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în biroul inginerului Zangor Mihail, directorul S.M.A.-ului Măgurele — Prahova aflăm : „Plan pe 1972 : 5 100 000. Realizat : 5 300 000. Timpul dintoamnă ne-a mîncat cîteva sute de mii bune. Peste 40 zile de ploaie, trei-patru tractoare pentru a scoate o remorcă din cîmp, arături întîrziate. Dar, chiar și cu aceste sute de mii nu am fi ajuns acolo unde trebuie, să dăm, adică, statului venituri pe măsura cheltuielilor. S.M.A.-ul nostru deservește 13 cooperative

Vizita președintelui
NICOLAE CEAUSESCU

in Pakistan
Plecarea din LahorePreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au părăsit, joi dimineața, orașul Lahore, capitala provinciei Punjab, în- dreptîndu-se spre Karachi, ultima etapă a vizitei oficiale în Pakistan.Pe aeroportul internațional al orașului Lahore a avut loc, cu acest prilej, ceremonia oficială de rămas bun dintre oaspeții români și președintele Republicii Islamice Pakistan, Zul- ficar Aii Bhutto.Aerogara era, ca sosire, împodobită Au’ fost arborate stat ale celor două mulțime l-a salutat din nou cu simpatie și cordialitate pe con- dueăttfful României socialiste.Pe1 podiumul instalat în fața aerogării au luat loc președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Zulfikar Aii Bhutto. Au fost intonate imnurile celor două țări, după care o unitate a forțelor militare pakistaneze a dat onorul.Cei doi șefi de stat au trecut în revistă garda de onoare.La sfîrșitul ceremoniei, garda de onoare a defilat prin fața podiumului unde se aflau. cei doi conducători de stat.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat apoi rămas bun de la

— George Macovescu, afacerilor externe, M. Nicolae, ministru de stat la Ministerul
și în ajun, la sărbătorește, drapelele de țări. O mare

guvernatorul provinciei Punjab, Ghulam Mustafa Khar, de la ministrul principal al provinciei, Mehraj Klalid, de la celelalte oficialități locale.La rindul său, președintele Zulfikar Aii Bhutto își ia rămas bun de la persoanele oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român în vizita sa în Pakistan ministrul Nicolae secretarComerțului Exterior, Gheorghe Oprea, consilier al președintelui Consiliului de Stat.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își iau un ^călduros rămas bun de la președintele Zulfikar Aii Bhutto.„A fost o mare plăcere și onoare pentru noi, pakistanezii, să vă primim în țara noastră“ — a spus președintele Pakistanului.„Vă mulțumim domnule președinte și vă așteptăm în România“ — a răspuns tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cel doi șefi de stat și-au strîps apoi mîinile cu cordialitate și s-au îmbrățișat.La ora 9,30 (ora locală), nava prezidențială a decolat, îndrep- tîndu-se spre Karachi.Oaspeții români au călătorit Ia bordul unui avion special pus la dispoziția lor de către președintele Pakistanului.
La Karachi, cel mai important

centru urban si economic5

al Pakistanului
După un zbor care a durat aproape două ore, avionul prezidențial a sosit la Karachi, capitala provinciei Sind, cel mai important centru urban și eco- Aic al Pakistanului. Orașul a cunoscut în ultimii ani un ritm rapid de dezvoltare. Dacă la proclamarea independenței țării, în 1947, cînd a fost ales capitala noului stat, Karachi a- vea doar trei sute de mii de locuitori, el numără astăzi circa 4 milioane. Marele oraș s-a născut din lupta aspră a omului cu nisipurile, după cum a- răta și vechea sa denumire —■ Kallachi (orașul dunelor). Situat la întretăierea a numeroase linii maritime și aeriene, Karachi a continuat să cunoască o dezvoltare intensă și după mutarea capitalei țării la Islamabad. El concentrează o bună parte a tinerei industrii pakistaneze — mari unități siderur

gice, petrochimice, de construcții de mașini, textile. Numeroase edificii noi și moderne fost ridicate în ultimii ani, rada portului cunoaște o și intensă activitate. Toate cestea conferă orașului de țărmul Golfului Oman atributele unei adevărate metropole. Acesta este orașul care găzduiește ultima etapă a vizitei o- ficiale a președintelui Nicolae Ceaușescu în Pakistan.Aproape de ora prînzului, a- vionul prezidențial a aterizat pe aeroportul internațional Karachi. în întîmpinarea președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți oaspeți români au venit guvernatorul provinciei Sind, Mir Rasul Bux Talpur, ministrul principal al provinciei, Mumtaz Aii Bhutto, alte o- ficialități civile și militare.

au iar vie a- pe Cortegiul oficial se îndreaptă spre Mausoleul lui Mohammad Aii Jinnah, fondatorul statului pakistanez, care este supranumit Quaid-e-Azam (părintele națiunii).Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Mohammad Aii Jinnab. Șeful statului român, persoanele oficiale române și pakistaneze care l-au însoțit au păstrat un moment de reculegere.După ceremonia de la mausoleu, cortegiul oficial s-a îndreptat spre reședința rezervată oaspeților români, Palatul guvernatorului provinciei Sind.

continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat de guvernatorul provinciei Sind să ia cunoștință .de cîteva o- biective economice importante din imediata apropiere a orașului : Centrala atomoelectrică Kanupp, Societatea națională de rafinare a petrolului, Uzina de mașini-unelte Pakistan, ilustrări vii ale transformărilor înnoitoare care se petrec in această țară.Elicopterul special pus la dispoziția șefului statului român aterizează pe un platou din vecinătatea centralei atomoelectri- ce. Președintele Consiliului de Stat al României. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și persoanele oficiale care-1 însoțesc — sînt salutați cu căldură în numele Comisiei pakistaneze pentru energia atomică, de S. M. N. Zaidi, directorul general, de ceilalți membri ai conducerii centralei.Construită, după cum informează gazdele, cu asistența tehnică și financiară a Canadei, centrala, care are o capacitate de 137 MW, a intrat in funcțiune în octombrie 1972. printre oamenii de știință invitați să a- siste la ceremonia inaugurării numărîndu-se și reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru energia nucleară din România. Odată cu aceasta, arată specialiștii pakistanezi, a fost realizat primul pas pe calea traducerii în viață a unor proiecte de perspectivă, vizînd folosirea pe scară largă a atomului ca sursă energetică spre a acoperi decalajul dintre nevoile crescînde de energie ale economiei naționale pakistaneze și posibilitățile limitate de a satisface aceste nevoi prin mijloace clasice. Rezervele de combustibil obișnuit sînt reduse, iar folosirea potențialului energetic al țării ridică, în condițiile naturale ale Pakistanului, serioase dificultăți de ordin economic. în cadrul acestor proiecte se urmărește ca pînă la sfîrșitul secolului o treime din energia electrică a țării să se bazeze pe atom : se studiază, de asemenea, posibilitatea construirii unor reactoare așa

zise de irigație, care să peze la suprafață apele rane sărăturoase și apoi desalinizeze, ceea ce ar tribui mult la rezolvarea ,___blemei apei, foarte importantă pentru Pakistan. Toate acestea explică atenția care se cercetărilor nucleare, taților de " ’ ’tomice înVizitînd actorului, Ceaușescu principalele acestuia, de termenii în folosință a diferitelor strucții. Șeful statului este informat că se f_____ T„uraniu natural drept combustibil, iar ca moderator apa grea. Se arată, totodată, că cea mai mare parte a specialiștilor de înaltă calificare ce deservesc centrala sînt pakistanezi. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază acest fapt, remarcînd, în același timp, economicitatea construcției, ridicată în apropierea mării, ceea ce oferă o sursă nelimitată de apă pentru răcire.în continuare, președintele Consiliului de Stat este invitat în salonul oficial, unde semnează în cartea de onoa-e. Directorul general al centralei, S. M. N. Zaidi, ține să exprime satisfacția Comisiei pakistaneze pentru energia atomică, a specialiștilor și tehnicienilor centralei pentru marea cinste care Ii se face, pentru această vizită. „Noi, lucrătorii Comisiei pakistaneze pentru energia atomică — spune vorbitorul — ne bucurăm profund de înfăptuirile oamenilor de știință și inginerilor din România pe drumul dezvoltării economice și industriale a tării. Centrala pe care ați vizitat-o, a spus el în continuare, reprezintă doar un modest început în direcția dezvoltării e- nergiei atomo-electrice în Pakistan. Am fi foarte fericiți să avem schimburi de vizite cu oamenii de știință, inginerii, tehnicienii, ca și între organis-
(Continuare în pag. a IlI-a)

pom- subte- să le con- prc-acordă posibili- folosire a energiei a- scopuri pașnice.sala de control a re- tovarășul Nicolae se interesează caracteristici de de ale dare con-român folosește

agricole ale căror terenuri, majoritatea, se află in zona sub- montană ; păminturi de la categoria a VI-a pînă la I. De la I și a Iî-a, destul de puține. Așa incit, cîștigăm mai puțin decît alte unități care deservesc terenuri întinse și acelea de categorie superioară. Indiferent de cit am mecaniza noi lucrările, chiar dacă ne vom ocupa de zootehnie — există în plan un sector zootehnic intercooperatist — situația va fi aceeași. Executăm lucrări și pe o suprafață de peste 800 ha cultivată cu pomi și vie. în vitipomjcultură se lucrează maximum șase luni pe an. Mecanizatorii de aici trebuie să cîștige, însă, douăsprezece luni pe an, cum e normal. Pentru asta ii folosim și la culturile de cimp in schimbul doi. Tractoristului trebuie să-i asigurăm salariul tarifar, deci, pentru a nu dezorganiza unitatea prin plecări, pentru a reuși, în consecință, să facem față contractelor pe care le avem cu cele 13 cooperative agricole. De unde
NICOLAE ADAM

(Continuare in pag. a Il-a)

Pe bancul de reparații al S.M.A. Salonta, tractoarele propuse 
pentru casare se readuc la „viață"

Foto: ȘT. WEISS
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• Vor fi premiați cu rachete și mingi de tenis cîștigătorii concursului de pronosticuri sportive organizat de ziarul nostru cu prilejul „Turneului campionilor“ de la Barcelona, precum și organizațiile U.T.C. și asociațiile sportive care au construit și amenajat terenuri de tenis prin munca patriotică a tinerilor, ca urmare a acțiunii „Scînteii tineretului“ : „Poate deveni tenisul un sport de masă ?“ declanșată în luna octombrie 1972.• Interviuri prevăzute și...10 cronicari de sport întreabă răspunde.• O <emonstrație de tenis
neprevăzute : — Ion Tiriacsusținută de

SERILE

înmaestrul emerit al sportului. Ion Tiriac, compania reprezentanților generației tinere ai tenisului românesc : Traian și Viorel Mar- cu, Dumitru Hărădău, Ion Sântei și Viorel Sotiriu.• Un concurs-blitz : „Cine știe tenis ciș- tigă... o rachetă“. Participanți — spectatorii : examinator — Ion Țiriac.e Surprize artistice și muzicale : printre protagoniști — actorii Toma Caragiu și Ștefan Bănică, cunoscutele interprete de muzică ușoară : Anca Agemolu, Anda Câlugă- reanu, Aura Urziceanu, Corina Chiriac, Ga- briela Teodorescu, orchestra „Roșu și Negru“ condusă de Nancy Brandes și cuplul de balerini Doina și Cornel Patrichi.
ȘCOALA—INTEGRATĂ PRODUCȚIEI

CÎND IN ATELIERUL DE
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LĂCĂTUSERIE se lucrează 
MATURI SI ROGOJINI...

în județul Iași, funcționează în prezent 775 de ateliere-școală cu 9 810 locuri de muncă care, cuprind prin rotație, 23 620 de elevi din școlile de cultură generală. Sînt cifre care oglindesc realități ce nici nu existau cu un an în urmă, cifre mărturii despre efortul cu totul deosebit pe care intr-o perioadă relativ scurtă l-au cheltuit Inspectoratul județean școlar, cele mal multe dintre unitățile economice ieșene, Consiliul județean al elevilor pentru traducerea în viață a hotărîrilor partidului referitoare la legarea școlii de producție. Aceleași cifre, puse însă în comparație cu numărul de muncitori angajați în industria ieșeană, scot in evidența faptul că s-a creat, de fapt, un sector de producție, o industrie școlară, mult mai bine zis, a cărei existență și funcționare se impune judecată după legile firești ale producției.Lăcătușerie de s-ar face cu elevii cuprinși in ateliere, consumul minim de metal ar fi de
ION CHIRIAC

(Continuare în pag. a 11-a)
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(RAID-ANCHETĂ PRIN ATELIERELE ȘCOLARE 

DIN JUDEȚELE IAȘI, NEAMȚ Șl BACĂU)

LUPOAICA
de PETRU POPESCU

înainte de primul război mondial, în Piața Sfîntul Gheorghe, S miez al Bucureștiului, oricine putea să vadă Lupoaica de ia S care sugeau întemeietorii neamului roman. Dar semnificativ, > făcut de municipalitatea Romei către municipalitatea Bucu- . 1 reștiului, ea era loc la pelerinaj : veneau s-o vadă provinciqli, b și mulți români din Ardeal mai ales, emoționați de ideea uni- > tății românești, care peste cîțiva ani avea, în fine, să devină .> realitate, o realitate plătită cu opt sute de mii de morți in .» război. Străinii care treceau pe acolo, aflau, dacă nu aflaseră . > pe altă cale, că sînt oaspeții unei țări latine. Ciți nu s-au fotografiat, la Lupoaică ? Dintre părinții noștri, acei care au făcut liceul ia București se imortalizau cu clasa la umbra pa- teticilor înfometați Romulus și Remus. Nenumărate întilniri se dădeau „la Lupoaică", zeci de ceremonii publice aveau loc î tot aici. Statuia, copiată identic după originalul din Italia, C era centru și simbol, rotea în jurul ei orașul, ca astrul princi- S pal într-un sistem planetar. Politicește, era un monument esen- Ș țial : semnul unității de origine, de civilizație și de destin, $ dragostea de latinitate, conștiința unei europenități străvechi. C Prefacerea neîntreruptă a Bucureștiului a stricat însă mereu $ liniștea monumentelor. Piața și-a schimbat înfățișarea cu to- \ tul, de mai multe ori în acest secol, și Lupoaica a fost mutată \ des. Cînd s-a modernizat Aleea Patriarhiei, creindu-se actua- > lele căi pavate, clopotnița veche, pe sub boita căreia se tre- S cea înainte, a rămas goală la mijloc, „nefuncțională", și Lu- S poaica a fost așezată chiar sub ea, în dreptul bolții, și sub J privirea ei, de mută inteligență canină, se desfășura Capitala. / Dar nici aici n-a rămas. Locul acesta, ca și celălalt, era des- !► chis, în văzul lumii, servind însemnătatea statuii. Azi Lupoaica (> e ascunsă literalmente, iarna de crengi pustii, vara de frun- J ziș des, în Parcul Dorobanți, atît de bine ascunsă îneît o mul- țime de bucureșteni tineri n-au văzut-o niciodată. Nu se mai dau întîlniri la Lupoaică, nu mai vin oameni de departe s-c <* vadă. Statuia, înconjurată de joaca gălăgioasă a copiilor, e ? des încununată cu hîrtii care-i ridiculizează demnitatea, e prost ? întreținută, și acum vreo doi ani a fost victima unui act de vandaiism : niște tineri (!) au rupt de la țîță pe unul din < prunci. Multă lume n-a observat, doar cei' care traversează parcul zilnic (ciți vor fi, și de ce virstă ?) ; faptul s-a aflat din
(Continuare în pag. a ll-a) /
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TRIBUNA SECRETARULUI U.T.C.

UN AN Uf ZECE LUNI
$1 O SĂPTAMINĂ

FĂRĂ REZERVE...
Tn sferturile de finală ale „C.C.E." la baschet : 
DINAMO-Ț.S.K.A. MOSCOVA 80—94 (37—44)

Plecarea unei delegații 
a C.C. al P.C.R. in Danemarca

Un an, în zece luni și șase 
zile I Iată o propoziție care nouă, 
tuturor celor de la Uzina meca
nică Pașcani, reușește să ne spu
nă mult. Cuvintele acestea, care 
s-au născut din propriile noas
tre gînduri și sentimente, sînt 
de-o vreme înctace pentru toată 
lumea din uzină cuvintele care 
exprimă însăși esența tineretului 
de aici, spiritul activ al organiza
ției sale.

Răspunzînd chemării lansate cu 
ocazia Conferinței Naționale a 
partidului de a realiza planul 
cincinal în patru ani și jumătate, 
colectivul uzinei noastre a ajuns, 
în urma unei judicioase analize, 
la concluzia că în cazul nostru 
unul din anii cincinalului trebuie 
să aibă doar zece luni și șase 
zile. Ce poate oare să mobilize
ze tineretul mai mult decît a- 
ceastă trăire intensivă a vieții, 
decît apropierea aceasta rapidă 
de viitor ?

Chemarea ca fiecare din anii 
cincinalului să aibă doar zece 
luni a devenit imediat subiect pe 
ordinea de zi a adunărilor gene
rale ale organizațiilor de tineret. 
Discuțiile nu s-au rezumat doar 
la. o simplă afirmare de angaja
mente, ci au prezentat și stabi
lit modalitățile practice de rezol
vare, au conturat direcțiile în 
care trebuie acționat pentru ca 
rezultatele finale să marcheze în
cununarea unui efort deosebit, 
capacitatea reală a colectivului 
uzinei.

Așa a început, aș putea spu
ne, judecata fondului de timp, 
„procesul“ procesului utilizării 
judicioase a acestuia. Așa a în
ceput adevărata judecată a mo
dului în care-s folosite suprafețe
le de producție, mașinile și in
stalațiile, toate acestea însem- 
nînd judecata noastră înșine, din 
care comitetele U.T.C. ale orga
nizațiilor pe ateliere și pe secții 
au formulat concluzia că sub o 
altfel de lumină, aceea a semni
ficațiilor politice și patriotice ale 
activității noastre profesionale de 
fiecare zi, putem să ne auto'de- 
pășim.

Am, ca secretar al comitetului 
U.T.C. pe uzină, pentru întîia 
dată certitudinea deplină că rea

lizarea unei poziții colective îm
potriva risipei de materii prime 
și materiale, de metal și cheres
tea, de energie electrică și gaz 
metan, de apă și de abur indus
trial este un scop atins al organi
zației de tineret. Ne-am mai pro
pus, e drept atingerea unui ast
fel de scop. Ne-am cheltuit chiar 
timp suficient de mult pentru 
realizarea unor planuri de mă
suri, dar ele, neavînd o astfel de 
finalitate ca acum, nu s-au ma
terializat în bună parte. De a- 
ceea, de această dată nici nu 
ne-am. mai pierdut în redactarea 
hîrtiilor, ca altădată, ci am tre
cut direct la atacarea elementului 
concret al acțiunii.

Fie și trecînd numai îrt aceste 
zile prin atelierele uzinei și îți 
poți da seama că anul de zece 
luni și șase zile al cincinalului a 
și început. Se vede aceasta în 
încordarea matrițelor de a con
cepe și a realiza matrițe care să 
elimine pe cit posibil adaosul de 
prelucrare, ușurînd astfel munca 
strungarilor, dînd astfel, încă de 
la început, metalului posibilitatea 
de a păși pe drumul cel mai 
scurt al transformării sale în pro
duse folositoare omului. Deluta- 
torii sînt de .asemenea fixați în
tre coordonatele aceleiași atenții, 
croitul și delutatul fiind adesea 
cauza realizării de deșeuri. La 
fel sculerii și tinerii de la me
canic șef, pe mîinile cărora se 
află producția de piese de 
schimb, valoarea calitativă a pro
duselor uzinei în cea mai bună 
parte.

Această atmosferă de întrecere 
cu timpul și de întrecere cu tine 
însuți ar fi fără îndoială incom
pletă fără aportul tinerilor din 
secția boghiuri. Aici a început 
deja, înainte de termenii prevă- 
zuți, pregătirea locurilor de mun
că pentru schimbarea sortimentu
lui de boghiu, precum și pregă
tirea celor care vor lucra noul sor
timent, fiind mai complicat.

Începutul acestui an de zece 
luni și șase zile este marcat și de 
numeroase inițiative, debuturi ale 
unor acțiuni în urma cărora vor 
fi nu numai produse importante 
noi valori materiale, ci și recupe
rate altele, care în anii din urmă

părăseau în mod nejudicios cir
cuitul valorilor. E vorba despre 
inițiativa organizației U.T.C. din 
secția vagoane de a recupera pie
se și materiale din demontarea 
vagoanelor uzate. Pe linia iniția
tivelor, a generalizării experienței 
pozitive, preluăm ideea tinerilor 
de la U.F.S. — Iași de a da în 
păstrare socialistă uteciștilor ma
șini și utilaje. Vrem în acest an 
mai scurt cu aproape două luni 
să ne apropiem cu pași și mai 
rapizi de scopul propus.

GHEORGHE ICHIM 
secretarul comitetului U.T.C. al 

U.M.M.R.-Pașcani

• ȘAH1STUL ROMAN Florin Gheorghiu continuă să se numere printre fruntașii turneului internațional de la Orense (Spania). In runda a treia, Gheorghiu l-fi învins in 27 de mutări p» portughezul Durao. Un alt jucător român, Victor Clociltea, a ciștigat în 41 de mfutări la filipinezul Castro.In clasament. Florin Gheorghiu și Pîdevski au <nte 2,5 puncte, fiind urmați »e Ciocîltea cu 2 puncte. Ja- nosevici, Benkd, Castro. Parma și Medina cu cîte 1,5 puncte.O CONDUCEREA clu
bului olandez de fotbal Ajax Amsterdam a anunțat că la expirarea contractului (1 iulie 1973) cu actualul antrenor Ștefan Covaci, va fi angajat un antrenor olandez.

De-o parte tehnica, viteza de execuție, spectacolul — de cealaltă forța și precizia — cam așa ar putea fi sintetizate argumentele celor două echipe, Di- namo și T.S.K.A. Moscova, care s-au înfruntat aseară în renovata sală Floreasca. Aproape 2 500 de spectatori au fost prezenți la acest duel spectaculos, la acest meci frumos si dramatic pe care elevii lui Dan Niculescu l-au pierdut în mod onorabil, în ciuda eforturilor extraordinare pe care le-au depus.Echipa lui Gomelski a beneficiat de aportul substanțial a trei jucători giganți, care au înscris împreună două treimi din cele 94 de pUncte ale formației. Lui Zarmuhamedov (25 p.), Ko- valenko (19 p.) și Pctrakov (12 p.) li s-a adăugat celebrul S. Belov (10 p.) și excelentul F.de.ș- ko (9 p.), cel mai tehnic jucător al oaspeților. Din echipa noastră a evoluat formidabil Radu Dia- conescu — cel mal bun jucător de pe teren. Radu a prins o seară de geniu, a înscris cînd și cum a vrut, aproape că și-a ri

diculizat în unele faze adversarii. în total el a adus echipei sale 31 de puncte. Bine au jucat și Popa (14 p.), Novac (16 p.) și Chivulescu (9 p.). Dan Georges- cu, cel mai înalt jucător al nostru, epuizat de disputele cu gi- ganții adverși a jucat șters, înscriind numai 10 puncte. Slab au evoluat și rezervele utilizate, Cernea, Niculescu și Drago- mirescu.Am pierdut, deci, primul meci In sferturile de finală ale „C.C.E.“ la baschet masculin, am pierdut cu toate că adesea ne-am arătat la fel de buni sau chiar mai buni decît valoroșii sportivi de la T.S.K.A. Cauza ? Una singură — lipsa unor rezerve de nivelul titularilor, ceea ce a făcut imposibilă odihnirea a- cestora. Oricît ai fi de bun, astăzi nu mai poți cîștiga fără rezerve de valoare în marile dispute internaționale.
OVIDIU PĂUN

Joi dimineața a plecat în Danemarca o delegație a C.C.' al P.C.R., formată din tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care va participa la lucrările celui de-al XXIV-lea Congres

al Partidului Comunist din Danemarca.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășii Ion Dincă, secretar al C.C. al P.C.R.. Mi- hai Dulea, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
Distincțiile obținute de formațiile 

artistice românești de amatori 
peste hotare m anul 1072

CONCURSUL

CRONICA L UNI

ÎNAINTE
DE A VA ADRESA

REDACȚIEI...„Vă rog să vă interesațidumneavoastră la I.C.R.A.L.Berceni — ne solicită tinărul Gheorghe Cucu din București— de ce nu mi s-a plătit salariul meu și al soției mele în perioada 1—17 octombrie, timp în care noi am lucrat la această întreprindere“.Din verificările noastre reiese că în perioada amintită (pînă la 14 octombrie) susnumitul a lucrat ca zugrav-vopsitor, a- jutat de soția sa, la șantierul 1 al întreprinderii amintite. Fișele de pontaj relevă însă o inegală activitate desfășurată în acest interval. Indicînd un timp efectiv de lucru care oscilează între 2 și 4,5 ore zilnic. Datorită timpului nefavorabil din septembrie, nu s-a putut realiza producția propusă. In plus, lucrările efeetuate au a- vut de suferit în ceea ce privește calitatea. O parte din a- cestea a fost imputată.— în octombrie, ne informează ing, Mircea Veteanu, șeful șantierului și maistrul Ignat Ștefănescu — echipa respectivă a făcut numai remedieri la lucrările din septembrie. După recepția lucrării vor fi restituite și sumele ce se cuvin muncitorilor în cauză.Cum nu putem fi siguri că operația respectivă va avea loc .« la termenul stabilit (locatarii I imobilului sînt nemulțumiți de • stadiul lucrărilor deja amînate de două ori) vă sugerăm, tova- I rășe Cucu, să vă adresați con- | ducerii șantierului respectiv. Oricum, e bine să aveți și per- i sona] o explicație cu întreprin- I derea dumneavoastră. Deși ar • fi trebuit s-o faceți înainte de a vă adresa redacției.* '„Cu lacrimi în ochi“, două I foarte tinere muncitoare de la I C.P.V.I.L.F. Rm. Vilcea (Ioana ' Sîrbu și Ioana Ioniță) ne reia- . tează într-o scrisoare^ primită I cu cîtva timp în urmă că în- | tîmpină mari greutăți din partea responsabililor profesionali I care nu le creează condiții co- | respunzătoare pentru a putea ’ continua studiile serale la li- ■ ceu. Cererile lor s-au lovit în I repetate rînduri de neînțelege- I rea unor asemenea oameni care le ofereau replici de genul „Ce I faceți voi cu liceul teoretic ? | La ce vă mai folosește ?“. Din- tr-o asemenea optică tinerele In cauză n-au mai fost primite la lucru tn urma unei absențe făcută într-o zi de muncă.— Muncitorii seraliști — ne spune tovarășul Ion Popescu, director al centrului Rm. Vîl- cea — au fost integrați intr-o brigadă care are program 7—15. Aici sint și cele două fete pe care le consider vrednice muncitoare Nu am cunoscut de la început situația pe care v-au reclamat-o pentru că nu mi s-au adresat Am dispus să li se plătească zilele pierdute de către brigadiera și tehniciană secției respective, care au luat acea hotărîre fără să-mi aducă la cunoștință. Le-am rugat,

Fiindcă acest chenar apare 
pentru prima oară în anul care 
abia a început și fiindcă ne a- 
flărn încă sub dominația senti
mentelor festive, se cuvine să 
urăm, după obiceiul pămîntului, 
mult succes realizatorilor emisiu
nilor radiofonice.

Anul radiofonic s-a sfîrșit bine 
— cu o excelentă lună a dra
maturgiei românești — și a în
ceput bine — aducîndu-ne în 
case urale, cînlece și cîteva din 
marile comedii naționale. Am in
trat în ’73 optimiști, dornici de a- 
firmare, stăpîniți de ipoteza ma
rilor reverberații ale realizărilor 
noastre. Să sperăm că radioul, 
sfetnicul nostru din totdeauna, 
ne va ajuta să ne păstrăm in
candescența spirituală sub aus
piciile acestor stări.

Și fiindcă tot o luăm de la în
ceput cu numărătoarea celor 
treisuteșaizeci și cinci de foi din 
calendar, propun ca primele șap
te cronici să fie dedicate celor 
șapte zile ale săptămînii. Să în
cerce să vadă în ce măsură fie
care zi are profil ușor de recu
noscut, este echilibrată — la ni
velul varietății subiectelor, reu
șește să intereseze un număr cit 
mai mare de oameni. Ce face ea

ti ne ret «Jiul

pentru implicarea noastră în pro
cesul creării acestor emisiuni, ce 
facem noi pentru continua lor 
perfecționare.

Voi începe, cum e și firesc, 
cu lunea, ziua care deschide săp- 
tămîna și-i împodobește numele 
cu speranțe, proiecte, promisiuni. 
Ziua în care facem cutezătoare 
pariuri cu ambiția personală, în 
care ne propunem să dăm de
finiția exactă a voinței, a entu
ziasmului.

Pentru tineret, luni înseamnă 
„Antena tineretului“, „100 de 
legende românești“, „Tineri 
șoimi ai României", „Radioșcoa- 
lă", rubrici care și-au adunat — 
și iși adună — ascultători fideli, 
care iși vor cuceri in continuare 
publicul. Prima zi însă este bo
gată și în informații culturale. 
Iubitorii de literatură pot ascul
ta „Revista literară radio" sau 
„Viața cărților“, iar melomanii 
au la dispoziție — în exclusi
vitate — programul 3. Luni am 
avut ocazia să mă delectez cu 
„integrala lucrărilor pentru pian 
la patru mîini de Mozart“, in
terpretată de Ingrid Haebler și 
Ludwig Hoffmann. In aceeași 
zi, amatorii de teatru au fost 
suprasolicitați: la ora 17,30 s-a 
transmis — în reluare — seria
lul Hanul Ancuței (dramatizare 
de Valeria Sadoveanu și Con
stantin Mitru). Seara, la ora 20,30, 
premiera Obsesii de vilegiatură, 
realizată de regizorul Helmut 
Helstorff (de la Radiodifuziunea 
Republicii Democrate Germane) 
și în fine, ziua teatrală a fost 
încheiată cu emisiunea Rampa,

în cadrul căreia au fost discu
tate două dintre piesele memo
rabile ale anului 1972 : Casa 
care a fugit prin ușă și Buna 
noapte nechemată. După cum se 
vede, lunea este o zi bogată în 
informații, alcătuită cu multă 
competență de către redactorii 
respectivi, interesantă. Asta-i 
foarte bine. Este de bun augur 
pentru restul săptămînii — căci 
ziua bună se cunoaște de dimi
neața și săptămîna bună după 
primele ei semnale radiofonice. 
O singură observație aș vrea să 
fac și aceasta legată de tea
trul serial. Pentru că, dincolo de 
distribuția sa excelentă — Cus
todie Antonia, George Calbo- 
reanu, Otonel Neamțu, Eugenia 
Popovici, Colea Răutu ș.a. — 
nu pot să nu remarc lipsa de 
personalitate a acestui serial. Nu 
știu de ce — poate este vina 
autorilor dramatizării, poate a 
regizoarei Elena Negreanu, poa
te a redacției teatrale — toate 
serialele seamănă între ele ca 
două picături de apă. Am im
presia chiar că, de cînd mă știu, 
aud aceeași bandă, același text, 
aceleași personaje. Mereu tropo
te de cai, împușcături ți 
„hooo /“-uri de birjar. Poate că 
s-ar putea găsi o modalitate de 
realizare inedită, poate că ar pu
tea fi făcute cu pasiune, cu in
ventivitate și poncifele, șabloa
nele, obișnuințele-care-sînt-o-a- 
doua-natură ar fi lăsate deopar
te, la capitolul „deficiențe" ale 
vechiului an. De unsprezece zile 
am intrat intr-un an nou...

BOGDAN ULMU

PRONOSPORT
NR. 2

(din 14 ianuaiie 1973)
Bari—Arezzo (pauză) lx
Bari—Arezzo (final) 1
Genoa—Catania (pauză) lx
Genoa—Catania (final) 1

Perugia—Catanzaro (pauzä) 
Perugia—Catanzaro (final) 
Brindisi—Ascoli
Como—Foggia

X 
x2 
X
X

Mantova—Cesena 2
Novara—Taranto 1x2
Reggiana—Monza 1
Varese—Brescia lx

Reggina—Lecco 1

Succesele obținute anul trecut de cele aproape 50 de formații românești de amatori în 20 de țări au demonstrat, incă o dată, prețuirea de care se bucură în lume cîntecul și dansul nostru popular. Concursuri, turnee, festivaluri naționale și internaționale au adus formațiilor românești participante călduroase aplauze și aprecieri deosebite, precum și satisfacția unor mari distincții. Amintim cîteva din distincțiile care au răsplătit pe interpreții noștri, populari : Premiul I și „Lăm- pașul de miner“ acordate Ansamblului „Crăișorul“ din Brașov la Festivalul internațional de la Marchienne-au-Pont din Belgia ; primul loc și „Zeița de aur Artemis“ obținute de Ansamblul „Dunărea“ din Tulcea la Festivalul internațional de la Efes din Turcia ; premiul III și medalia de bronz decernate corului Palatului culturii din Ploiești, la Festivalul internațional al corurilor de la Tallin din U.R.S.S. ; „Cupa de cristal“ și marele premiu „Pispalan Sottiisi“, obținute de Ansam-

blul „Briulețul“ din Constanța la Festivalul internațional de la Tampere din Finlanda ; „Discul de aur“, „Ciorchinele de aur“, „Colierul de bronz“ și „Medalia de aur“ acordate Ansamblului „Mărțișorul“ din Cluj la cea de-a 27-a ediție a manifestărilor folclorice din Dijon — Franța ; „Cupa de cristal“ primită de Ansamblul „Hațegana“ la Festivalul internațional de la Zielona Gora din Polonia.Acestor trofee, mesagerii folclorului românesc vor căuta să le adauge, în 1973, altele noi.Ansamblurile românești participante se vor strădui să reprezinte în continuare cu cinste mișcarea artistică de amatori dini țara noastră, la festivalurile de la Efes (Turcia), Zakopane (Polonia), Hajdubihar (Ungaria), Dijon (Franța), Burgas (Bulgaria), la Festivalul coral de la Miedzyzdrog (Polonia), Carnavalul vienez și la alte manifestări folclorice internaționale ce se vor organiza anul acesta. (Agerpres)

dacă mai au necazuri, să se a- dreseze conducerii.Am primit, de asemenea, asigurări de la tov. Vasile Ghior- dun, secretarul comitetului U.T.C., el însuși absolvent al liceului teoretic (prin aceeași formă de școlarizare) că vor fi sprijiniți toți cei care doresc să-și continue studiile, că se va căuta determinarea schimbării opticii celor care nu au o atitudine corespunzătoare față de acești tineri.Se cere, în același timp, mai multă înțelegere din partea tinerilor, întrucît sarcinile de producție nu pot fi în nici un caz lăsate pe planul secund.
DUPĂ FAPTĂ 

ȘI... RĂSPLATĂProf. Sterie Justinian din municipiul Drobeta Tr. Severin și-a muiat condeiul în venin. Ținta atacului său : Gheorghe Dumitru, secretarul comitetului de partid și primar al orașului Vînju Mare. De un singur lucru n-a ținut seama reclaman

tul : că adevărul iese la iveală. Adevăr pe care l-am aflat de la colegiul de partid de pe lingă Comitetul județean Mehedinți al P.C.R. „Pentru că nu i s-au rezolvat favorabil unele cereri personale în legătură cu postul ocupat de el și soția sa în cadrul Liceului teoretic Vînju Mare, considerîndu-se nedreptățit și persecutat, și pentru a se răzbuna a făcut mai multe sesizări cu conținut tendențios împotriva unor persoane cu funcții de răspundere în organele locale ale puterii de stat și din Inspectoratul școlar județean, precum și împotriva unor cadre didactice, pe care le-a învinuit de săvîrșirea unor fapte penale.în urma cercetărilor efectuate de organele de stat s-a stabilit că cele sesizate sînt neîntemeiate, pentru care a fost trimis în judecată și condamnat la 4 000 lei amendă pentru denunțare calomnioasă ... O măsură pe ... măsura faptelor.
Rubrică realizată de 
VASILE RAVESCU

V

1.

LUPOAICA
(Urmare din pag. I)

ziare. Mulți bucureșteni au fost mai șocați cînd s-a tăiat capul 
sirenei de la Copenhaga, incident pe care toată presa lumii, 
inclusiv a noastră, l-a tratat ca pe o adevărată catastrofă. 
De ce mai botezăm camioanele „Dac" și „Roman", dacă nu 
ne îngrijim de simbolurile începuturilor noastre ? Se practica 
la noi un adevărat cult organizat pentru monumente de acest 
gen - o tradiție care ar fi trebuit păstrată. Alergătorii, cînd 
au fost mutați din fața Ateneului, au căpătat un loc unde-i 
poate vedea toată lumea. De ce nu și Lupoaica ? La crucea 
bulevardului Republicii cu Bălcescu și 1848, sint vaste spații 
unde ar încăpea nu o statuie ci zece. N-ar fi locul Lupoaicei 
în apropierea Teatrului Național, a Universității, și chiar a 
hotelului Intercontinental, care, pentru mulți din cei ce incă 
nu ne cunosc, e primul popas pe pămint românesc ? Statuia 
nu e mare, nici grea, poate fi mutată repede. După mine, 
chiar și în mijlocul sensului giratoriu i-ar sta bine, răsărind 
din flori, deasupra pasajului. Dar, dacă planșeul de acolo 
n-ar putea-o suporta, ieșirea către spitalul Coițea și Ministe
rul agriculturii ar fi la fel de potrivită. Un gazetar constănțean, 
prin 1925, cerea edililor să înalțe o copie a Lupoaicei la ca
pătul digului, la intrarea în port, ca toate navele care ne 

vizitau să vadă că acostează la un țărm latin. Noi ne-am 
mulțumi la București și cu o scoatere la lumină, cu aducerea 
la zi a unei prețioase embleme.

1

A

(Urmare din pag. I)cel puțin 25 t zilnic. Cusătorie sau broderie de s-ar face, și ac- ceptînd că intr-o zi 1 metru de ață de elev ar fi suficient, lungimea firului ar trebui să fie de 25 kilometri, 25 000 de ace de s-ar produce intr-o săptămînă, în aceste ateliere și existența lor ar deveni jenantă pe traiectoria comerțului. 210 dintre a- ceste ateliere amintite sint de cusătorie și 153 de timplărie ; se vor califica, prin urmare, tîm- plari și... artizani ; cam zece-un- sprezece mii de fiecare an, ceea ce nu credem că ar fi util în toate județele Moldovei, luind în seamă, bineînțeles, și școlile profesionale cu un astfel de profil.Iată, fără îndoială, cîteva supoziții, dar cu temei real.Insistăm asupra acestui aspect întrucit, în urma controlului făcut de echipele Consiliului județean al elevilor și ale Inspectoratului școlar, al anchetelor întreprinse se constată că tocmai ideea de a încorpora producția școlară în producția județului a fost tratată cu indiferență oarecum, pe alocuri ignorată chiar.Concret, conducerile unor întreprinderi, cum ar fi Uzina metalurgică, Uzina mecanică Nico- lina, Centrala Electrotermică, întreprinderea Progresul etc. in loc să înțeleagă că dotarea prin transfer a atelierelor școlare patronate este și începutul unui transfer din planul propriu de producție, au confundat aceste ateliere cu magaziile de piese uzate sau casate.Din acest motiv, la atelierul de lăcătușerie al Școlii generale Mogoșești-Iași, de pildă, se produc mături și rogojini, iar atelierul interșcolar din strada Primăverii a devenit un atelier de transformare a timpului elevilor in timp neproductiv.„Nouă, ne relata tovarășul Mi- hai Mancaș, directorul Liceului „Petru Rareș“ din Piatra Neamț, ne-au fost aduse prin transfer, 15 mașini de cusut electrice, toate in stare de nefuncționare avind un stadiu de uzură foarte avansat. Nu poate fi, desigur, vorba de producție pe baza lor și, deși multe dintre acestea sint destul de vechi, nu au nici măcar valoarea unor piese de muzeu“.Contactul cu realitatea ne-a

convins și mai mult de temeinicia nemulțumirilor pe care ni le împărtășea interlocutorul nostru. In atelierul de strungă- rie, din cele șapte strunguri care mobilau întregul spațiu și care inghițiseră deja o sumă frumușică pentru racordarea lor la sursa de energie potrivită, doar u- nul era in stare de funcționare. Elevii Năstase Ion, Vasile Nis- tor, Bălănescu Cristei, Ban Vasile și Mindru Cristian ne-au împărtășit tristețea pe care le-o produce și alimentează prezenta unor mașini care au murit de mult. Nici în celălalt atelier, Constantin Humă și colegii lor nu arătau mai încintați de cele peste 20 de menghine care nu aveau nici măcar calitatea unor piese de decor. Reținem și subscriem opiniei acestora : in me-

mașinilor unelte alcătuind deo- bicei echipe, cîte 4-5 elevi și doi studenți pe o mașină.E, fără îndoială vorba de o realitate, de insuficiența locurilor de practică. Dar de ce atunci dintre elevii ultimilor ani ai școlilor profesionale și liceelor de specialitate nu se alcătuiesc schimburi speciale de producție de vreme ce o asemenea procedură s-a soldat la Uzina metalurgică Iași de exemplu, cu rezultate remarcabile în cazul u- cenicilor la locul de muncă ?Uriașul sector productiv la care ne referim nu a fosh^upă cite am putut să constațj$jjg încredințat în cea mai m&g^par- te, unor cadre suficient de Competente, responsabile. S.țjR^’chii maistrului Dumitru Gțhrti,țanu de la atelierul lăcătușerie Li-
CÌND IN ATELIERUL j

DE LĂCĂTUȘERIE SE LUCREAZĂ

MATURI Șl ROGOJINI...talurgie nu-i ca în medicină și nu se poate face practică pe morți.„Modul în care decurge practica elevilor intr-un astfel de cadru, sublinia inginerul Mircea Vacaiu cu ocazia unei ședințe a biroului Comitetului județean Iași al U.T.C., duce și la alterarea atitudinii elevilor față de. sarcinile - productive. Lucrările executate sint în neconcordanță cu cerințele. Mulți șefi de întreprindere, care au acceptat elevi la practică, dovedesc incă îngustime, opacitate. La întreprinderea de produse ceramice Iași nu se acordă nici un fel de atenție participanților. Aceștia au fost fost împrăștiați în toată întreprinderea și nu fac nimic. Mulți sînt străini de locul unde au fost repartizați de parcă ar fi fost parașutați pe Lună și incă în partea invizibilă“.De o organizare mai fericită nu poate fi vorba nici la Uzinele Mecanice Nicolina unde studenții și elevii veniți in practică sint grupați în jurul
(Urmare din pag. I)bani ? Pentru asta S.M.A. Măgurele trebuie să aibă o balanță echilibrată. Spuneam că așa ceva nu se poate realiza doar în „contul“ lucrărilor agrozootehnice“.Și atunci, comitetul oamenilor muncii a ajuns la concluzia că ‘spațiile de lucru existente la sediul S.M.A.-ului trebuie folosite la maximum. Moderna hală de 1 000 m2 trebuie să aibă o „încărcătură de venituri“ de 1 000 lei la metru pătrat, s-a luat ho- tărîrea. Din 5 500 555 lei producție planificată pe anul in curs 2 500 000 vor fi obținuți prin realizarea unor produse „fabricație- confecții“ și reparații ale mașinilor provenind din alte unități. Numai din reparații s-au scos anul trecut peste 800 000 lei evident, în afara celor executate la utilajele din dotare. Cei 2 500 000 lei vor fi realizați în patru secții anexă : cabine, mase plastice, vulcanizare și montaj silentbloc (dispozitive pentru semănători). în 1973 vor fi executate 300 cabine de rezistență pentru tractoarele SV 400 : secția de montaj și silentbloc va fabrica 60 000 de silentblocuri — aduse pînă acum din import : vor mai fi executate, de asemenea, 16 000 distribuitoare pentru semănătoarea SU 29 și alte repere. Vor fi executate, pentru că de două luni producția acestor repere a început, deja.Dar, cum ni s-a precizat, S.M.A.-ul iși respectă menirea, in primul rind. în această ordine, pregătirea parcului de mașini și unelte pentru campania de primăvară se află în plină desfășurare. La Măgurele reparațiile sint împărțite după gradul de dificultate : la secții, și

la sediul S.M.A.-ului. La secții se repară mașinile și uneltele ; la sediu numai tractoarele. Dar și aici se fac distincții : acolo unde este cazul se aduce la atelierul de reparații doar motorul. Pentru ca timpul să fie folosit la maximum, atelierul a fost organizat pe flux continuu : se demontează motorul sau tractorul parțial sau în întregime, după caz, se constată defecțiunile apoi, pe „bandă rulantă“, se execută reparațiile, astfel incit se economisesc ore prețioase se „ciștigă“ la calitate tocmai datorită organizării unui asemenea flux, responsabilității spo-

„Și chiar să fie valabil ce spui dumneata pentru toți cei 85 de tractoriști ?“ „E chiar așa, că, de ce să nu fim cinstiți : e și mîndria meseriașului, că fără asta nu te numești tractorist, e și rușinea față de tovarășul maistru, de tovarășul inginer că față de tovarășul director, dacă-i ajuns acolo, îți crapă o- brazul ; da este și cîștigul, mai întii. Muncești, iei ! Acum vine acordul global. E chiar așa, nu altfel : cine nu vrea să ducă a- casâ o remorcă de cereale și alte produse ? Munca bună și la timp, depășirea planului te pun

Gheorghe, Toma Constantin, Zamfir Gheorghe — am ales citeva nume la intimplare, se explică inginerul Mirea, pentru că o departajare între aceștia și restul de tineri este destul de greu de făcut, cum destul de greu s-ar putea face o departajare calitativă între toți uteciștii și restul mecanizatorilor“.Comuniștii sint in primele rînduri. dar și uteciștii se află tot acolo. Este aprecierea comitetului oamenilor muncii care atestă, in primul rind, astfel calitatea de membri ai organizației de tineret a celor 42 de ute- ciști.

doi-trei, ca pină azi, ci cit mai mulți trebuie să afle că noi executăm cabine“ ;despre : organizarea și desfășurarea invățămintului profesional ;despre : incă nenumărate probleme legate de beneficiarul de bază — cele 13 C.A.P.-uri — de cele patru secții, de oameni, de salarii, de, de, de ...Dar, mai ales, trăgînd linia sub toate aceste situații și probleme, să ..rezulte rezultatul“ : S.M.A. Măgurele — Prahova — unitate care obține beneficiu !„Vrem să ajungem, intr-un an
ENTABILIZAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

rite ce revine fiecărui muncitor. „Din atelier tractorul trebuie să iasă bun pentru tot anul — asta este obligația noastră, spune maistrul Onuțu Nicolae. Numai așa poate tractoristul să lucreze cu întreaga capacitate a mașinii“. „Numai așa dar și prin întreținerea lui permanentă. Tovarășul maistru ni-1 dă pus pe picioare, noi ne cîștigăm pîinea păstrîndu-1, pe el, în stare de efort tot anul, îl completează mecanizatorul Mușat Paras- chiv“.Păstrindu-1 pe el ! Parc-ar avea suflet, ii spun. „N-are suflet dar trebuie să-1 îngrijești ca și cînd ar fi din oase și carne. Cu cit e mai greu cîmpul el e mai pretențios. Și la noi e pe bază de contract cu C.A.P.-ul. Ai semnat să-i faci treabă, i-o faci, că C.A.P.-ul te plătește 1“

în situația asta sănătoasă pe tine și familia ta“. „Vorbești frumos, ii spun tinărului“. „Să ne vedeți la sfirșitul anului ce ni se dezleagă limba“.Mușat Paraschiv este unul din cei 42 de uteciști ai organizației de tineret din S.M.A. Măgurele, organizație a cărei prezență în producție este „măsurată“ în unități de timp și de muncă maxime — cum se exprima tov. Zangor. „Jumătate din tractoriștii stațiunii sînt de vîrstă u- tecistă ; încă o treime „ajung“ pînă la 35 de ani deci, tot tineri, conchide același interlocutor“.Ne interesăm de activitățile organizației, de participarea tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de plan. „Veghiu Gheorghe. David Ion, Ene Gheorghe, Mușat Paraschiv, Rențea Vasile, Ion

în timp ce în atelierul de reparații „tractoarele sint aduse în stare de funcționare ca la început“, sînt invitat la o mică ședință . de lucru : directorul Zangor Mihail, inginerul Mirea Ion, șeful atelierului de reparații și secretarul comitetului U.T.C. al S.M.A.-ului, economistul Sbircea Lucian. Se discută despre :stadiul de funcționare al mașinilor și uneltelor — pină a- cum, satisfăcător ; cu eforturi susținute, parcul urmează a fi declarat „bun pentru campania de primăvară“ pînă cel tirziu pe 20 februarie ;despre : intrarea în producție de serie a celor 300 de cabine ; de „organizat“ aprovizionarea cu materialele necesare, de „a- provizionat“ cu comenzi de la beneficiari, „care beneficiari nu

și jumătate, la acest rezultat. Ajungind aici, îndeplinim sarcinile ce revin unității noastre în actualul cincinal. Echilibrind balanța în favoarea noastră pînă la mijlocul anului viitor — așa înțelegem noi să îndeplinim cincinalui înainte de termen ! Statul a investit în această unitate bani ; acești bani trebuie să devină productivi. Pentru a fi mai clar : spuneam că pămîntu- rile de aici sînt, in majoritate, de categorie inferioară, produc mai puțin, deci S.M.A.-ul a încasat și el, consecință logică, mai puțin. Costul lucrărilor executate de noi este mai mare decît suma pe care am incasat-o de la' beneficiar. Dar pămintu- rile trebuiau să rodească chiar dacă noi S.M.A.-ul, nu ieșeam în cîștig. Acum, prin înființarea celor patru secții anexă, vrem

să trăim pe propriile noastre picioare.Am reprodus cîteva din concluziile de lucru ale interlocutorilor noștri, concluzii devenite lege pentru toți salariații S.M.A.-ului Măgurele.La toate aceste spuse, mai trebuie adăugat că :— intrind in atelierul de reparații, ai senzația că te afli in hala unei uzine moderne ; explicabil, clădirile sînt de dată recentă — 1968—1969.— la patru din cele șapte secții din cimp mecanizatorii dorm pe dormeze, se învelesc in pla- pume ale căror cearceafuri se schimbă o dată la zece zile, ur- mînd ca în 1973 să se rezolve, la același nivel, și cazarea la celelalte secții ;— oamenii servesc mincare caldă in timpul campaniilor : „Munca de mecanizator cere mincare bună" — se mindrește bucătăreasa cantinei, căreia i se mai zice „mama noastră“ ;— „mecanizatori care să plece în altă unitate n-am auzit, zice economistul Sbircea Lucian ; mai pleacă la armată dar de întors, se întorc toți“.Mai aflăm că : inginerul Zangor Mihail a terminat de cu- rind monografia S.M.A.-ului, că inginerul Mirea Ion a „deschis“ anul trecut, la sediul unității, o expoziție de lucrări reprezentînd scene din viața mecanizatorilor executate în tehnica metaloplas- tiei asigurînd „ilustrația“.îl întrebăm pe autor cind publică monografia. „în ziua în care — mecanizatori, muncitori din secțiile anexă, personal T.A.— am îndeplinit sarcinile ps care le avem. Pentru că numai punînd toți umărul putem da „bun de tipar", înainte de termen. S.M.A.-ului din Măgurele— Prahova.

ceului „Petru Rareș“ din Piatra . Neamț elevii îndreptau metale direct pe seîndura tejghelelor, in timp ce orele de timplărie erau consumate de elevii aceluiași liceu într-o pasionantă întrecere fotbalistică.Iată de ce împărtășim intru- totul punctul de vedere al inspectorului școlar metodist Ion Fochi, care sesiza tendința unor maiștri din producție de a se refugia ca intr-un culcuș mai cald și mai comod in schema de cadre a atelierelor școlare și salutăm inițiativa Inspectoratului școlar județean Iași de a organiza cursuri de perfecționare și de a pretinde înscrierea acestora la gradele didactice.„Eu și încă vreo cîțiva colegi de-ai mei — ne mărturisea eleva Maria Filip de la Ljceul din Tg. Ocna — dorim să u.jp;ă- rim, după terminarea liceului, geologia și ni s-ar fi părut mult mai util să cheltuim aceste ore de practică, ore din viața noastră, lucrind efectiv in cadrul serviciului de geologie sau geodezie al întreprinderii Salina sau al întreprinderii de foraj 
I- din orașul nostru. Mi-ar fi fost cred mai folositor și mie și implicit, mai folositor și producției decit ceea ce fac acum. 
I batistele acestora cu cusături naționale pe care nici nu știm cine o să le mai cumpere”. Se enunța astfel incă o idee de Icare trebuia, neîndoielnic, să se țină seama: corelarea calificării elevilor prin practica 
I productivă cu dinamica forțeide muncă din fiecare localitate și județ.„Puțină întrepătrundere și 
I corelare — sublinia inginerulVictor Surdu, președintele C.A.P.-Grozești —, județul Iași — există mai ales în mediul rural, unde doar în cazuri excepționale școlile au binevoit să Ițină cont de interesele cooperativei agricole, de sarcinile trasate de partid acesteia de a organiza activități industriale.“ 
I Revenind cu priviri de ansamblu asupra situației activității productive școlare, ne sim- Ițim datori să reliefăm că nein- tegrarea ei suficientă in activitatea productivă a județului și Inecorelarea forței de muncă pregătite astfel cu dinamica forței de muncă în general dau naștere la important? dificultăți Ide aprovizionare cu materii prime, de desfacere a produselor finite — desfacere neregle- Imentată încă și generată, in ultimă instanță, de o pregătire profesională în sine. E cazul importantelor stocuri de produse Ide artizanat acumulate în școli.E cazul miilor de elevi care deprind croitoria ori tîmplăriaIfără ca economia națională să ceară un număr atît de mare de timplari și croitori măcinîn- du-se timpul intr-o activitate 
I practică care nu le va fi de 
I folos mai tirziu, — poate doar in familie. Prea modest obiec- 
I tivul pentru atitea sute de ore.
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în biroul inginerului Zangor Mihail, directorul S.M.A.-ului Măgurele — Prahova aflăm : „Plan pe. 1972 : 5 100 000. Realizat : 5 300 000. Timpul dintoamnă ne-a mincat citeva sute de mii bune. Peste 40 zile de ploaie, trei-patru tractoare pentru a scoate o remorcă din cimp, arături întîrziate. Dar, chiar și cu aceste sute de mii nu am fi ajuns acolo unde trebuie, să dăm, adică, statului venituri pe măsura cheltuielilor. S.M.A.-ul nostru deservește 13 cooperative

Vizita președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Pakistan

agricole ale căror terenuri, majoritatea, se află în zona sub- montană ; păminturi de la categoria a Vl-a pînă la I. De la I și a Il-a, destul de puține. Așa incit, cîștigăm mai puțin decît alte unități care deservesc terenuri întinse și acelea de categorie superioară. Indiferent de cit am mecaniza noi lucrările, chiar dacă ne vom ocupa de zootehnie — există în plan un sector zootehnic intercooperatist — situația va fi aceeași. Executăm lucrări și pe o suprafață de peste 800 ha cultivată cu pomi și vie. în vitipomjcultură se lucrează maximum șase luni pe an. Mecanizatorii de aici trebuie să ciștige, însâ. douăsprezece luni pe an, cum e normal. Pentru asta ii folosim și la culturile de cimp în schimbul doi. Tractoristului trebuie să-i asigurăm salariul tarifar, deci, pentru a nu dezorganiza unitatea prin plecări, pentru a reuși, în consecință, să facem față contractelor pe care le avem cu cele 13 cooperative agricole. De unde
NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a U-a)

I
I

Plecarea din LahorePreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au părăsit, joi dimineața, orașul Lahore, capitala provinciei Punjab, în- dreptîndu-se spre Karachi, ultima etapă a vizitei oficiale în Pakistan.Pe aeroportul internațional al orașului Lahore a avut loc, cu acest prilej, ceremonia oficială de rămas bun dintre oaspeții români și președintele Republicii Islamice Pakistan, Zul- ficar Aii Bhutto.Aerogara era, ca sosire, împodobită Au’ fost arborate stat' ale celor două mulțime l-a salutat din nou cu sirffpa'tie și cordialitate pe con- ducătd'ful României socialiste.Pe'podiumul instalat în fața aerogării au luat loc președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Zulfikar Aii Bhutto. Au fost intonate imnurile celor două țări, după care o unitate a forțelor militare pakistaneze a dat onorul.Cei doi șefi de stat au trecut în revistă garda de onoare.La sfîrșituî ceremoniei, garda de onoare a defilat prin fața podiumului unde se aflau cei doi conducători de stat.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat apoi rămas bun de la

— C.eorge Macovescu, afacerilor externe, M. Nicolae, ministru de stat la Ministerul
și în ajun, la sărbătorește, drapelele de țări. O mare

guvernatorul provinciei Punjab, Ghulam Mustafa Khar, de la ministrul principal al provinciei, Mehraj Klalid, de la celelalte oficialități locale.La rîndul său, președintele Zulfikar Aii Bhutto își ia rămas bun de la persoanele oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român în vizita sa în Pakistan ministrul Nicolae secretarComerțului Exterior, Gheorghe Oprea, consilier al președintelui Consiliului de Stat.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceausescu își iau un călduros rămas bun de la președintele Zulfikar Aii Bhutto.„A fost o mare plăcere și onoare pentru noi, pakistanezii, să vă primim în țara noastră“ — a spus președintele Pakistanului.„Vă mulțumim domnule președinte și vă așteptăm în România“ — a răspuns tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cel doi șefi de stat și-au strîns apoi miinile cu cordialitate si s-au îmbrățișat.La ora 9.30 (ora locală), nava prezidențială a decolat, îndrep- tîndu-se spre Karachi.Oaspeții români au călătorit la bordul unui avion special pus la dispoziția lor de către președintele Pakistanului.
La Karachi, cel mai important

centru urban și economic
al Pakistanului

După un zbor care a durat aproape două ore, avionul prezidențial a sosit la Karachi, capitala provinciei Sind, cel mai important centru urban și eco- nșAtrfc al Pakistanului. Orașul a cunoscut în ultimii ani un ritm rapid de dezvoltare. Dacă la proclamarea independenței țării, în 1947, cînd a fost ales capitala noului stat, Karachi a- vea doar trei sute de mii de locuitori, el numără astăzi circa 4 milioane. Marele oraș s-a născut din lupta aspră a omului cu nisipurile, după cum a- răta și vechea sa denumire —• Kallachi (orașul dunelor). Situat la întretăierea a numeroase linii maritime și aeriene, Karachi a continuat să cunoască o dezvoltare intensă și după mutarea capitalei țării la Islamabad. El concentrează o bună parte a tinerei industrii pakistaneze — mari unități siderur-

gice. petrochimice, de construcții de mașini, textile. Numeroase edificii noi și moderne fost ridicate în ultimii ani, rada portului cunoaște o și intensă activitate. Toate cestea conferă orașului de țărmul Golfului Oman atributele unei adevărate metropole. Acesta este orașul care găzduiește ultima etapă a vizitei o- ficiale a președintelui Nicolae Ceaușescu în Pakistan.Aproape de ora prînzului, a- vionul prezidențial a aterizat pe aeroportul internațional Ka- rachi. în întîmpinarea președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți oaspeți români au venit guvernatorul provinciei Sind, Mir Rasul Bux Talpur, ministrul principal al provinciei, Mumtaz Aii Bhutto, alte o- ficialități civile și militare.

au iar vie a- pe Cortegiul oficial se îndreaptă spre Mausoleul lui Mohammad Aii Jinnah, fondatorul statului pakistanez, care este supranumit Quaid-e-Azam (părintele națiunii).Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Mohammad Aii Jinnah. Șeful statului român, persoanele oficiale române și pakistaneze care l-au însoțit au păstrat un moment de reculegere.După ceremonia de la mausoleu, cortegiul oficial s-a îndreptat spre reședința rezervată oaspeților români, Palatul guvernatorului provinciei Sind.

:

continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat de guvernatorul provinciei Sind să ia cunoștință . de cîteva o- biective economice importante din imediata apropiere a orașului : Centrala atomoelectrică Kanupp, Societatea națională de rafinare a petrolului, Uzina de mașini-unelte Pakistan, ilustrări vii ale transformărilor înnoitoare care se petrec in această țară.Elicopterul special pus la dispoziția șefului statului român aterizează pe un platou din vecinătatea centralei atomoelectri- ce. Președintele Consiliului de Stat al României. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și persoanele oficiale care-1 însoțesc — sînt salutați cu căldură în numele Comisiei pakistaneze pentru energia atomică, de S. M. N. Zaidi. directorul general, de ceilalți membri ai conducerii centralei.Construită, după cum informează gazdele, cu asistența tehnică și financiară a Canadei, centrala, care are o capacitate de 137 MW, a intrat în funcțiune în octombrie 1972. printre oamenii de știință invitați să a- siste la ceremonia inaugurării numărîndu-se și reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru energia nucleară din România. Odată cu aceasta, arată specialiștii pakistanezi, a fost realizat primul pas pe calea traducerii în viață a unor proiecte de perspectivă, vizînd folosirea pe scară largă a atomului ca sursă energetică spre a acoperi decalajul dintre nevoile crescânde de energie ale economiei naționale pakistaneze șl posibilitățile limitate de a satisface aceste nevoi prin mijloace clasice. Rezervele de combustibil obișnuit sînt reduse, iar folosirea potențialului energetic al țării ridică, în condițiile naturale ale Pakistanului, serioase dificultăți de ordin economic. în cadrul acestor proiecte se urmărește ca pînă la sfîrșituî secolului o treime din energia electrică a țării să se bazeze pe atom : se studiază, de asemenea, posibilitatea construirii unor reactoare așa

zise de irigație, care să peze la suprafață apele rane sărăturoase și apoi desalinizeze, ceea ce ar tribui mult la rezolvarea blemei apei.
pom- subte- să le con- pro- . i, foarte importantă pentru Pakistan. Toate acestea explică atenția care se cercetărilor nucleare, taților de " ’ 'tomice înVizitând actorului, Ceaușescu principalele acestuia, de termenii _ în folosință a diferitelor strucții. Șeful statului este informat că se f_____ T„uraniu natural drept combustibil, iar ca moderator apa grea. Se arată, totodată, că cea mai mare parte a specialiștilor’ de înaltă calificare ce deservesc centrala sînt pakistanezi. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază acest fapt, remarcînd, în același timp, economicitatea construcției, ridicată în apropierea mării, ceea ce oferă o sursă nelimitată de apă pentru răcire.în continuare, președintele Consiliului de Stat este invitat în salonul oficial, unde semnează în cartea de onoare. Directorul general al centralei, S. M. N. Zaidi, ține să exprime satisfacția Comisiei pakistaneze pentru energia atomică, a specialiștilor și tehnicienilor centralei pentru marea cinste care li se face, pentru această vizită. „Noi, lucrătorii Comisiei pakistaneze pentru energia atomică — spune vorbitorul — ne bucurăm profund de înfăptuirile oamenilor de știință și inginerilor din România pe drumul dezvoltării economice și industriale a țării. Centrala pe care ați vizitat-o, a spus el în continuare, reprezintă doar un modest început în direcția dezvoltării e- nergiei atomo-electrice în Pakistan. Am fi foarte fericiți să avem schimburi de vizite cu oamenii de știință, inginerii, tehnicienii, ca și între organis-

(Continuare în pag. a Ill-a)

acordă , posibili- folosire a energiei a- scopuri pașnice.sala de control a re- tovarășul Nicolae se interesează caracteristici de dedare con-român folosește
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Pe bancul de reparații al S.M.A. Salonta, tractoarele propuse 
pentru casare se readuc la „viață"

Foto: ȘT. WEISS

ASTÂZI,
ORELE 17, 
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„SCÎNTEII
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FLOREASCA, TINERETULUI"
I

UN FE I

AL TENISULUIși mingi de pronosticuri• Vor fi premiați cu rachete tenis cîștigătorii concursului de sportive organizat de ziarul nostru cu prilejul „Turneului campionilor" de la Barcelona, precum și organizațiile U.T.C. și asociațiile sportive care au construit și amenajat terenuri de tenis prin munca patriotică a tinerilor, ca urmare a acțiunii „Scînteii tineretului“ : „Poate deveni tenisul un sport de masă ?“ declanșată in luna octombrie 1972.• Interviuri prevăzute și...10 cronicari de sport întreabă răspunde.• O <emonstrație de tenis
neprevăzute : — Ion Țiriacsusținută de

înmaestrul emerit al sportului, Ion Țiriac, compania reprezentanților generației tinere ai tenisului românesc ; Traian și Viorel Mar- cu, Dumitru Hărădău, Ion Sântei și Viorel Sotiriu.• Un concurs-blitz ; „Cine știe tenis cîș- tigă... o rachetă“. Participanțî — spectatorii : examinator — Ion Țiriac.O Surprize artistice și muzicale : printre protagoniști — actorii Toma Caragiu și Ște. fan Bănică, cunoscutele interprete de muzică ușoară : Anca Agemolu, Anda Călugă- reanu, Aura Urziceanu, Corina Chiriac, Ga- briela Teodorescu, orchestra „Roșu și Negru“ condusă de Nancy Brandes și cuplul de balerini Doina și Cornel Patrichi.

I
I

I

ȘCOALA—INTEGRATA PRODUCȚIEI

CÎND ÎN ATELIERUL DE
LĂCĂTU$ERIE SE LUCREAZĂ

MĂTURI SI ROGOJINI...
în județul Iași, funcționează în prezent 775 de ateliere-școală cu 9 810 locuri de muncă care, cuprind prin rotație, 23 620 de elevi din școlile de cultură generală. Sint cifre care oglindesc realități ce nici nu existau cu un an în urmă, cifre mărturii despre efortul cu totul deosebit pe care intr-o perioadă relativ scurtă l-au cheltuit Inspectoratul județean școlar, cele mai multe dintre unitățile economice ieșene, Consiliul județean al elevilor pentru traducerea în viață a hotărîrilor partidului referitoare la legarea școlii de producție. Aceleași cifre, puse însă în comparație cu numărul de muncitori angajați în industria ieșeană, scot în evidență faptul că s-a creat, de fapt, un sector de producție, o industrie școlară, mult mai bine zis, a cărei existență și funcționare se impune judecată după legile firești ale producției.Lăcătușerie de s-ar face cu elevii cuprinși în ateliere, consumul minim de metal ar fi de

ION CHIRIAC

(Continuare in pag. a U-a)
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a „Scînteii tinere
tului"
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• Cronica radio
— LUNI

• Sport

(RAID-ANCHETĂ PRIN ATELIERELE ȘCOLARE 

DIN JUDEȚELE IAȘI, NEAMȚ Șl BACĂU)

de PETRU POPESCU

LUPOAICA

VA/XAiWWM

înainte de primul război mondial, in Piața Sfîntul Gheorghe, miez al Bucureștiului, oricine putea să vadă Lupoaica de ia care sugeau întemeietorii neamului roman. Dar semnificativ, făcut de municipalitatea Romei către municipalitatea Bucureștiului, ea era loc la pelerinaj : veneau s-o vadă provinciqli, și mulți români din Ardeal mai ales, emoționați de ideea unității românești, care peste cîțiva ani avea, în fine, să devină realitate, o realitate plătită cu opt sute de mii de morți in război. Străinii care treceau pe acolo, aflau, dacă nu aflaseră pe altă cale, că sint oaspeții unei țări latine. Ciți nu s-au fotografiat, la Lupoaică ? Dintre părinții noștri, acei care au făcut liceul ia București se imortalizau cu clasa la umbra pateticilor înfometați Romulus și Remus. Nenumărate întilniri se dădeau „la Lupoaică", zeci de ceremonii publice aveau loc tot aici. Statuia, copiată identic după originalul din Italia, era centru și simbol, rotea in jurul ei orașul, ca astrul principal într-un sistem planetar. Politicește, era un monument esențial : semnul unității de origine, de civilizație și de destin, dragostea de latinitate, conștiința unei europenități străvechi. Prefacerea neîntreruptă a Bucureștiului a stricat însă mereu liniștea monumentelor. Piața și-a schimbat înfățișarea cu totul, de mai multe ori în acest secol, și Lupoaica a fost mutată des. Cind s-a modernizat Aleea Patriarhiei, creîndu-se actualele căi pavate, clopotnița veche, pe sub bolta căreia se trecea înainte, a rămas goală la mijloc, „nefuncțională", și Lupoaica a fost așezată chiar sub ea, in dreptul bolții, și sub privirea ei, de mută inteligență canină, se desfășura Capitala. Dar nici aici n-a rămas. Locul acesta, ca și celălalt, era deschis, in văzul lumii, servind însemnătatea statuii. Azi Lupoaica e ascunsă literalmente, iarna de crengi pustii, vara de frunziș des, în Parcul Dorobanți, atît de bine ascunsă îneît o mulțime de bucureșteni tineri n-au văzut-o niciodată. Nu se mai dau întîlniri la Lupoaică, nu mai vin oameni de departe s-c vadă. Statuia, înconjurată de joaca gălăgioasă a copiilor, e des încununată cu hirtii care-i ridiculizează demnitatea, e prost întreținută, și . acum vreo doi ani a fost victima unui act de vandalism : niște tineri (!) au rupt de la țîță pe unul din prunci. Multă lume n-a observat, doar cei' care traversează parcul zilnic (ciți vor fi, și de ce vîrstă ?) ; faptul s-a aflat din
(Continuare în pag. a U-a)
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TRIBUNA SECRETARULUI U.T.C.

UN M ill ZECE LUNI
$1 O SAPTĂMiNA

FĂRĂ REZERVE...
Tn sferturile de finală ale „C.C.E." la baschet: 
DINAMO-J.S.K.A. MOSCOVA 80—94 (37—44)

Plecarea unei delegații

Un an, în zece luni și șase 
zile I Iată o propoziție care nouă, 
tuturor celor de la Uzina meca
nică Pașcani, reușește să ne spu
nă mult. Cuvintele acestea, care 
s-au născut din prop'iile noas
tre gînduri și sentimente, sînt 
de-o vreme înceace pentru toată 
lumea din uzină cuvintele care 
exprimă însăși esența tineretului 
de aici, spiritul activ al organiza
ției sale.

Răspunzînd chemării lansate cu 
ocazia Conferinței Naționale a 
partidului de a realiza planul 
cincinal în patru ani și jumătate, 
colectivul uzinei noastre a ajuns, 
în urma unei judicioase analize, 
la concluzia că în cazul nostru 
unul din anii cincinalului trebuie 
să aibă doar zece luni și șase 
zile. Ce poate oare să mobilize
ze tineretul mai mult decît a- 
ceastă trăire intensivă a vieții, 
decît apropierea aceasta rapidă 
de viitor ?

Chemarea ca fiecare din anii 
cincinalului să aibă doar zece 
luni a devenit imediat subiect pe 
ordinea de zi a adunărilor gene
rale ale organizațiilor de tineret. 
Discuțiile nu s-au rezumat doar 
la o simplă afirmare de angaja
mente, ci au prezentat și stabi
lit modalitățile practice de rezol
vare, au conturat direcțiile în 
care trebuie acționat pentru ca 
rezultatele finale să marcheze în
cununarea unui efort deosebit, 
capacitatea reală a colectivului 
uzinei.

Așa a început, aș putea spu
ne, judecata fondului de timp, 
„procesul" procesului utilizării 
judicioase a acestuia. Așa a în
ceput adevărata judecată a mo
dului în care-s folosite suprafețe
le de producție, mașinile și in
stalațiile, toate acestea însem- 
nînd judecata noastră înșine, din 
care comitetele U.T.C. ale orga
nizațiilor pe ateliere și pe secții 
au formulat concluzia că sub o 
altfel de lumină, aceea a semni
ficațiilor politice și patriotice ale 
activității noastre profesionale de 
fiecare zi, putem să ne auto'de- 
pășim.

Am, ca secretar al comitetului 
U.T.C. pe uzină, pentru întîia 
dată certitudinea deplină că rea

lizarea unei poziții colective îm
potriva risipei de materii prime 
și materiale, de metal și cheres
tea, de energie electrică și gaz 
metan, de apă și de abur indus
trial este un scop atins al organi
zației de tineret. Ne-am mai pro
pus, e drept atingerea unui ast
fel de scop. Ne-am cheltuit chiar 
timp suficient de mult pentru 
realizarea unor planuri de mă
suri, dar ele, neavînd o astfel de 
finalitate ca acum, nu s-au ma
terializat în bună parte. De a- 
ceea, de această dată nici nu 
ne-am mai pierdut în redactarea 
hârtiilor, ca altădată, ci am tre
cut direct la atacarea elementului 
concret al acțiunii.

Fie și trecînd numai îrt aceste 
zile prin atelierele uzinei și îți 
poți da seama că anul de zece 
luni și șase zile al cincinalului a 
și început. Se vede aceasta în 
încordarea matrițelor de a con
cepe și a realiza matrițe care să 
elimine pe cît posibil adaosul de 
prelucrare, ușurînd astfel munca 
strungarilor, dînd astfel, încă de 
la început, metalului posibilitatea 
de a păși pe drumul cel mai 
scurt al transformării sale în pro
duse folositoare omului. Deluta- 
torii sînt de .asemenea fixați în
tre coordonatele aceleiași atenții, 
croitul și delutatul fiind adesea 
cauza realizării de deșeuri. La 
fel sculerii și tinerii de la me
canic șef, pe mîinile cărora se 
află producția de piese de 
schimb, valoarea calitativă a pro
duselor uzinei în cea mai bună 
parte.

Această atmosferă de întrecere 
cu timpul și de întrecere cu tine 
însuți ar fi fără îndoială incom
pletă fără aportul tinerilor din 
secția boghiuri. Aici a început 
deja, înainte de termenii prevă- 
zuți, pregătirea locurilor de mun
că pentru schimbarea sortimentu
lui de boghiu, precum și pregă
tirea celor care vor lucra noul sor
timent, fiind mai complicat.

Începutul acestui an de zece 
luni și șase zile este marcat și de 
numeroase inițiative, debuturi ale 
unor acțiuni în urma cărora vor 
fi nu numai produse importante 
noi valori materiale, ci și recupe
rate altele, care în anii din urmă

părăseau în mod nejudicios cir
cuitul valorilor. E vorba despre 
inițiativa organizației U.T.C. din 
secția vagoane de a recupera pie
se și materiale din demontarea 
vagoanelor uzate. Pe linia iniția
tivelor, a generalizării experienței 
pozitive, preluăm ideea tinerilor 
de la U.F.S. — Iași de a da în 
păstrare socialistă uteciștilor ma
șini și utilaje. Vrem în acest an 
mai scurt cu aproape două luni 
să ne apropiem cu pași și mai 
rapizi de scopul propus.

GHEORGHE ICHIM 
secretarul comitetului U.T.C. al 

U.M.M.R.-Pașcani

• ȘAHISTUL ROMAN Florin Gheorghiu continuă să se numere printre fruntașii turneului internațional de la Orense (Spania). In runda a treia, Gheorghiu I-fi învins în 27 de mutări p4 portughezul Durao. Un alt jucător român, Victor Clocîltea, a cîștigat în 41 de mlutări la filipinezul Castro.In clasament, Florin Gheorghiu și Pîdevski au <nte 2,5 puncte, fiind urmați sie Ciocîltea cu 2 puncte. Ja- nosevici, Benkii, Castro. Parma și Medina cu cîte 1,5 puncte.o CONDUCEREA CLUBULUI olandez de fotbal Ajax Amsterdam a anunțat că la expirarea contractului (1 iulie 1973) cu actualul antrenor Ștefan Covaci, va fi angajat un antrenor olandez.

De-o parte tehnica, viteza de execuție, spectacolul — de cealaltă forța și precizia — cam așa ar putea fi sintetizate argumentele celor două echipe, I)i- namo și T.S.K.A. Moscova, care s-au înfruntat aseară în renovata sală Floreasca. Aproape 2 500 de spectatori au fost prezenți la acest duel spectaculos, la acest meci frumos si dramatic pe care elevii lui Dan Niculescu l-au pierdut în mod onorabil. în ciuda eforturilor extraordinare pe care le-au depus.Echipa lui Gomelski a beneficiat de aportul substanțial a trei jucători giganți, care au înscris împreună două treimi din cele 94 de puncte ale formației. Lui Zarmuhamedov (25 p ), Ko- valenko (19 p.) și Petrakov (12 p.) li s-a adăugat celebrul S. Belov (10 p.) șl excelentul Edeș- ko (9 p.), cel mai tehnic jucător al oaspeților. Din echipa noastră a evoluat formidabil Radu Dia- conescu — cel mai bun jucător de pe teren. Radu a prins o seară de geniu, a înscris cînd și cum a vrut, aproape că și-a ri

diculizat în unele faze adversarii. în total el a adus echipei sale 31 de puncte. Bine au jucat și Popa (14 p.), Novac (16 p.) și Chivulescu (9 p.). Dan Georges- cu, cel mai înalt jucător al nostru, epuizat de disputele cu gi- ganții adverși a jucat șters, înscriind numai 10 puncte. Slab <xu evoluat și rezervele utilizate, Cernea, Niculescu și Drago- mirescu. „Am pierdut, deci, primul mecF In sferturile de finală ale „C.C.E.“ la baschet masculin, am pierdut cu toate că adesea ne-am arătat la fel de buni sau chiar mai buni decît valoroșii sportivi de la T.S.K.A. Cauză ? Una singură — lipsa unor rezerve de nivelul titularilor, ceea ce a făcut imposibilă odihnirea a- cestora. Oricît ai fi de bun, astăzi nu mai poți cîștiga fără rezerve de valoare în marile dispute internaționale.
OVIDIU PĂUN

a C.C. al P.C.R.Joi dimineața a plecat în Danemarca o delegație a C.C. al P.C.R., formată din tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care va participa la lucrările celui de-al XXIV-lea Congres

in Danemarcaal Partidului Comunist din Danemarca.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășii Ion Dincă, secretar al C.C. al P.C.R.. Mi- hai Dulea, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
Distincțiile obținute de formațiile 
artistice românești de amatori

peste botare

CRONICA L UNI
CONCURSUL

Fiindcă acest chenar apare 
pentru prima oară în anul care 
abia a început și fiindcă ne a- 
flăm încă sub dominația senti
mentelor festive, se cuvine să 
urăm, după obiceiul pămintului, 
mult succes realizatorilor emisiu
nilor radiofonice.

Anul radiofonic s-a sfîrșit bine 
— cu o excelentă lună a dra
maturgiei românești — și a în
ceput bine — aducîndu-ne în 
case urale, cîntece și cîteva din 
marile comedii naționale. Am in
trat. în ’73 optimiști, dornici de a- 
firmare, stăpîniți de ipoteza ma
rilor reverberații ale realizărilor 
noastre. Să sperăm că radioul, 
sfetnicul nostru din totdeauna, 
ne va ajuta să ne păstrăm in
candescența spirituală sub aus
piciile acestor stări.

Și fiindcă tot o luăm de la în
ceput cu numărătoarea celor 
treisuteșaizeci și cinci de foi din 
calendar, propun ca primele șap
te cronici să fie dedicate celor 
șapte zile ale săptămânii. Să în
cerce să vadă în ce măsură fie
care zi are profil ușor de recu
noscut, este echilibrată — la ni
velul varietății subiectelor, reu
șește să intereseze un număr cît 
mai mare de oameni. Ce face ea

ÎNAINTE
DE A VA ADRESA 

REDACȚIEI...„Vă rog să vă interesați dumneavoastră la I.C.R.A.L. Berceni — ne solicită tînărul Gheorghe Cucu din București — de ce nu mi s-a plătit salariul meu și al soției mele în perioada 1—17 octombrie, timp în care noi am lucrat la această întreprindere“.Din verificările noastre reiese că în perioada amintită (pînă la 14 octombrie) susnumitul a lucrat ca zugrav-vopsitor, a- jutat de soția sa, la șantierul 1 al întreprinderii amintite. Fișele de pontaj relevă însă o inegală activitate desfășurată în acest interval, lndicînd un timp efectiv de lucru care oscilează între 2 și 4,5 ore zilnic. Datorită timpului nefavorabil din septembrie, nu s-a putut realiza producția propusă. In plus, lucrările efectuate au a- vut de suferit în ceea ce privește calitatea. O parte din a- cestea a fost imputată.— în octombrie, ne informează ing. Mircea Veteanu, șeful șantierului și maistrul Ignat Ștefănescu — echipa respectivă a făcut numai remedieri la lucrările din septembrie. După recepția lucrării vor fi restituite și sumele ce se cuvin muncitorilor în cauză.

tineretului

pentru implicarea noastră în pro
cesul creării acestor emisiuni, ce 
facem noi pentru continua lor 
perfecționare.

Voi începe, cum e și firesc, 
cu lunea, ziua care deschide săp
tămâna și-i împodobește numele 
cu speranțe, proiecte, promisiuni. 
Ziua în care facem cutezătoare 
pariuri cu ambiția personală, în 
care ne propunem să dăm de
finiția exactă a voinței, a entu
ziasmului.

Pentru tineret, luni înseamnă 
„Antena tineretului“, „100 de 
legende românești", „Tineri 
șoimi ai României", „Radioșcoa- 
lă", rubrici care și-au adunat — 
și își adună — ascultători fideli, 
care își vor cuceri în continuare 
publicul. Prima zi însă este bo
gată și în informații culturale. 
Iubitorii de literatură pot ascul
ta „Revista literară radio" sau 
„Viața cărților", iar melomanii 
au la dispoziție — in exclusi
vitate — programul 3. Luni am 
avut ocazia să mă delectez cu 
„integrala lucrărilor pentru pian 
la patru mâini de Mozart", in
terpretată de Ingrid Haebler și 
Ludwig Hoffmann. In aceeași 
zi, amatorii de teatru au fost 
suprasolicitați: la ora 17,30 s-a 
transmis — în reluare — seria
lul Hanul Ancuței (dramatizare 
de Valeria Sadoveanu și Con
stantin Mitru). Seara, la ora 20,30, 
premiera Obsesii de vilegiatură, 
realizată de regizorul Helmut 
Helstorff (de la Radiodifuziunea 
Republicii Democrate Germane) 
și în fine, ziua teatrală a fost 
încheiată cu emisiunea Rampa,

în cadrul căreia au fost discu
tate două dintre piesele memo
rabile ale anului 1972 : Casa 
care a fugit prin ușă și Buna 
noapte nechemată. După cum se 
vede, lunea este o zi bogată în 
informații, alcătuită cu multă 
competență de către redactorii 
respectivi, interesantă. Asta-i 
foarte bine. Este de bun augur 
pentru restul săptămînii — căci 
ziua bună se cunoaște de dimi
neața și săptămâna bună după 
primele ei semnale radiofonice. 
O singură observație aș vrea să 
fac și aceasta legată de tea
trul serial. Pentru că, dincolo de 
distribuția sa excelentă — Cat
taché Antonia, George Calbo- 
reanu, Otonel Neamțu, Eugenia 
Popovici, Colea Răutu Ș.a. — 
nu pot să nu remarc lipsa de 
personalitate a acestui serial. Nu 
știu de ce — poate este vina 
autorilor dramatizării, poate a 
regizoarei Elena Negreanu, poa
te a. redacției teatrale — toate 
serialele seamănă între ele ca 
două picături de apă. Am im
presia chiar că, de cînd mă știu, 
aud aceeași bandă, același text, 
aceleași personaje. Mereu tropo
te de cai, împușcături și 
„hooo l“-uri de birjar. Poate că 
s-ar putea găsi o modalitate de 
realizare inedită, poate că ar pu
tea fi făcute cu pasiune, cu in
ventivitate și poncifele, șabloa
nele, ohișnuințele-care-sint-o-a- 
doua-natură ar fi lăsate deopar
te, la capitolul „deficiențe" ale 
vechiului an. De unsprezece zile 
am intrat într-un an nou...

BOGDAN ULMU

PRONOSPORT
NR. 2

(din 14 ianuaiie 1973)
Bari—Arezzo (pauză) Ix
Bari—Arezzo (final) 1
Genoa—Catania (pauză) lx
Genoa—Catania (final) 1

Perugia—Catanzaro (pauză) 
Perugia—Catanzaro (final) 
Brindisi—Ascoli
Como—Foggia

X 
x2
X
X

Mantova—Cesena 2
Novara—Taranto 1x2
Reggiana—Monza 1
Varese—Brescia lx

Reggina—Lecco 1

Succesele obținute anul trecut de cele aproape 50 de formații românești de amatori în 20 de țări au demonstrat, încă o dată, prețuirea de care se bucură în lume cîntecul și dansul nostru popular. Concursuri, turnee, festivaluri naționale și internaționale au adus formațiilor românești participante călduroase aplauze și aprecieri deosebite, precum și satisfacția unor mari distincții. Amintim cîteva din distincțiile care au răsplătit pe interpreții noștri populari : Premiul I și „Lăm- pașul de miner“ acordate Ansamblului „Crălșorui“ din Brașov la Festivalul internațional de la Marchienne-au-Pont din Belgia ; primul Ioc și „Zeița de aur Artemis“ obținute de Ansamblul „Dunărea“ din Tulcea la Festivalul internațional de la Efes din Turcia ; premiul III și medalia de bronz decernate corului Palatului culturii din Ploiești, la Festivalul internațional al corurilor de la Tallin din U.R.S.S. ; „Cupa de cristal“ și marele premiu „Pispalan Sottiisi“, obținute de Ansam-

in anul 1072blul „Brîulețul“ din Constanța la Festivalul internațional de la Tampere din Finlanda ; „Discul de aur“, „Ciorchinele de aur“, „Colierul de bronz“ și „Medalia de aur“ acordate Ansamblului „Mărțișorul“ din Cluj la cea de-a 27-a ediție a manifestărilor folclorice din Dijon — Franța ; „Cupa de cristal“ primită de Ansamblul „Hațegana“ la Festivalul internațional de la Zielona Gora din Polonia.Acestor trofee, mesagerii folclorului românesc vor căuta să le adauge, in 1973, altele noi.Ansamblurile românești participante se vor strădui să reprezinte în continuare cu cinste mișcarea artistică de amatori din țara noastră, la festivalurile de la Efes (Turcia), Zakopane (Polonia), Hajdubihar (Ungaria), Dijon (Franța), Burgas (Bulgaria), la Festivalul coral de la Miedzyzdrog (Polonia), Carnavalul vienez și la alte manifestări folclorice internaționale ce se vor organiza anul acesta. (Agerpres)

Cum nu putem fi siguri că operația respectivă va avea loc -- la termenul stabilit (locatarii I imobilului sînt nemulțumiți de I stadiul lucrărilor deja amînate de două ori) vă sugerăm, tova- I rășe Cucu, să vă adresați con- | ducerii șantierului respectiv. Oricum, e bine să aveți și per- i sonal o explicație cu intreprin- I derea dumneavoastră. Deși ar ■ fi trebuit s-o faceți înainte de . a vă adresa redacției.* ’„Cu lacrimi în ochi“, două | foarte tinere muncitoare de la I C.P.V.I.L.F. Rm. Vîlcea (Ioana 1 Sîrbu și Ioana Ioniță) ne reia- . tează într-o scrisoare primită I cu cîtva timp în urmă că în- I tîmpină mari greutăți din partea responsabililor profesionali I care nu le creează condiții co- | respunzătoare pentru a putea continua studiile serale la li- > ceu. Cererile lor s-au lovit în I repetate rînduri de neînțelege- I rea unor asemenea oameni care le ofereau replici de genul „Ce I faceți voi cu liceul teoretic ? | La ce vă mai folosește ?“. Din- tr-o asemenea optică tinerele ■ în cauză n-au mai fost primite I la lucru în urma unei absențe ■ făcută într-o zi de muncă. .— Muncitorii seraliști — ne I spune tovarășul Ion Popescu, I director al centrului Rm. Vîlcea — au fost integrați într-o I brigadă care are program 7—15. | Aici sint și cele două fete pe care le consider vrednice muncitoare Nu am cunoscut de la început situația pe care v-au reclamat-o pentru că nu mi s-au adresat Am dispus să li se plătească zilele pierdute de către brigadiera și tehniciană secției respective, care au luat acea hotărîre fără să-mi aducă la cunoștință. Le-am rugat,

dacă mai au necazuri, să se a- dreseze conducerii.Am primit, de asemenea, asigurări de la tov. Vasile Ghior- dun, secretarul comitetului U.T.C., el însuși absolvent al liceului teoretic (prin aceeași formă de școlarizare) că vor fi sprijiniți toți cei care doresc să-și continue studiile, că se va căuta determinarea schimbării opticii celor care nu au o atitudine corespunzătoare față de acești tineri.Se cere, în același timp, mai multă înțelegere din partea tinerilor, întrucît sarcinile de producție nu pot fi în nici un caz lăsate pe planul secund.
Dll»A FAPTA 

Șl... PASPLATAProf. Sterie Justinian din municipiul Drobeta Tr. Severin și-a muiat condeiul în venin. Ținta atacului său : Gheorghe Dumitru, secretarul comitetului de partid și primar al qrașului Vînju Mare. De un singur lucru n-a ținut seama reclaman

tul : că adevărul Iese la iveală. Adevăr pe care l-am aflat de la colegiul de partid de pe lingă Comitetul județean Mehedinți al P.C.R. „Pentru că nu i s-au rezolvat favorabil unele cereri personale în legătură cu postul ocupat de el și soția sa în cadrul Liceului teoretic Vînju Mare, considerîndu-se nedreptățit și persecutat, și pentru a se răzbuna a făcut mai multe sesizări cu conținut tendențios împotriva unor persoane cu funcții de răspundere în organele locale ale puterii de stat și din Inspectoratul școlar județean, precum și împotriva unor cadre didactice, pe care le-a învinuit de săvîrșirea unor fapte penale.în urma cercetărilor efectuate de organele de stat s-a stabilit că cele sesizate sînt neîntemeiate, pentru care a fost trimis în judecată și condamnat la 4 000 lei amendă pentru denunțare calomnioasă... O măsură pe ... măsura faptelor.
Rubrică realizată de 
VASILE RAVESCU
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LUPOAICA
(Urmare din pag. I)

ziare. Mulți bucureșteni au fost mai șocați cînd s-a tăiat capul 
sirenei de la Copenhaga, incident pe care toată presa lumii, 
inclusiv a noastră, l-a tratat ca pe o adevărată catastrofă. 
De ce mai botezăm camioanele „Dac" și „Roman", dacă nu 
ne îngrijim de simbolurile începuturilor noastre ? Se practica 
la noi un adevărat cult organizat pentru monumente de. acest 
gen - o tradiție care ar fi trebuit păstrată. Alergătorii, cînd 
au fost mutați din fața Ateneului, au căpătat un loc unde-i 
poate vedea toată lumea. De ce nu și Lupoaica ? La crucea 
bulevardului Republicii cu Bălcescu și 1848, sint vaste spații 
unde ar incăpea nu o statuie ci zece. N-ar fi locul Lupoaicei 
in apropierea Teatrului Național, a Universității, și chiar a 
hotelului Intercontinental, care, pentru mulți din cei ce incă 
nu ne cunosc, e primul popas pe pămint românesc ? Statuia 
nu e mare, nici grea, poate fi mutată repede. După mine, 
chiar și in mijlocul sensului giratoriu i-ar sta bine, răsărind 
din flori, deasupra pasajului. Dar, dacă planșeul de acolo 
n-ar putea-o suporta, ieșirea către spitalul Colțea și Ministe
rul agriculturii ar fi la fel de potrivită. Un gazetar constănțean, 
prin 1925, cerea edililor să înalțe o copie a Lupoaicei la ca
pătul digului, la intrarea în port, ca toate navele care ne 
vizitau să vadă că acostează la un țărm latin. Noi ne-am 
mulțumi la București și cu o scoatere la lumină, cu aducerea 
la zi a unei prețioase embleme.
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(Urmare din pag. I)cel puțin 25 t zilnic. Cusătorie sau broderie de s-ar face, și ac- ceptînd că intr-o zi 1 metru de ață de elev ar fi suficient, lungimea firului ar trebui să fie de 25 kilometri, 25 000 de ace de s-ar produce intr-o săptămînă, în aceste ateliere și existența lor ar deveni jenantă pe traiectoria comerțului. 210 dintre a- ceste ateliere amintite sint de cusătorie și 153 de timplărie ; se vor califica, prin urmare, tîm- plari și... artizani ; cam zece-un- sprezece mii de fiecare an, ceea ce nu credem că ar fi util în toate județele Moldovei, luind în seamă, bineînțeles, și școlile profesionale cu un astfel de profil.Iată, fără îndoială, cîteva supoziții, dar cu temei real.Insistăm asupra acestui aspect întrucit, în urma controlului făcut de echipele Consiliului județean al elevilor și ale Inspectoratului școlar, al anchetelor întreprinse se constată că tocmai ideea de a încorpora producția școlară în producția județului a fost tratată cu indiferență oarecum, pe alocuri ignorată chiar.Concret, conducerile unor întreprinderi, cum ar fi Uzina metalurgică, Uzina mecanică Nicotină, Centrala Electrotermică, întreprinderea Progresul etc. în loc să înțeleagă că dotarea prin transfer a atelierelor școlare patronate este și începutul unui transfer din planul propriu de producție, au confundat aceste ateliere cu magaziile de piese uzate sau casate.Din acest motiv, la atelierul de lăcătușerie al Școlii generale Mogoșești-Iași, de pildă, se produc mături și rogojini, iar atelierul interșcolar din strada Primăverii a devenit un atelier de transformare a timpului elevilor in timp neproductiv.„Nouă, ne relata tovarășul Mi- hai Mancaș, directorul Liceului „Petru Rareș“ din Piatra Neamț, ne-au fost aduse prin transfer, 15 mașini de cusut electrice, toate in stare de nefuncționare avind un stadiu de uzură foarte avansat. Nu poate fi, desigur, vorba de producție pe baza lor și, deși multe dintre acestea sint destul de vechi, nu au nici măcar valoarea unor piese de muzeu“.Contactul cu realitatea ne-a

convins și mai mult de temeinicia nemulțumirilor pe care ni le împărtășea interlocutorul nostru. în atelierul de strungă- rie, din cele șapte strunguri care mobilau întregul spațiu și care înghițiseră deja o sumă frumușică pentru racordarea lor la sursa de energie potrivită, doar u- nul era în stare de funcționare. Elevii Năstase Ion, Vasile Nis- tor, Bălănescu Cristei, Ban Vasile și Mindru Cristian ne-au împărtășit tristețea pe care le-o produce și alimentează prezenta unor mașini care au murit de mult. Nici în celălalt atelier, Constantin Humă și colegii lor nu arătau mai ineîntați de cele peste 20 de menghine care nu aveau nici măcar calitatea unor piese de decor. Reținem și subscriem opiniei acestora : in me-
CÎND iN

mașinilor unelte alcătuind deo- bicei echipe, cite 4-5 elevi și doi studenți pe o mașină.E, fără îndoială vorba de o realitate, de insuficiența locurilor de practică. Dar de ce atunci dintre elevii ultimilor ani ai școlilor profesionale și liceelor de specialitate nu se alcătuiesc schimburi speciale de producție de vreme ce o asemenea procedură s-a soldat la Uzina metalurgică Iași de exemplu, cu rezultate remarcabile în cazul u- cenicilor la locul de muncă ?Uriașul sector productiv la care ne referim nu a fosț^upă cite am putut să constaț^^ încredințat în cea mai msre■■■sparte, unor cadre suficient âe competente. responsabile. SURjbchii maistrului Dumitru GÎutițanu de la atelierul lăcătușerie al Li- 
ATELIERUL 1

DE LĂCĂTUȘERIE SE LUCREAZĂ»

MATURI Șltalurgie nu-i ca în medicină și nu se poate face practică pe morți.„Modul în care decurge practica elevilor intr-un astfel de cadru, sublinia inginerul Mircea Vacaiu cu ocazia unei ședințe a biroului Comitetului județean Iași al U.T.C., duce și la alterarea atitudinii elevilor față de sarcinile, productive. Lucrările executate sînt în neconcordanță cu cerințele. Mulți șefi de întreprindere, care au acceptat elevi la practică, dovedesc incă îngustime, opacitate. La întreprinderea de produse ceramice Iași nu se acordă nici un fel de atenție participanților. Aceștia au fost fost împrăștiați în toată, întreprinderea și nu fac nimic. Mulți sînt străini de locul unde au fost repartizați de parcă ar fi fost parașutați pe Lună și încă în partea invizibilă“.De o organizare mai fericită nu poate fi vorba nici la Uzinele Mecanice Nicolina unde studenții și elevii veniți in practică sint grupați in jurul
(Urmare din pag. I)bani ? Pentru asta S.M.A. Măgurele trebuie să aibă o balanță echilibrată. Spuneam că așa ceva nu se poate realiza doar în „contul“ lucrărilor agrozootehnice“.Și atunci, comitetul oamenilor muncii a ajuns la concluzia că ^spațiile de lucru existente la sediul S.M.A.-ului trebuie folosite la maximum. Moderna hală de 1 000 m2 trebuie să aibă o „încărcătură de venituri“ de 1 000 lei la metru pătrat, s-a luat ho- tărîrea. Din 5 500 555 lei producție planificată pe anul în curs 2 500 000 vor fi obținuți prin realizarea unor produse „fabricație- confecții“ și reparații ale mașinilor provenind din alte unități. Numai din reparații s-au scos anul trecut peste 800 000 lei evident. în afara celor executate la utilajele din dotare. Cei 2 500 000 lei vor fi realizați în patru secții anexă : cabine, mase plastice, vulcanizare și montaj silentbloc (dispozitive pentru semănători). în 1973 vor fi executate 300 cabine de rezistență pentru tractoarele SV 400 : secția de montaj și silentbloc va fabrica 60 000 de silentblocuri — aduse pînă acum din import : vor mai fi executate, de asemenea, 16 000 distribuitoare pentru semănătoarea SU 29 și alte repere. Vor fi executate, pentru că de două luni producția acestor repere a început, deja.Dar, cum ni s-a precizat, S.M.A.-ul își respectă menirea, in primul rind. în această ordine, pregătirea parcului de mașini și unelte pentru campania de primăvară se află în plină desfășurare. La Măgurele reparațiile sint împărțite după gradul de dificultate : la secții, și

Ia sediul S.M.A.-ului. La secții se repară mașinile și uneltele ; la sediu numai tractoarele. Dar și aici se fac distincții : acolo unde este cazul se aduce la atelierul de reparații doar motorul. Pentru ca timpul să fie folosit la maximum, atelierul a fost organizat pe flux continuu : se demontează motorul sau tractorul parțial sau in întregime, după caz, se constată defecțiunile apoi, pe „bandă rulantă“, se execută reparațiile, astfel incit se economisesc ore prețioase se „ciștigă“ la calitate tocmai datorită organizării unui asemenea flux, responsabilității spo-

„Și chiar să fie valabil ce spui dumneata pentru toți cei 85 de tractoriști ?“ „E chiar așa, că, de ce să nu fim cinstiți : e și mîndria meseriașului, că fără asta nu te numești tractorist, e și rușinea față de tovarășul maistru, de tovarășul inginer că față de tovarășul director, dacă-i ajuns acolo, iți crapă o- brazul ; da este și cîștigul, mai întii. Muncești, iei I Acum vine acordul global. E chiar așa, nu altfel : cine nu vrea să ducă a- casă o remorcă de cereale și alte produse ? Munca bună și la timp, depășirea planului te pun

Gheorghe, Toma Constantin, Zamfir Gheorghe — am ales citeva nume la întîmplare, se explică inginerul Mirea, pentru că o departajare intre aceștia și restul de tineri este destul de greu de făcut, cum destul de greu s-ar putea face o departajare calitativă între toți uteciștii și restul mecanizatorilor“.Comuniștii sint in primele rînduri. dar și uteciștii se află tot acolo. Este aprecierea comitetului oamenilor muncii care atestă, in primul rind, astfel calitatea de membri ai organizației de tineret a celor 42 de ute- ciști.

doi-trei, ca pină azi, ci cît mai mulți trebuie să afle că noi executăm cabine“ ;despre : organizarea și desfășurarea invățămintului profesional ;despre : încă nenumărate probleme legate de beneficiarul de bază — cele 13 C.A.P.-uri — de cele patru secții, de oameni, de salarii, de, de, de ...Dar, mai ales, trăgînd linia sub toate aceste situații și probleme, să ..rezulte rezultatul“ : S.M.A. Măgurele — Prahova — unitate care obține beneficiu !„Vrem să ajungem, într-un an
u

rite ce revine fiecărui muncitor. „Din atelier tractorul trebuie să iasă bun pentru tot anul — asta este obligația noastră, spune maistrul Onuțu Nicolae. Numai așa poate tractoristul să lucreze cu întreaga capacitate a mașinii“. „Numai așa dar și prin intreținerea lui permanentă. Tovarășul maistru ni-1 dă pus pe picioare, noi ne cîștigâm piinea păstrîndu-1, pe el, în stare de efort tot anul, 11 completează mecanizatorul Mușat Paraschiv“.Păstrindu-I pe el 1 Parc-ar avea suflet. îi spun. „N-are suflet dar trebuie să-l ingrijești ca și cînd ar fi din oase și carne. Cu cît e mai greu cîmpul el e mai pretențios. Și la noi e pe bază de contract cu C.A.P.-ul. Ai semnat să-i faci treabă, i-o faci, că C.A.P.-ul te plătește 1“

în situația asta sănătoasă pe tine și familia ta“. „Vorbești frumos, îi spun tinărului“. „Să ne vedeți la sfirșitul anului ce ni se dezleagă limba“.Mușat Paraschiv este unul din cei 42 de uteciști ai organizației de tineret din S.M.A. Măgurele, organizație a cărei prezență in producție este „măsurată“ în unități de timp și de muncă maxime — cum se exprima tov. Zangor. „Jumătate din tractoriștii stațiunii sint de vîrstă u- tecistă ; încă o treime „ajung“ pînă la 35 de ani deci, tot tineri, conchide același interlocutor“.Ne interesăm de activitățile organizației, de participarea tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de plan. „Veghiu Gheorghe, David Ion, Ene Gheorghe, Mușat Paraschiv, Rențea Vasile, Ion

în timp ce în atelierul de reparații „tractoarele sint aduse în stare de funcționare ca la început“, sint invitat la o mică ședință de lucru : directorul Zangor Mihail, inginerul Mirea Ion, șeful atelierului de reparații și secretarul comitetului U.T.C. al S.M.A.-ului, economistul Sbircea Lucian. Se discută despre :stadiul de funcționare al mașinilor și uneltelor — pină a- cum, satisfăcător ; cu eforturi susținute, parcul urmează a fi declarat „bun pentru campania de primăvară“ pînă cel tîrziu pe 20 februarie ;despre : intrarea în producție de serie a celor 300 de cabine ; de „organizat“ aprovizionarea cu materialele necesare, de „a- provizionat“ cu comenzi de la beneficiari, „care beneficiari nu

și jumătate, la acest rezultat. Ajungind aici, îndeplinim sarcinile ce revin unității noastre in actualul cincinal. Echilibrind balanța în favoarea noastră pînă la mijlocul anului viitor — așa înțelegem noi să îndeplinim cincinalul inainte de termen ! Statul a investit în această unitate bani ; acești bani trebuie să devină productivi. Pentru a fi mai clar : spuneam că pămîntu- rile de aici sînt, in majoritate, de categorie inferioară, produc mai puțin, deci S.M.A.-ul a încasat și el, consecință logică, mai puțin. Costul lucrărilor executate de noi este mai mare de- cit suma pe care am incasat-o de la' beneficiar. Dar pămintu- rile trebuiau să rodească chiar dacă noi S.M.A.-ul, nu ieșeam în cîștig. Acum, prin înființarea celor patru secții anexă, vrem

să trăim pe propriile noastre picioare.Am reprodus citeva din concluziile de lucru ale interlocutorilor noștri, concluzii devenite lege pentru toți salariații S.M.A.-ului Măgurele.La toate aceste spuse, mai trebuie adăugat că :—■ intrînd in atelierul de reparații, ai senzația că te afli in hala unei uzine moderne ; explicabil, clădirile sînt de dată recentă — 1968—1969.— la patru din cele șapte secții din cimp mecanizatorii dorm pe dormeze, se învelesc in pla- pume ale căror cearceafuri se schimbă o dată la zece zile, ur- mind ca în 1973 să se rezolve, la același nivel, și cazarea la celelalte secții ;— oamenii servesc mincare caldă în timpul campaniilor : „Munca de mecanizator cere mincare bună“ — se mindrește bucătăreasa cantinei, căreia i se mai zice „mama noastră“ ;— „mecanizatori care să plece în altă unitate n-am auzit, zice economistul Sbîrcea Lucian ; mai pleacă la armată dar de întors, se întorc toți“.Mai aflăm că : inginerul Zangor Mihail a terminat de cu- rind monografia S.M.A.-ului, că inginerul Mirea Ion a „deschis“ anul trecut, la sediul unității, o expoziție de lucrări reprezentind scene din viața mecanizatorilor executate în tehnica metaloplas- tiei asigurind „ilustrația“.îl întrebăm pe autor cînd publică monografia. „Tn ziua in care — mecanizatori, muncitori din secțiile anexă, personal T.A.— am îndeplinit sarcinile pe care le avem. Pentru că numai punind toți umărul putem da „bun de tipar", înainte de termen. S.M.A.-ului din Măgurele— Prahova.

ROGOJINI...ceului „Petru Rareș“ din Piatra Neamț elevii îndreptau metale direct pe seîndura tejghelelor, în timp ce orele de timplărie erau consumate de elevii aceluiași liceu într-o pasionantă întrecere fotbalistică.Iată de ce împărtășim intru- totul punctul de vedere al inspectorului școlar metodist Ion Fochi, care sesiza tendința unor maiștri din producție de a se refugia ca intr-un culcuș mai cald și mai comod in schema de cadre a atelierelor școlare și salutăm inițiativa Inspectoratului școlar județean Iași de a organiza cursuri de perfecționare și de a pretinde Înscrierea acestora la gradele didactice.„Eu și încă vreo cițiva colegi de-ai mei — ne mărturisea eleva Maria Filip de la Ljceul din Tg. Ocna — dorim să ufcj£- rim, după terminarea liceului, geologia și ni s-ar fi părut mult mai util să cheltuim aceste ore de practică, ore din viața noastră, lucrind efectiv in cadrul serviciului de geologie sau geodezie al întreprinderii Salina sau al întreprinderii de foraj din orașul nostru. Mi-ar fi fost cred mai folositor și mie și implicit, mai folositor și producției decit ceea ce fac acum. I batistele acestora cu cusături naționale pe care nici nu știm cine o să le mai cumpere”. Se enunța astfel încă o idee de Icare trebuia, neîndoielnic, să se țină seama: corelarea calificării elevilor prin practica productivă cu dinamica forței 
I de muncă din fiecare localitate 
I și județ.„Puțină întrepătrundere și I corelare — sublinia inginerulVictor Surdu, președintele C.A.P.-Grozești —, județul Iași — există mai ales în mediul rural, unde doar în cazuri excepționale școlile au binevoit să Ițină cont de interesele cooperativei agricole, de sarcinile trasate de partid acesteia de a organiza activități industriale.“ I Revenind cu priviri de ansamblu asupra situației activității' productive școlare, ne sim- Ițim datori să reliefăm că nein- tegrarea ei suficientă in activitatea productivă a județului și Inecorelarea forței de muncă pregătite astfel cu dinamica forței de muncă în general dau naștere la importante dificultăți Ide aprovizionare cu materii prime, de desfacere a produselor finite — desfacere neregle- Imentată incă și generată, in ultimă instanță, de o pregătire profesională în sine. E cazul importantelor stocuri de produse Ide artizanat acumulate în școli.E cazul miilor de elevi care deprind croitoria ori tîmplăriaIfără ca economia naționalăsă ceară un număr atît de mare de tîmplari și croitori măcinîn- Idu-se timpul într-o activitate practică care nu le va fi de folos mai tîrziu, — poate doar in familie. Prea modest obiec- 
I tivul pentru atitea sute de ore.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU PAKISTAN
r

Dineu oferit în cinstea președintelui
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu,

și a tovarășei Elena Ceaușescu

La Palatul guvernoratului din Karachi a avut loc, joi seara, un dineu oferit în cinstea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, de către guvernatorul provinciei Sind, Mir Rasul Bux Talpur.La dineu au participat persoanele oficiale române care îl însoțesc pe președintele Consiliului de Stat în vizita sa in Pakistan ; au luat parte conducători ai organelor provinciale, reprezentanți ai vieții publice din Karachi și provincia Sind.La dineu, desfășurat într-o atmosferă cordială, guvernatorul provinciei Sind și președintele Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.■ In toastul său, GUVERNATORUL PROVINCIEI SIND, a a- rătat : Este pentru mine o cinste și o mindrie de a avea privilegiu] să adresez, în această seară, un cordial bun venit dumneavoastră, domnule președinte Ceaușescu, și doamnei Elena Ceaușescu, în numele meu personal, al colaboratorilor din gu ernoratul provinciei Sind, în numele întregii populații.Am fi dorit sincer să fi putut petrece mai mult timp în mijlocul nostru, dar vă sîntem recunoscători și pentru această scurtă vizită. Poate că omul obișnuit de la noi nu știe prea mult despre geografia sau istoria României, dar cu toții știm, și cu atît mai mult știm acest lucru după vizita dumneavoastră, că în România trăiesc oameni a căror prietenie ne este deosebit de scumpă.Am fi dorit ca dumneavoastră, domnule președinte

Ceaușescu, și doamna Ceaușescu să fi avut mai mult timp pentru a vedea ce eforturi depunem în lupta împotriva subdezvoltării. Această luptă se desfășoară în fiecare domeniu, în fiecare din străzile aglomerate ale orașelor noastre, în cele mai îndepărtate cătune.Angrenați în această luptă, urmărim cu admirație marile progrese pe care le înregistrează poporul român pe calea bunăstării.în încheiere, guvernatorul provinciei Sind a toastat în sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elenă Ceaușescu, pentru prietenia trainică dintre poporul pakistanez și poporul român.în toastul său, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus ! Este pentru noi o deosebită plăcere că am putut să ne întîl- nim cu dumneavoastră, să vizităm Karachi, să cunoaștem cite ceva din preocupările și munca dumneavoastră. Aș dori să vă a- dresez un salut călduros dumneavoastră, tuturor locuitorilor din Karachi și din provincia Sind.In cursul zilei de astăzi am vizitat trei uz.ine care au un rol important în dezvoltarea econo- mico-socială a Pakistanului. A- dăugînd acestea la ceea ce am vizitat în alte provincii, avem impresii deosebite despre eforturile pe care le face poporul pakistanez pe calea dezvoltării sale pentru crearea unei economii puternice, independente.Ca și Pakistanul, România a cunoscut vreme îndelungată asuprirea străină. Ea a pășit la crearea unei economii socialiste, independente cu numai 25 de ani în urmă și, de aceea, știm din pro-

pria noastră experiență ce eforturi trebuie să facă un popor care dorește să-și asigure o viață demnă, liberă și fericită. Dgr tot din propria noastră experiență știm că numai prin munca fiecărui popor, prin eforturile susținute ale fiecărui popor și în colaborare, pe bază de deplină egalitate, cu alte state se poate asigura construirea unei societăți moderne, care să asigure bunăstarea și fericirea întregului popor.Deși vizita noastră în Pakistan nu a fost prea lungă, ea a fost deosebit de rodnică. împreună cu președintele Bhutto am semnat declarația care consemnează principiile de bază ale relațiilor dintre țările noastre și dorința ambelor popoare de a conlucra activ în viitor. Am convenit, de asemenea, să se elaboreze un acord de colaborare economică și tehnico-științifică de lungă durată și pot spune că, în cursul zilei de astăzi, reprezentanții și Pakistanului s-au în Karachi pentru căile de dezvoltare cooperări. Sper că,cooperării dintre țările noastre, provincia și orașul Karachi vor avea un loc important.Adresînd tuturor locuitorilor din Karachi și din provincia Sind, ca și întregului popor pakistanez urări de succese tot mai mari pe calea dezvoltării unei economii puternice, independente, multă prosperitate și fericire, președintele Nicolae Ceaușescu a toastat pentru colaborarea și prietenia dintre poporul român și poporul pakistanez, în sănătatea guvernatorului, a miniștrilor prezenți.

României întîlnit și a discuta a acestei in cadrul

lozincă în limbile română și urdu : „Bine ați venit !“ Ghirlande de stegulețe românești și pakistaneze dau un aspect sărbătoresc clădirilor uzinei. La trecerea oaspeților, muncitorii aplaudă cu multă căldură, fac semne prietenești.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat într-un mare cort, instalat pe un platou tă. Aici s-au adunat conducere, muncitori, tehnicieni, specialiști, rul general al

La Karachi, cel mai important

(Urmare din pag. Z)mele pentru energia atomică a celor două țări“.Răzpunzînd, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru amabilitatea manifestată conducerea uzinei.„Cred că între atomiștii mâni și cei pakistanezi se dezvolta relații de colaborare. De altfel, în cadrul discuțiilor cu președintele Bhutto, s-a a- juns la o înțelegere în acest sens.Uzina pe oare ați construit-o constituie un bun început pentru dezvoltarea energeticii nucleare, pentru dezvoltarea generală a economiei pakistaneze“. a relevat tovarășul Nicolae Ceaușescu.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivul centralei, adresîndu-i urarea să construiască noi uzine pentru folosirea în scopuri pașnice a atomului.Cuvintele șefului statului român sînt salutate cu puternice aplauze de cei prezenți, pentru care vizita conducătorului României prietene va rămine un eveniment de neuitat.Următorul obiectiv vizitat, Societatea națională de rafinare a petrolului din răngi, situată la rachi, face parte întreprinderi de fost trecute în ultimele controlul menită să lor 22 de controlau treaga producție industrială a Pakistanului. Această măsură permite statului dirijarea dez- potrivit in- ale țării, din Iran și transportat

dero-vor

localitatea Ko- 15 km de Ka- din cele 33 de bazăguvernului,anihileze puterea ce- „mari familii“ care două treimi din în-
voltării economiei tereselor generalePrelucrind țițeiArabia Saudită,pînă în portul Karachi cu ajutorul petrolierelor, iar de aici

„Pakistan-România conlucrează
pentru pacea în lume“Ca și în zilele precedente, ziarele pakistaneze au rezervat spații largi pentru a putea reflecta cit mai cuprinzător momentele variate din programul vizitei in Pakistan a președintelui Consiliului de Stat. Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu. Sub titlul „Locuitorii orașului Lahore au făcut oaspeților o călduroasă primire“, ediția locală a ziarului „Pakistan Tirnes“ descrie atmosfera însufleți- toare, caldă cu care locuitorii capitalei provinciei Pun- jab I-au întîmpinat pe conducătorul poporului nostru.Presa pakistaneză a pu-

blicat joi textul integral al Declarației solemne comune sub titlul „Pakistan-România conlucrează pentru pacea în lume“. în aprecierile cu privire la semnificațiile
altul privind legăturile lor reciproce. Ambele elemente sînt menite să ducă la întărirea relațiilor dintre Pakistan și România. Cit privește relațiile lor cu alte state

ECOURILE VIZITEI
ÎN PRESA PAKISTANEZĂacestui document, ziarul „Pakistan Times“ subliniază că „în declarație există două principale elemente — u- nul referitor la modul în care ambele țări consideră relațiile cu alte state, iar

și
față de problemele internaționale, principiile . subliniate în declarație vor conduce la afirmarea drepturilor egale ale celor două state în relațiile bilaterale și cu alte țări, pentru a-și hotărî

destinele în conformitate cu interesele proprii. Nu există nici o îndoială că acest document oferă un excelent cadru pentru o mai apropiată colaborare în multe domenii — politic, economic, cultural — între Pakistan și România“, extrase rășului rostită nească cum șiRelatările despre vizită au fost ilustrate de numeroase fotografii, avîndu-1 în prim plan pe președintele Consiliului de Stat al României.

Sînt reproduse din cuvîntarea tova- Nicolae Ceaușescu Ia recepția cetățe- de la Shalimar, pre- din toasturi.

Pakistanuluiprin conducte, rafinăria, dotată cu instalații speciale, produce în primul rînd diferite sorturi de lubrifianți, care î- nainte se importau. Aceasta asigură o rentabilitate înaltă, valoarea unei tone de țiței brut
prelucrată în acest fel fiind de Circa două ori și jumătate mai mare decît în cazul rafinăriilor în care se obțin combustie.Poarta de intrareuzinei este dominată

produse deîn incinta de o mare

din incin- cadre de ingineri, Directo- Societății, M.A. Allawala, rostește o scurtă albcuțiune, în care exprimă gratitudinea întregului personal al uzinei pentru această vizită, expresie a sentimentelor de prietenie dintre cele două țări. „Ne simțim onorați pentru că sînteți reprezentantul unei țări considerate pionier în domeniul tehnologiei hidrocarburilor, domeniu in care și noi sîntem angajați. Urmărim cu mare interes progresele realizate de România în dezvoltarea industriei în general și a tehnologiei petrolului în particular“, a ținut să sublinieze vorbitorul. El a prezentat apoi principalele date referitoare la uzină, menționînd că întregul personal este pakistanez. înfățișînd în încheiere proiectele de viitor ale uzinei, el a arătat : „Planurile noastre pot părea ambițioase, dar nu ezităm să concepem asemenea proiecte îndrăznețe, deoarece știm că avem prieteni buni, care au multă experiență în a- cest domeniu și cu al căror a- jutor putem face ca aceste proiecte să devină realitate“.Luînd cuvlntul, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a transmis un salut cordial colectivului uzinei din partea sa, precum și din partea petroliștilor români.Sîntem bucuroși, a declarat președintele Consiliului de Stat, că avem prilejul să vizităm rafinăria dumneavoastră, care a- sigură o parte importantă a lu- brifianților necesari pentru întreaga dumneavoastră țară și care — așa cum arăta și domnul director — constituie o realizare importantă a petroliștilor din Pakistan.Avind în vedere că industria petrolieră, industria petrochimică au perspective foarte mari, sperăm că între specialiștii dumneavoastră și specialiștii români se va dezvolta o colaborare foarte activă. Noi dorim ca în următorii ani să realizăm o astfel de colaborare pentru dezvoltarea rafinăriei dumneavoastră, inclusiv prin construirea unor secții de petrochimie, în așa fel incit Korangi să devină un important centru petrochimic al Pakistanului. Trebuie să vă spun că in convorbirile cu președintele Bhutto am ajuns la o înțelegere pentru a dezvolta o cooperare largă între România și Pakistan și a realiza prin colaborare mai multe unități industriale. Sperăm că in acest cadru, petrolului și petrochimiei îi vor reveni un rol important.

în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat colectivului u- zinei, succese cit mai mari in activitatea sa, în dezvoltarea unei puternice industrii petrochimice în Pakistan, în realizarea unei colaborări între petroliștii români și pakistanezi. Cuvintele conducătorului statului român sînt subliniate cu îndelungi aplauze de cei prezenți.După ce este invitat să semneze în Cartea de onoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează hala centralei de control, unde, în fața unei machete și a unor diagrame, primește ample explicații asupra diferitelor faze ale procesului tehnologic. Oaspetele este, de asemenea, informat că actuala capacitate de prelucrare de 550 000 tone țiței brut a- nual urmează să fie sporită la 2 000 000 tone.în încheierea vizitei, se face cu mașinile un tur la diferitele instalații răspîndite pe o intinsă suprafață. Și aici, Ia trecerea oaspeților, petroliștii aflați la locurile de muncă manifestă prin aplauze și semne prietenești bucuria de a avea in mijlocul lor pe reprezentanții unei țări prietene.Aceeași atmosferă de căldură și prietenie domnește și la uzina de mașini-unelte „Pakistan", ultimul din obiectivele vizitate. Aici se produc mașini de frezat, strunguri, precum și o serie de subansambluri — cutii de viteză, transmisii pentru tractoare, autocamioane și autoturisme de teren. Se parcurge una din halele principale. Directorul general al uzinei, A. R. Faridi, și alți specialiști dau explicații amănunțite asupra parametrilor diverselor mașini, asupra caracteristicilor de fabricație ale produselor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază modul de organizare a procesului de producție, tehnologiile folosite. Tre- cind prin fața diferitelor mașini, se întreține cu muncitorii, mîna cu aceștia.Oaspeții sînt invitați apoi sala de primire a uzinei, unde întrețin cordial cu gazdeleLuîndu-și șui Nicolae colectivului în muncă,că între această uzină și constructorii de mașini din România se vor stabili relații dă colaborare.Vizita Centrala rafinărie, cele maieforturi pe care statul pakistanez le depune pentru dezvoltarea unei industrii proprii, pentru progresul general al țării, cale sigură a bunăstării întregului popor.

dăînserămas bun, tovară- Ceaușescu urează de aici noi succese exprimînd speranța
făcută aici, ca și la atomo-electrică și la a oferit o imagine din grăitoare a marilor

Reportajul vizitei a fost 
realizat de : ION CÂRJE, 
ROMULUS CAPLESCU, 
ION PUȚINELU ; fotogra
fii : ANGHEL PASAT

care au luni sub măsură

TELEGRAME Semnarea unui protocol privindMOHAMMAD REZA PAHLAVI, Sahinșahul Iranului a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :Mulțumesc foarte sincer Excelențeț Voastre pentru mesajul pe care mi l-ați transmis cu ocazia survolării Iranului și doresc să vă transmit, la rîndul meu, salutări cordiale împreună cu urările mele călduroase pentru fericirea dumneavoastră și pentru bunăstarea poporului român prieten.
dezvoltarea cooperării economice

și tehnico-științifice dintre
România și Pakistan

CEVDET SUNAY, Președintele Republicii Turcia a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România următoarea telegramă :Mulțumind Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat în timpul zborului pe deasupra țării noastre, doresc să vă transmit salutările mele și cele mai calde uiărî de fericire personală și de progres și prosperitate pentru poporul României vecine.

Joi, a fost semnat un protocol privind dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științifice dintre România și Pakistan. în protocol se stabilesc măsuri privind înfăptuirea hotărî- rii celor doi președinți ca în cel mai scurt timp să fie încheiat un acord de cooperare economică și tehnico-științifică și să fie înființată o Comisie mixtă interguvernamentală de coope-

rare. Sînt stabilite, de asemenea, unele domenii în care urmează să se dezvolte această cooperare.Din partea română protocolul a fost semnat de Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, iar din partea pakistaneză de Aziz Ahmad, secretar general în Ministerul A- facerilor Externe.



„VIZITĂ UNUI
ADMIRABIL PRIETEN“ de peste hotare

Presa iraniană salută vizita neoficială pe care o face, începînd de as 
tăzi, în Iran președintele Nicolae Ceausescu împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu

întreaga presă iraniană <ie joi acordă spații largi vizitei neoficiale pe care președintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o va efectua, 
in zilele de 12 și 13 ianuarie, in capitala Iranului.

•

Suh titlul „Președintele 
Nicolae Ceaușescu vizitează din 
nou Iranul“, grupul de presă 
„ECHO OF IRAN“ a dedicat 
un număr special vizitei șefu
lui statului român. Intr-un arti
col, însoțit de o fotografie, este 
prezentată viața și activitatea

președintelui Nicolae Ceaușescu. 
In același număr sînt înfățișate, 
date privind dezvoltarea eco
nomică a României, precum yi 
considerații pozitive despre po
litica sa externă, despre rela
țiile prietenești româno-iranie-
ne.

Intr-un articol dedicat eve
nimentului, sub titlul „Vizita 
unui admirabil prieten“, ziarul 
„KAYHAN“ arată că președinte
le Nicolae Ceaușescu este ad
mirat și respectat ca prieten al 
Iranului, ca un desăvîrșit om de 
stat. Mulțumită înțelepciunii sa
le, curajului și clarviziunii, pre
ședintele României a reușit să 
conducă națiunea română pe 
calea unei adevărate indepen
dențe, se menționează în arti
col.

Ziarele concernului de presă 
„ETTELA’AT“, „JOURNAL DE 
TEHERAN“, „TEHERAN
JOURNAL“ și „ETTELA’AT", 
publică sub titlul „Președinte
le Nicolae Ceaușescu sosește 
mîine la Teheran“, ample ma
teriale însoțite de fotografia șe
fului statului român. „JOURNAL 
DE TEHERAN“ caracterizează 
activitatea politică a președinte
lui României drept strălucită. 
Este subliniat faptul că, deși vi
zita are un caracter neoficial, 
întâlnirea dintre cei doi șefi de 
stat este deosebit de importan
tă datorită identității de vederi 
a celor doi conducători într-o 
serie de probleme ale vieții in
ternaționale și datorită relații
lor prietenești existente între ce
le două state.

Articole cu conținut asemă
nător inserează și ziarele „AYAN- 
DEGAN“, „PEYGHAME EM- 
RUZ“, care evidențiază semni
ficația vizitei președintelui Con
siliului de Stat nu numai pe 
planul relațiilor bilaterale, dar 
și al vieții internaționale, în an
samblu.

împăratul Japoniei 
l-a primit 

pe ambasadorul

TOKIO 11 — Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu, transmite : Împăratul Hiro- hito al Japoniei și împărăteasa Nagako au primit, la 10 ianuarie, pe ambasadorul României, Iosif Gheorghiu, cu prilejul încheierii misiunii sale în Japonia.In cadrul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost exprimată dorința de a dezvolta, în continuare, relațiile româno-japoneze.împăratul Hirohito a transmis un mesaj de salut și u- rări de sănătate pentru președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.
• La Berlin au fost semnate documentele privind acordarea de către R.D.G. a unui ajutor Republicii Democrate Vietnam în anul 1973, schimburile de mărfuri și plăți dintre R.D.G. și R.D.V. pe anul în curs, precum și participarea R.D.G. la construcția unor ateliere de producție și reparații in R. D. Vietnam.

Conferința cvadripartită 
în problema VietnamuluiLa Paris a avut loc joi cea de-a 173-a ședință plenară conferinței cvadripartite în problema Vietnamului.Adjunctul șefului delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Dinh Ba Thi, a relevat că în Vietnamul de sud există în nistrații, zone de politice.a recunoaște „suveranitatea lui Nguyen Van Thieu asupra în-

mod real două admi- două armate, două control și trei forțe Pretențiile S.U.A. de
0 nouă intîlnire

Le Duc Tho
H. KissingerLa 11 ianuarie, la Paris a vut loc o nouă intîlnire confidențială între Le Duc Tho. consilier special al delegației R.D.V. la oonferința de la Paris, și Henry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U.A. La convorbire au participat, de asemenea, Xuan Thui, conducătorul delegației R.D.V., și V. Sullivan, conducătorul delegației americane la convorbirile de la Paris, precum și experții celor două părți.

Convorbiri

aa

a-

tregului Vietnam de sud“ subliniat vorbitorul — înseamnă negarea adevăratei stări de fapt pe care chiar partea americană a recunoscut-o în - octombrie 1972. Guvernul Revoluționar Provizoriu s-a născut în focul luptei populației sud- vietnameze pentru independen
ță și libertate și este reprezentantul autentic al acestei populații. în prezent, G.R.P. controlează vaste zone eliberate din Vietnamul de sud și a stabilit relații diplomatice cu peste 30 de țări ale lumii.Reprezentantul delegației R.D. Vietnam, Nguyen Minh Vy, a cerut ca S.U.A. să Înceteze războiul de agresiune, bombardarea teritoriului R.D. Vietnam și minarea porturilor sale, să renunțe la politica de „vietna- mizare“ și să semneze fără tergiversări acordul convenit pentru a fi instaurată pacea, pe baza respectării drepturilor naționale fundamentale ale poporului vietnamez și dreptului populației sud-vietnameze la autodeterminare.

P
rivirea obosise să 
rătăcească printre 
■îngrămădirile de 
nori care împre
surau avionul, cînd, 
brusc, s-a ivit un 

peisaj șocant prin duritatea lui. 
înălțimi de piatră își desenau 
agresiv contururile pe spații ce 
păreau nesfîrșite. Muntele dez
golit, pustiu, de un maroniu in
tens, cu riduri adînci săpate de 
zbuciumul naturii, sfida scurge
rea molcomă a timpuiui. Por
nisem dimineața din New Del- 
hi și. imaginile care se reprodu
ceau fidel — decupate, se pu
tea crede, dintr-un decor sele
nar - mă derutau. Aceleași 
imagini a căror culoare stranie 
o sublinia un soare puternic se 
repetau monoton. Deodată, s-a 
produs o schimbare de tablou. 
Coșuri de fabrică au răsărit 
impunătoare - pădure plantată 
de mina omului. Apoi prima cu
noștință cu Teheranul — obișnui
tele panorame urbane în care 
străzile, clădirile și vehiculele 
par minioturi greu descifrabile.

La orele prînzului încercam să 
deslușesc fizionomia acestei a- 
glomerărî urbane. O fierbin
țeală epuizantă bintuia strada. 
Pietonii și automobilele se rări
seră. Peste multe vitrine fuse
seră coborîte obloanele. Dar 
cînd soarele și-a mai domolit 
dogoarea strada a dobîndit o 
animație nebănuită.

Cunoșteam încă înainte de a 
coborî scările avionului, la Me- 
hrabad, caracterizarea făcută 
Teheranului de către scriitoa
rea Aminen Pakrayan : „Un oraș 
fără istorie". Multe însemnări 
de călătorie au avut drept punct 
de reper această afirmație ca
tegorică. Pornisem de aceea 
către Teheran fără iluzia că o- 
rașul ar adăposti relicvele glo
riei persane, că ar putea riva
liza pe acest plan cu Șirazul 
sau Isfahanul care au agonisit 
strălucitoare monumente - tul
burătoare încrustări în marmu
ră și granit ale timpului. Eram 
convins că voi întîlni o capitală 
ancorată în modernitate. To
tuși, Teheranul nu m-a absolvit 
de surprize. Chiar dacă secolele 
lui Cyrus sau Darius n-au iăsat 
urme prin locurile în care se 
afla capitala de astăzi a Iranu
lui, chiar dacă vîrsta acestui 
oraș nu este comparabilă cu 
cea a așezărilor persane intrate 
în istorie, Teheranul izbutește 
să ofere imaginea unui conglo
merat urban cu o personalita
te bine definită, care armoni
zează cu o remarcabilă știință 
a frumosului, moștenirea trecu
tului cu explozia de vitalitate a 
prezentului. Orașul a crescut 
vertiginos. Citisem intr-o relata
re că în trei decenii populația 
Teheranului s-a mărit de zece 
ori iar suprafața sa de cinci 
ori. In Iran statisticile îmbătri- 
nesc însă cu o viteză uimitoa
re. Ritmurile dezvoltării sînt ex
trem de rapide, ceea ce deter
mină mutații substanțiale în toa
te. sectoarele. Ghidurile edita
te cu patru-cinci ani in urmă 
afirmau că Teheranul are două 
milioane de locuitori. Cele mai 
proaspete tipărituri au rectifi
cat cifra plasînd-o în chenarele 
realității : trei milioane de lo
cuitori.

D
espre această dez
voltare și variate
le ei ipostaze mi 
s-a vorbit, deseori, 
în capitala irani
ană. înțelegeam 

mîndria interlocutorilor mei : 
Iranul a ieșit definitiv dintr-o 
îndelungată perioadă de imo
bilism și înaintează cu încrede
re pe drumul progresului. Pro
babil că in 1908, cînd primele 
zăcăminte de petrol erau des
coperite în adîncuriie pămîntu- 
lui iranian, puțini își imaginau că 
„aurul negru" va putea meta
morfoza economia acestei țări 
condamnată pe atunci la stag
nare. Dar abia ultimul deceniu 
— deceniul împlinirii programu
lui inițiat de șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr — 
a îngăduit angajarea poten-

nea industrială a modificat ta
bloul tradițional al economiei 
iraniene. Satul trăiește sub sem
nul unei radicale reforme agra
re. Dar progresele nu își gă
sesc reflectarea doar în coloa
nele cu date economice. Ar 
trebui menționată cu majuscu
le bătălia contra analfabetis
mului care, în urmă cu un de
ceniu, ținea în captivitatea sa 
80 la sută din locuitori. 12 000 
de școli au fost construite în- 
tr-un timp record iar abnega
ția tinerilor din „armata știin
ței" care au purtat lumina căr
ții pînă în satele izolate, în
cremenite în trecut, entuzias
mul băieților și fetelor care s-au 
dedicat unei cauze care apar
ține întregii națiuni, au întrunit 
o unanimă admirație. Faptul că 
în noul plan cincinal sînt alo-

Incursiune 
în prezent

însemnări din Iran de EUGENlU OBREA

țialului uman și material al Ira
nului într-un amplu proces în
noitor ale cărui rezultate sînt 
remarcabile, asigurînd econo
miei țării nu numai o eviden
tă stabilitate, ci și un dinamism 
puțin obișnuit. Petrolul (în pre
zent se extrag zilnic, iii medie, 
5,2 milioane de barili) aduce 
la capitolul venituri o impună
toare sumă de aproape două 
miliarde de dolari. Patru cin
cimi din aceste încasări sînt 
afectate proiectelor de dezvol
tare a țării pentru că Iranul a 
înțeles că nu trebuie să rămî- 
nă în postura unui simplu ex
portator de petrol, că viitorul 
său trebuie clădit pe temelia 
industriei. Iar „aurul negru" 
pompează în toate sectoarele 
resursele necesare atingerii unui 
ritm înalt de creștere. Priorită
țile stabilite la Teheran indică 
necesitatea dezvoltării siderur
giei, petrochimiei, energiei e- 
lectrice, construcției de mașini, 
masivele investiții în aceste ra
muri industriale favorizind apa
riția a numeroase întreprinderi 
noi, modern utilate. Ascensiu-

cate 230 miliarde riali pentru 
dezvoltarea învățămîntului sub
liniază importanța acordată la 
Teheran școlii și - în directă 
legătură cu aceasta — pregăti
rii cadrelor necesare economiei.

S
trada mărturiseș
te dimensiunile e- 
fortului constructiv. 
Șantierele în fe
bră ca și zidurile 
proaspete care se 

înmulțesc, vădind cutezanță pe 
verticală, reflectă o dezvolta
re incontestabilă, sînt o carte 
de vizită a progresului. Dar nu-i 
vorba numai de imagini urba
nistice, de împrospătarea pe 
care o cunosc bulevardele Te
heranului. Cuvîntul dezvoltare, 
pe care l-am auzit atit de des 
rostit la Teheran, nu înseamnă 
doar speranțe, proiecte încre
dințate viitorului, ci și împli
niri : dantelăria metalică a 
uzinelor, platformele maritime 
de foraj și clădirile noilor școli 
definesc un prezent al eferves
cenței constructive.

sovieto-francezePreședintele Franței, Georges Pompidou, a sosit joi la Minsk, unde a fost întîmpinat de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., membru ai Prezidiului Sovietului ~ al U.R.S.S. Supremîndată după sosire, la Zaslavl, lingă Minsk, a avut loc o convorbire îndelungată. Au fost examinate, într-o atmosferă de lucru prietenească, probleme actuale ale dezvoltării relațiilor dintre Uniunea Sovietică și Franța, precum și probleme internaționale de interes comun, în primul rind probleme ale securității europene.

In aceeași zi, Leonid a oferit un dineu în lui Georges Pompidou. Din partea sovietică au fost prezenți Andrei Gromîko, ministrul a- facerilor externe, Piotr Abra- simov, ambasadorul U.R.S.S. în Franța, alte oficialități, iar din partea franceză — Maurice Schumann, ministrul afacerilor externe, și alte oficialități.

Brejnev onoarea

Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a dat publicității joi o declarație, în care se arată că în ultimele 10 zile aviația americană și navele flotei a șaptea a S.U.A. au continuat să bombardeze și să mitralieze O serie de regiuni dens populate ale R.D. Vietnam, la sud de paralela 20. La bombardamente au participat, pe scară largă, formațiuni strategice „B-52“. Declarația relevă că avioane americane au efectuat zilnic zboruri de recunoaștere deasupra întregului teritoriu al R.D. Vietnam, inclusiv în zona orașelor Haifong și Hanoi.Declarația relevă că aceste acțiuni militare ale S.U.A. încalcă suveranitatea și securitatea R.D. Vietnam, violează angajamentele asumate de S.U.A. de a înceta complet bombardamentele a- supra R.D. Vietnam.
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TINERETUL LUMII

„Surprize“ și protesteDupă Guatemala City, Quezaltemango și Jutiapa...In plină vacanță universitară se înregistrează, în toate centrele universitare guatemaleze, acțiuni de protest ale studenților. 1 300 de studenți din Quezaltemango au organizat, in pofida interdicțiilor oficiale, o adunare în piața din fața clădirii facultății de medicină. Atacați cu brutalitate de poliție, studenții au ripostat. Ciocnirile s-au soldat cu peste 20 de răniți și numeroase arestări din rîndurile studenților. In alt colț al țării, la Jutiapa, vechi centru cultural, studenții au recurs la o formă curajoasă de acțiune (formă care, de altfel, are tradiții in universitățile guatemaleze). Ei s-au baricadat în incinta universității opunînd rezistență poliției.Actuala mișcare de protest a studențimii vizează, în mod direct o serie de măsuri anti-democratice ale regimului dictatorial. După valul de demonstrații studențești din vara trecută care aveau ca obiectiv determinarea unor măsuri specifice (democratizarea universității, crearea unor condiții mai bune de învățătură și viață pentru studenți, legalizarea activității sindicatelor studențești) autoritățile din Guatemala City au anunțat că intenționează să se preocupe atent de problemele acute ale vieții universitare. Ministerul de resort anunțase chiar în mod public că „se pregătește o surpriză bună pentru studenți“.„Surpriza“ s-a produs dar ea nu a fost cîtuși de . plăcută pentru studenții care populează amfiteatrele școlare superioare din „țara bananelor". A fost promulgată o lege reglementînd funcționarea universităților. Una din inovații este introducerea unor noi taxe de examen. Și, cum o „surpriză" nu vine niciodată singură, noua lege a funcționării universității aduce o reglementare de natură să stir- nească nemulțumiri mult mai profunde decît adăugarea de noi taxe. Legea prevede că se interzice atit studenților cit și cadrelor didactice sau administrative din universități orice activitate care „ar îmbrăca forme de agitație" specificând că autoritățile pot interveni în universități ..ori de cîte ori va fi necesar, aceasta în interes național". Noua lege este privită de studențime, în mod firesc, ca o veritabilă „lovitură de forță" dată revendicărilor studențești vizînd a- părarea autonomiei universitare. ..Noua lege — observă NEUE ZURCHER ZEITUNG într-o relatare din Guatemala City — pune capăt în mod virtual oricărei participări efective a studenților la treburile universitare si termină cu vechea tradiție hispano-americană, în virtutea căreia universitatea era socotită un sanctuar cu autonomia respectată de autoritatea de stat“.In fapt, autoritățile guatemaleze au diminuat pînă aproape de anulare, în ultimul deceniu, autonomia universitară. Sub pretextul luptei împotriva „subversiunii" s-a urmărit, prin metode dure, reprimarea mișcării democratice din universități, importantă parte integrantă a mișcării democratice din țară. Pătrunderea armatei în facultăți, prezența a- genților poliției în amfiteatre, au devenit fapte cotidiene Noua lege urmărește, se pare, să acorde intervențiilor represive viitoare un „fundament juridic" care pînă acum lipsea.Este însă foarte probabil că, departe de a-i intimida pe studenți, noile măsuri de lichidare „legală" a, autonomiei universitare vor accentua nemulțumirile și frămîntările din universități.De fapt, judecind după actualele acțiuni protestatare ale studențimii guatemaleze se poate observa că autorii amintitelor „surprize“ au surpriza foarte reală de a constata că duritățile lor legislative au efectul unui bumerang.

puțin-

E. R.

CANADA
CONTROL MAI STRICT ASUPRA

COMPANIILOR STRĂINEGuvernul canadian va introduce, în curind, o legislație menită să aducă companiile străine din Canada sub un control național mai strict, a anunțat, miercuri, în Camera Comunelor, ministrul canadian al industriei, Alastair Gillespie.EI a precizat că planul guvernamental urmărește, pentru început, să protejeze economia canadiană împotriva preluărilor de către străini a acțiunilor diverselor companii și să reglementeze problema viitoarelor investiții străine, în cooperare cu administrațiile provinciale — relatează agenția ASSOCIATED PRESS. în acest scop, urmează să fie instituită o agenție specială de control, condusă de un reprezentant al guvernului, care va prezenta ministrului industriei rapoarte și studii in problema amintită. Paralel, vor fi impuse restricții asupra li-
ANWAR SADAT 
ÎN IUGOSLAVIAPreședintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, a sosit, joi, într-o vizită oficială în Iugoslavia, anunță agenția Ta- niug. Pe aeroportul din Pola, el a fost întîmpinat de președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și de alte oficialități.Cei doi președinți urmează să facă un schimb de păreri în probleme internaționale curente, în special în legătură cu situația din Orientul Apropiat, și să examineze stadiul relațiilor bilaterale, posibilitățile lor de dezvoltare.
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PE ARIPILE VÎNTULUI ; ru
lează la Patria (orele 10; 14,30;
19,30).

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

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

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

QUEIMADA : rulează la Lucea
fărul (orele 8.30; 11: 13,30; 15;
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; 10.30; 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), Giulești (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 la Buzeștl

cențelor, pentru a se controla mai îndeaproape transferul de tehnologii in Canada.
GREVĂ

LA CHICAGO
660 de școli închiseCadrele didactice și personalul auxiliar de la școlile din Chicago au început miercuri o grevă nelimitată. După cum informează agenția Associated Press, greviștii revendică îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă.Ca urmare, 660 de școli și-au încetat activitatea, iar peste o jumătate de milion de elevi au fost trimiși a- casă. Este pentru a treia oară în ultimii patru ani cînd cadrele didactice din Chicago participă la o mișcare revendicativă.Pe de altă parte, agenția americană relevă că tratativele privind majorarea salariilor profesorilor dintr-un alt mare oraș — Philadelphia — au eșuat miercuri. Profesorii din marele oraș de pe coasta estică se află în grevă de trei zile. Aproximativ 285 de mii de elevi au fost trimiși în „vacanță“.

Sub semnul prieteniei
româno - cubaneze

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA CASA DE CULTU
RĂ A STUDENȚILOR DIN CAPITALĂ

Ieri a avut loc la Casa, de cultură a studenților din București o adunare festivă dedica tă’ celei de-a XlV-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Cuba. La adunare au participat tineri muncitori, studenți și elevi din Capitală, precum și tineri cubanezi aflați la studii în țara noastră.Au luat parte, de asemenea, Jesus Mendizabal, prim-secretar al Ambasadei Cubei la București și Renio Diaz, reprezentant al Consiliului Național al Uniunii Tinerilor Comuniști din Cuba.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Ioan Sasu, secretar al Comitetului municipal București

al U.T.C., președinte al Consiliului U.A.S. din Centrul universitar București care, după ce a salutat prezența solilor tineretului cubanez la această adunare, a evocat semnificațiile marii sărbători naționale a poporului cubanez, relațiile trainice de sinceră prietenie, colaborare și solidaritate dintre poporul român și cel cubanez. O expresie a bunelor relații dintre tinerii români și cubanezi — a spus în continuare vorbitorul — a con- stituit-o brigada de tineret „23 August—România“ — care a participat, în 1970 alături de tinerii cubanezi la înfăptuirea marii campanii de recoltare a trestiei de zahăr. în 1972, un grup de tineri constructori ro-

(orele 15,30; 18; 20,15), Arta (orele 
15,30; 18; 20,15).

JOE HILL . rulează la Grivit.a 
(orele 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20,30). Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30: 20).

URSUL YOGI : rulează la Doina 
(orele 9.30; 11.30; 13,45; 16; 18).

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Doina (ora 
20.15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL: 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18.15 în continuare), la ora 20,15 
Program de documentare.

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18.15: 20,30).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
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: 18: 19,30).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea

ză la Cotroceni (orele 15,30; 18;
20.15).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Cosmos (orele 15,30: 18; 20,15).

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

MICUL OM MARE : rulează la 
Volga (orele 9; 11,30; 14,15; 17: 20).

PERLA COROANEI : rulează la 
Crtngași (orele 16; 18; 20).

FRUMOS. ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30; 18: 20.30).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulează 
la Flacăra (orele 15,30: 18: 20).

CREIERUL : rulează la Vitan (fi
rele 15.30: 18: 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI î 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).

NEAJUNSURI ȘI DEFICIENȚE ÎN 
DOMENIUL DRAGOSTEI — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : O SCRISOA
RE PIERDUTA — ora 20; (Sala 
Studio) : ANUNȚUL LA MICA 
PUBLICITATE — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
BUNĂ SEARA DOMNULE WILDE 
— ora 19.30; Teatrul de Comedie : 
NICNIC' — ora 20; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; Tea
trul Giulești : CASA CARE A FU
GIT PE UȘĂ — ora 19,30: Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : RE
VISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30; (Sala Victoria) : TRĂSNITUL 
MEU DRAG — ora 19,30: Teatrul 
„Ion Vasilescu" : HANUL PIRAȚI
LOR — ora 19.30; Ansamblul „Rap
sodia Română“ : FLORI ALESE — 
ora 19,30; A.R.I.A. (la Sala Pala
tului) : CVARTETUL „POARTA 
DE AUR“ — ora 20: Circul Bucu
rești : APRINDEȚI STELELE — 
ora 19,30.

Opera Română : FIDELI O — ora 
19.30; Teatrul de Operetă : VOIE
VODUL ȚIGANILOR — ora 19.30; 
Teatrul Național ,,I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : UN FLUTURE 
PE LAMPĂ — ora 20; (Sala Stu
dio) : DESPRE UNELE LIPSURI,

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Tele-enciclopedia. 9,30 Tele- 
glob : Iran — istorie și contem-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînteii**. Tel. 17.60.10, 17.60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATELIA“ — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B. — 2001“ — Tiparul : Condonatili poligrafic „Casa Scînteii“.
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Xmâni au contribuit alățuri de tinerii cubanezi și de ceilalți membri ai brigăzii interriâțfițba- le „Julio Antonio Mella“ la construcția școlii medii rurale Ceiba 7. Acțiunile organizate în România în cinstea celui de-al 11-lea Congres U.J.C., ca și cele organizate în Cuba în cinstea semicentenarului Ù.T.C., au constituit încă un prilej pentru dezvoltarea colaborării și realizarea unei mai bune cunqașteri reciproce.Primit cu vii aplauze, à luat apoi cuvîntul tovarășul Renio Diaz, reprezentantul Consiliului Național al Uniunii Tinerilor Comuniști din Cuba. El a înfățișat lupta eroică a poporului cubanez pentru înfăptuirea revoluției socialiste în Cuba, profundele transformări economice și social-culturale petrecute în ultimiî 14 ani. Tinerii noștri — a arătat vorbitorul — joacă un rol important in construirea socialismului. Mii de tineri fac parte din „coloana centenarului“ în cadrul căreia tinerii participă la realizarea unor sarcini de seamă ale dezvoltării țării noastre în actuala perioadă ; mii de tineri se pregătesc în universități, zi de zi muncesc și învață, pregătindu-se pentru muncă, pentru viață. SprijifT poporului român este adine prețuit în Republica Cuba și exprimă sentimentele internaționaliste de care este animat Partidul Comunist Român, tineretul român, întregul popor al României socialiste.Adunarea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, constituind o nouă manifestare a relațiilor frățești care leagă cele două țări socialiste, tineretul român și ttnăra generație a Cubei.
RODICA TEPEȘ

poraneitate. 9.50 Tineri ne
muzică populară 10,00 Curs 
limba germană. Lecția a 36-a» îe.n 
Publicitate. 10,40 Ancheta TV • 
„Dreptul la demnitate- — emiM«- 
ne de Anca Arion. 11,15 Selecțlurd 
din emisiunea „Promenada dumi
nicală“ (reluare). 12.45 Telejurnal. 
16,00—17.00 Teleșcoală. 17,30 Des
chiderea emisiunii. Curs de limba 
engleză — Lecția a 35-a. 18,00
Atenție la... neatenție. Protecția 
muncii în industria chimică. 18,30 
Tragerea loto. 18,40 Muzică popu
lară cu Mia Dan. 18,50 Teleconfe- 
rința de presă. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20,00 Reflector. 
20,1.5 Film artistic : ..Decolarea". 
Regia Timotei Ursu. în distribu
ție : Liviu Ciulei, Emil Hossu, Mo 
nica Ghiuță. 21,45 Cercetări pentru 
viitor. Emisiune de știință. 22.30 
„24 de ore". 22,45 Din țările so
cialiste.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru, copii : 
5,Delfinul Flipper". 20,25 Publicita
te. 20,30 Biblioteca pentru toți. Re
viste socialiste și muncitorești în 
prima jumătate a secolului al 
XX-lea. 21,00 Revista economică 
TV. 21.15 Capodopere ale muzicii 
universale. Două partituri de Ro- 
bert Schumann : Uvertura „Man- 
fred". Simfonia a IV-a. 22,00 Tea
tru scurt : „Duet" — comedie de 
Andi Andrieș (partea a Il-a).


