tariful vamal co
mun al țărilor andine.

Atac aerian
israciian

• Cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a Republicii, 
cunoscuta revistă pariziană 
„Arts et Tourisme" a con
sacrat in întregime numărul 
său pe decembrie frumuse
ților patriei noastre. Editat 
în condiții grafice excepțio
nale, numărul cuprinde ar
ticole bogat 
pre valorile 
ristice ale 
noastre, ale 
mânesc al Măiii Negre, Del
tei Dunării, Transilvaniei și 
Munților Carpați. Sînt de a- 
semenea, prezentate tezau
rele artistice inestimabile 
ale mînăstirilor din nordul 
Moldovei.

ilustrate des- 
artistice și tu- 

Capitalei țării 
litoralului ro-

Peisaj petrolier iranian : rafinării la Abadan

asupra Siriei
Un purtător de euvînt militar 

de la Damasc, reluat de agen
țiile internaționale de presă, a 
anunțat că mai multe forma
țiuni de avioane israeliene au 
violat, în cursul dimineții de 
luni, spațiul aerian al Siriei, 
bombardînd poziții ale forțelor 
armate siriene. Au avut loc 
lupte aeriene. Totodată, purtă
torul de euvînt a relevat că ar
tileria siriană a deschis, la în
ceputul după-amiezii, un tir sus
ținut' împotriva pozițiilor israe- 
iiene de la Zahrat Al Magha- 
wie, Bab Al Hawa, Oleika, Tan- 
nourye și Tali Al Faras, acțiu
ne urmată de lupte de tancuri 
și de artilerie de-a lungul liniei 
de Încetare a focului dintre Si
ria și Israel. Purtătorul de cu- 
vînt a anunțat, de asemenea, că 
avioane israeliene au încercat 
să bombardeze portul Tartous, 
dar au fost interceptate de avia
ția și de apărarea antiaeriană 
siriană.

La Tel Aviv, un purtător de 
euvînt militar a confirmat că 
avioane israeliene au bombar
dat, în cursul dimineții de luni, 
poziții ale armatei siriene, pre
cum și baze ale comandourilor 
palestiniene situate la Dail și 
Muzeirib, în regiunea sudică a 
Siriei — transmit agențiile de 
presă. El a menționat, de ase
menea, că aviația israeîiană a 
atacat o tabără a armatei sirie
ne din apropierea orașului La- 
takia și că, între cele două 
părți, au avut Ioc lupte aeriene. 
Totodată, el a menționat că 
între cele două părți s-au des
fășurat lupte de tancuri de-a 
lungul liniei de încetare a fo
cului și a subliniat că, în cursul 
după-amiezii, aviația israeîiană 
a atacat din nou obiective mili
tare siriene..

Piața comună și „Far-Nord“
lărgi- 

o putere 
Obser- 

impregng- 
de ironie 
rului LE 

fără 
exac- 
vede- 

co- 
i' nu

„Piața comună 
tă a devenit 
bicontinentală". 
vația aceasta 
tă de o doză 
aparține zia 
MONDE. Ea este, 
îndoială și riguros ( 
tă. Din punct de i 
re geografic, „piață 
mună a celor nouă 
mai are dimensiuni strict 
europene. Firește, ea cu
prinde 1 850 000 km p. 
de pămînt european. Dar 

acum (o
Dane- 

exercită 
asupra

ea a înglobat 
dată cu aderarea 
mareei care-și 
suveranitatea și 
Groenlandei) 2 200 000 km 
p. de pămînt american 
Parte integrantă din con
tinentul american, Gro-

pnlanda, cea mai mare 
insulă din lume, este se
parată de Canada (mai 
precis, de insula canadia
nă Ellesmere) prin cana
lul Kennedy, mai îngust 
decît Canalul Mînecii - 
20 de kilometri față de 
30 cit are acesta din ur
mă.

Dar, trecînd 
spectaculoasa 
care a 
nului 
ția l 
nică, 
„bicontinentale 
ței comune au creat de 
la început un teren de 
dispute între membrii 
proaspetei „familii 
gite" a C.E.E.

La ora actuală, uriașe

a-
a-

Interviu al premierului 
Republicii Irlanda
• In cadrul unui interviu 

cordat, duminică, televiziunii
nicricane, premierul Republicii 
Irlanda, Jack Lynch, a declarat 
că guvernul său este gata să 
sprijine reunificarea pe 
pașnică a Irlandei, 
primul ministru și-a 
speranța că „cel puțin bazele li
nei soluționări a problemei“ vor 
fi aduse de Cartea albă asupra 
situației din Irlanda, pe care gu
vernul britanic și-a propus să o 
publice.

caie 
Totodată, 
exprimat

Deficitul balanței 
de plăți engleze

in 
al

peste 
sesizare 
cotidia- 

observa-
i permis 
francez 

sa pe jumătate iro- 
, noile dimensiuni 

ale Pie-

le întinderi ale Groenlan
dei, acoperite in pro
porție de patru cincimi 
de un imens ghețar, sînt 
locuite de numai 40 000 
de locuitori, dintre care 
30 000 de eschimoși. Dar, 
explorările făcute, mai 
ales în ultimul deceniu, 
de societăți daneze au 
permis să se prevadă e- 
xistența unor bogate ză
căminte de petrol, cărbu
ne, fier, cupru, uraniu. 
(De altfel companii 
troliere 
forări). 5 
fără a r 
sursele 
special < 
existentă
Unii 
de

pe- 
deja 

acestea
pregătesc 

Și toate 
mai vorbi de re

alimentare, în 
de fauna marină 

i în mările reci, 
i specialiști vorbesc 
„fabuloase rezerve de

300 milioane lire sterline. Pen
tru anul in curs se preconi
zează o agravare a tendințelor 
nefavorabile, îndeosebi spori
rea importurilor cu 10 la sută, 
iar a exporturilor cu numai 
5 la sută.

Crearea Companiei 
arabe a tancurilor 
petroliere

și minereuri 
calotă de 
Monde), 
firesc, deci, 

Danemar- 
comună să

petrol, gaze 
sub uriașa 
gheață" (Le

Nimic mai 
ca partenerii 
cei din Piața
se pregătească (in per
spectiva unor avantaje 
proprii) pentru o verita
bilă goană după bogă
țiile noului „Far West" - 
sau, intr-un limbaj mai 
propriu, „Far Nord". Și, 
iarăși, nimic mai firesc 
decit precauțiile pe care 
doresc să și le ia dane
zii pentru ca avantajele 
suveranității 
Groenlandei 
„volatilizate" 
aranjamente 
tare" (în special 
privind investițiile și așa- 
numita „piață comună a

lor asupra 
să nu fie 
prin noile 

„comuni- 
cele

capitalurilor"). Disputa a 
și început. Pe agenda 
Comisiei Executive lăr
gite de la Bruxelles se 
află o cerere a Copen- 
hagăi de „a se negocia 
și realiza o reglementare 
specială privind Groen
landa" (FRANCE PRES- 
SE).

Ce repercusiuni con
crete va avea angrena
rea Danemarcei în Pia
ța comună asupra dez
voltării imensului teri
toriu virgin al Groenlan
dei rămîne de văzut. 
Deocamdată, marea insu
lă situată la 
drumurilor 
adus Pieței 
sarul" unei

răscrucea 
transpolare a 
comune „do- 
dispute.

E. R.

ției Civile se reunește marți la 
Montreal, într-o nouă tentativă 
de găsire a unor modalități mai 
eficiente de combatere a pirate
riei aeriene. Reuniunea, la care 
participă reprezentanții a 15 sta
te, va dura trei săptămîni.

funcționa- 
apă pota- 
canalizare, 

cutremu- 
orașul

• Marea Britanie se află 
fața unui deficit potențial 
balanței de plăți pe anul 1973 
de aproape un miliard 
sterline, se arată în analiza si
tuației economice publicată 
în „The London and Cambrid- 
ge Economic Bulletin“. Docu
mentul subliniază că, în cea 
de-a doua parte a anului tre
cut, deficitul balanței de plăți, 
care nu a manifestat tendin
țe de redresare, s-a ridicat la

lire

• Compania arabă a tancu
rilor petroliere a fost creată 
oficial duminică, la sfirșitul ce
lor două zile de dezbateri ale 
Consiliului ministerial al Orga
nizației țărilor arabe exporta
toare de petrol (O.A.P.E.C.). O 
hotărîre în acest sens fusese 
luată de statele membre ale 
O.A.P.E.C. in luna noiembrie. 
Scopul companiei, care va avea 
sediul la Kuweit, este de a per
mite țărilor arabe să devină 
independente de firmele occi
dentale în transportul produse
lor lor petroliere. Consiliul de 
administrație al noii companii 
se va întruni într-o primă șe
dință, la 17 februarie.

• Comitetul juridic al Orga
nizației Internaționale a Avin-

Credit acordat de 
B.I.D. autorităților 
din Nicaragua

• Banca Interamericană 
Dezvoltare (B.I.D.) a acordat 
autorităților din Nicaragua 
un credit în valoare de 5 mi
lioane dolari, în vederea re-

punerii în stare de 
re a conductelor de 
bilă și a rețelei de 
distruse in timpul 
relor care au afectat 
Managua în a doua jumătate a 
lunii decembrie, a anunțat An
tonio Ortiz Mena, președintele 
acestui organism

El a reamintit 
aprobat, recent, 
de 12,5 milioane 
ajutorarea zonei 
locînd 
140 000 dolari 
rea planurilor 
ție a capitalei

totodată 
pentru 
de i

Amnistie 
la Amman

bancar.
că B.I.D.-ul a 
un alt credit 

dolari pentru 
sinistrate, a- 
un fond de 

i finanța- 
reconstruc- 

nicaraguaiene.

• In baza unui decret regal 
dat publicității duminică la 
Amman, pedepsele capitale pro
nunțate împotriva principalelor 
persoane implicate în tentativa 
eșuată de lovitură de stat, din 
noiembrie anul trecut, au fost 
comutate în muncă silnică pe 
termene intre 10 și ÎS ani.

• La Berlin se desfășoară lu
crările Comisiei economice 
mixte a R.D. Germane și R.D. 
Vietnam. Delegațiile celor două

t

î
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„Prima an- jare a absol
venților universităților, 1970- 
1971" este o culegere de sta
tistici care încearcă să pre
zinte șansele tinerilor brita
nici de a-și găsi Un post. 
După părerea comentatoru
lui ziarului TIMES, colecția 
respectivă este incompletă 
deoarece nu înglobează date 
privind situația politehnicie
nilor și de aceea, oricare din 
concluziile ei poate fi ero
nată. in același timp, ea or 
ferea informații demne de 
luat în seamă în privința u- 
nor categorii de absolvenți 
universitari, din rîndul cărora 
sînt recrutați majoritatea ce
lor care „mai caută încă an
gajare permanentă". Propor
ția posesorilor de diplome 
care n-au găsit de lucru ni
ciodată era în 1971 de 7,9 
la sută. Absolvenții facultăți
lor .cu caracter științific în
groașă numărul celor fără O- 
cupație permanentă. Intre 
1970 și 1971, deci într-un sin
gur an, procentajul șomerilor 
cu diplomă din rîndurile lor a 
crescut vertiginos : de la 5,6

la sută la 8 la sută. Autorul 
comentariului din cotidianul 
britanic apreciază ca sursă 
principală a alimentării fe
nomenului de șomaj în rîn
dul tinerilor intelectuali, in
certitudinile care planează 
cu insistență de trei ani a- 
supra industriilor britanice ; 
firmele și-au redus drastic 
listele cu locuri vacante și în 
majoritatea cazurilor preferă 
persoane cu experiență, de 
pe piața destul de mare a 
șomerilor.

Dintre părerile exprimate 
de tinerii absolvenți neanga
jați se desprinde cu con
stanță una, referitoare la 
necesitatea înființării unui 
consiliu al forței de muncă 
și subordonat acestuia, un 
serviciu național de concilie
re pentru alegerea profesiu
nilor care, după opiniile for
mulate, ar putea îndreptăți 
speranțele candidaților la în- 
vățămîntul superior de a se 
specializa într-o disciplină 
mai solicitată. Cum ar putea 
opera, practic, acest consi
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Republica Malgașă

Dezideratele 
tinerei generații

Ziarul LE MONDE publică o cores
pondență din Tananarive despre 
preocupările pentru malgașizarea și 
democratizarea școlii in Republica 
Malgașă. Reproducem, cu unele pres
curtări, această corespondență.

Evenimentele care au dus la instalarea actualelor autori
tăți malgașe au marcat intrarea în scena politică a unei 
noi generații, prima care nu a cunoscut direct sistemul co
lonial ; sînt tinerii ce și-au exprimat cu fermitate punctul 
de vedere, revendicînd, îndeosebi, democratizarea sistemu
lui de învățămînt, și care au conferit mișcării de protest 
din aprilie-mai 1972 un veritabil caracter național.

Mult timp, problemele școlare au fost trecute cu vederea 
in Madagascar. Independența a însemnat, pentru multe ge
nerații de elevi, șanse mai mari de ascensiune socială ra
pidă prin intermediul școlii, dar această dezvoltare a șco
larizării a dus la apariția pregnantă a unor tare deloc mi
nore ale sistemului de învățăniint. Este vorba, in primul 
rînd, de o creștere accelerată a șomajului în rîndul tineri
lor intelectuali, ajungîndu-se la situația că, din cinci absol
venți universitari, numai unul își putea găsi un post co
respunzător. Aceasta, în condițiile în care școlarizarea unui 
copil presupunea, pentru majoritatea familiilor malgașe, sa
crificii a căror amploare e greu de imaginat ; în bugetele 
modeste, ca cele ale micilor salariați din orașe sau ale ță
ranilor. manualele școlare, importate din Franța la un preț 
extrem de ridicat, taxele etc., reprezentau o povară consi
derabilă.

Sistemul școlar a jucat, în această situație, rolul unui 
„revelator" în sens chimic, făcînd să apară în conștiința 
tineretului existența unor diversificări sociale mult mai 
inacceptabile decit chiar precedentele ierarhizări ale socie
tății coloniale. Nu este vorba de inegalități regionale sau 
etnice, ci de discrepanțe între orașe și regiunile rurale, în
tre diversele pături ale populației. De aici, lupta majorită
ții tinerilor malgași pentru democratizarea sistemului de 
învățămînt.

De citeva zeci de ani, mici grupuri de intelectuali s-au 
pronunțat cu energie pentru reintroducerea în universități 
a studiilor de limbă, literatură și istorie malgașă, pentru 
crearea 'unui vocabular malgaș al matematicilor moderne, 
pentru studierea în această limbă a științelor sociale, drep
tului și altor discipline.

In ultimii ani, principala revendicare a tinerilor a repre
zentat-o îndepărtarea de modelul străin și încetarea a ceea 
ce ei numeau un adevărat proces de alienare culturală. Nu 
din xenofobie sau din lipsa de interes pentru lumea exte
rioară, ci dintr-o dorință profundă de a cunoaște mai bine 
țara și poporul ei. Este, în același timp, o apreciere a bo
gatelor tradiții malgașe, dar și sentimentul că școala, așa 
cum a fost concepută, ca o copie a modelului francez, a 
acținnat în sensul ruperii legăturilor cu patrimoniul cultu
ral al țării.

Noul guvern al Republicii Malgașe, instaurat în urma re
ferendumului național de la 8 octombrie, a adoptat cuvîn- 
tul de ordine al tineretului : malgașizarea și democratiza
rea învățămîntului, propunindu-și să acționeze pentru rea
lizarea acestor obiective. Printre primele măsuri adoptate, 
se numără decizia de principiu de a nu se mai utiliza de 
acum înainte decît limba malgașă în întreg ciclul primar, 
iar acolo unde aceasta va fi posibil — și în universități. 
Anul școlar care a început va fi, în principiu, un an de tran
ziție, înainte de crearea unui sistem de învățămînt pe baze 
noi. In ceea ce privește democratizarea școlii malgașe, la 
Tananarive se amintește posibilitatea naționalizării ansam
blului de instituții particulare, în care sînt cuprinși peste 
jumătate din elevii care urmează ciclul de invățămînț se
cundar.

liu, în ce măsură prognozele 
sale s-ar putea dovedi rea
liste rămin niște necunoscute. 
Cert este că prezentului ne
sigur al licențiaților britanici, 
al unei generații întregi, nu 
i s-a adus încă nici un co
rectiv.

DOINA TOPOR

Victimele 
drogurilor

Numai în S.U.A. se găsesc 
400. 000 de consumatori de 
heroină dintre care foarie 
mulți consumă stupefiante 
în valoare de 150 de dolari 
pe zi. Patima, inconștiența 
îi determină pe cei care nu 
dispun de sume așa de mari 
de bani să comită spargeri, 
să fure. Numai în New York 
se găsesc 100.000 de „a- 
dicts“ care terorizează pur 
și simplu populația. Nici ță
rile vest-europene n-au fost 
ocolite de această plagă ca
re macină într-un răstimp 
scurt forțele fizice și inte
lectuale. In R.F.G., de exem
plu, o statistică indică o re
alitate crudă : 30—40 la sută 
dintre tinerii între 15 și 35 
de ani s-au drogat cel Pu
țin o dată. Autoritățile din 
cele două țări, alarmate de 
proporțiile pe care l-au luat 
consumul și contrabanda cu 
stupefiante încearcă să com
bată prin toate mijloacele 
ceea ce ele numesc „ciuma 
secolului XX“,

Tineri plini de energie și 
idealuri cad victimă trafi- 
canților de droguri care le 
promit un „paradis" al cu- 
lorilor și pasiunilor pe care 
mediul social li le refuză. 
Dar, odată intrați în acest 
„paradis“, foarte mulți nu 
mai găsesc drumul de în
toarcere și la capătul călă
toriei îi așteaptă moartea. 
Numai în 1964 au murit la 
New York 950 de _ oameni 
din cauza heroinei, mai 
niulți decît cei care au că
zut victime accidentelor de 
circulație. Printre aceștia se 
găseau 224 de tineri, dintre 
care 20 care nu împliniseră 
nici 15 ani. Se apreciază că 
numărul lor a crescut în ul
timii doi ani și că el tre
buie să fie în realitate mult 
mai mare decît cel înregis
trat oficial. In R.F.G. au 
fost 75 de victime in 1971 și 
100 in 1972, ele aparținind 
aceleiași grupe de vîrstă in
tre 15—25 ani. Se mai re
marcă și un alt fenomen a- 
diacent important : coborîrea 
mediei de vîrstă, de la 34 la 
24 ani. Din ce in ce mai 
mulți copii (unii chiar de 
5—6 ani) devin „adicts", pur- 
tînd însemnele mutilării spi
rituale și fizice pe întreaga 
viață. Psihiatrii apreciază că 
70 la sută dintre copiii ale 
căror mame se droghează 
sint predispus! la drogare. 
Ei trebuie să fie supuși unui 
tratament special cu metha- 
don ca antidot.

Dimensiunile consumului 
de droguri în lumea occi
dentală sînt, după cifre fur
nizate de O.N.U., uluitoare 
și foarte îngrijorătoare, în 
același timp : in 1970 aproxi
mativ un milion de oameni 
foloseau morfina (alcaloid 
al opiumului) și heroina 
(derivat al morfinei) ; peste 
20 milioane luau hașiș regu
lat ; între 2 și 4 milioane de 
oameni mestecau frunze de 
coca, cu efect similar. Ce-i 
determină pe acești oameni 
să fugă de realitate, să Se 
desprindă pur și simplu de 
pămînt ? Răspunsuri sint 
mai multe : unii vor să uite 
sărăcia, neșansa de a-și fi 
Îndeplinit un ideal ; alții se 
lasă atrași inconștient de 
prima încercare, de a doua 
etc. la insistențele trafican- 
ților cu „moartea albă“.

D. T.
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țări participante la convorbiri 
sint aduse de Gerhard VVeiss, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, și 
respectiv. Le Thanh Nghi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam.------- ----------

• Agenția TASS informea
ză că, în conformitate cu 
programul de cercetare a 
spațiului cosmic, In Uniunea 
Sovietică a fost lansat luni, 
la ora 9 și 55 de minute 
(ora Moscovei), stația auto
mată „Luna—21".

Principalul obiectiv al 
zborului îl constituie conti
nuarea cercetării științifice 
a Lunii și a spațiului circum- 
selenar. Stația a luat startul 
spre Astrul nopții de pe o 
orbită de satelit artificial al 
Pămîntului și s-a înscris pe 
o traiectorie apropiată de 
cea calculată.

Potrivit datelor Informației 
telemetrice, sistemele de bord 
și agregatele stației funcțio
nează normal. între Pămînt 
și stație se păstrează o le
gătură radio fermă. Centrul 
terestru de calcul și coordo
nare prelucrează informațiile 
recepționate.

CAPRICIILE VREMII
De cîteva zile, un neaș

teptat val de căldură s-a 
abătut asupra celei mai 
mari părți a Braziliei, 
cele mai afectate fiind 
zonele de coastă, unde 
temperatura s-a apropiat 
de 40 de grade la umbră.

Astfel, la Rio de Janeiro. unde 
vineri au fost înregistrate 39 
grade, s-a produs un număr ri
dicat de cazuri de deshidratare 
a locuitorilor, care au invadat 
plajele de la Atlantic. De aseme
nea, valul de căldură ,a atins și 
centrul industrial cel mai impor
tant al țării, orașul Sao Paulo, de 
unde o mare parte a populației 
s-a îndreptat spre localitatea 
balneară Santos.

Dimpotrivă, sud-estul Iranului 
este bîntuit de 3 zile de 
un val de frig de o ri
goare neobișnuită. Regiunile 
Kerman, Zahedan și Zabol au 
avut cel mai mult de suferit de 
pe urma scăderii temperaturii. 
Astfel, la Kerman, mercurul ter- 
mometrului a coborît 29 grade 
sub zero, în noaptea de vineri

spre sîmbătă, iar lă Iranchahr, 
oraș situat în centrul Belucistanu- 
lui iranian, unde iernile sînt de 
obicei blînde, rezervoarele de apă 
potabilă au înghețat, orașul fiind 
aprovizionat cu ajutorul camioane- 
lor-cistemă. Potrivit presei ira
niene, comunicațiile rutiere, con
vorbirile telefonice și telegrafice 
sînt puternic perturbate. Cultu
rile horticole din regiunea Djiroft 
au suferit pagube considerabile și 
circa 500 tone de fructe sînt con
siderate ca pierdute. In fine, la 
Bandar-Abbas, localitate la 
Golful Persic, unii dintre locuitori 
au văzut zăpadă pentru prima 
dată.

In regiunile de nord ale Repu
blicii Malgașe a fost decretată 
starea de alertă, ca urmare a fap
tului că asupra zonei amintite s-a 
abătut taifunul „Charlotte". A- 
genfia Reuter precizează că, deși 
pînă acum nu au fost semnalate 
victime sau pagube materiale, in 
regiunile amintite au căzut, du
minică, ploi torențiale.
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