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MAȘINILE AGRICO- SECVENȚE IN ÎNTRECEREA UTECISTÀ
LE PROPUSE PEN-

TRU CASARE VOR

LUCRA CEL PUȚIN

După un experiment reușit, organizația U. T. C de la Uzinele 

„Timpuri noi" declanșează o nouă acțiune sub deviza:
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Vizita președintelui

Nici un gram 
de metal irosit !

10 decembrie 1972 - 10 ianuarie 1973. Un In
terval de timp pe parcursul căruia in secția pre
lucrări mecanice a Uzinei de motoare și corn- 
presoare „Timpuri noi" din Capitală s-a desfă
șurat un experiment inedit, experiment ce con

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Islamică

Pakistan
r

!

ț l

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Am putut să constatăm că poporul pakista
nez și conducătorii săi sînt animați de senti
mente prietenești față de poporul român, că 
doresc cu ardoare pacea și colaborarea, atît 
cu țara noastră, cît și cu alte țări și po

poare".

Președintele ZULFIKAR ALI BHUTTO : „Vi
zita dumneavoastră în Pakistan este memo
rabilă și ne vom aminti de ea mult timp încă 

în viitor". '

Ì
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DINEU ÎN ONOAREA

PREȘEDINTELUI

ZULFIKAR AU BHUTTO

stituie de acum punctul de plecare a unei noi 
Inițiative a organizației U.T.C. destinate redu
cerii consumului de scule, dispozitive și verifi
catoare. Despre ce este vorba ?

— In acest compartiment de 
producție — ne informează ingi
nerul Virgil loniță, șeful comi
siei social-profesionale a Co
mitetului U.T.C. — lucrează 
mulți tineri care lună de lună 
își depășesc sarcinile de plan. 
Din investigațiile noastre a re
ieșit că, de regulă, executarea, 
în cadrul aceluiași fond de timp, 
a unui număr sporit de repere 
atrage după sine un consum mai 
mare de SDV. Lucru firesc, 
veți spune, există doar un
raport de proporționalitate.
Așa gîndeam șl noi pînă nu 
demult. La o adunare gene
rală însă, Ion Enciu, un
strungar ce a absolvit de cu- 
rînd școala profesională, dar 
care s-a făcut remarcat prin 
modul exemplar în care își în
deplinește atribuțiile ce-1 revin 
a demonstrat concret, folosind 
ca argumente realizările sale 
din luna noiembrie, posibilitatea 
ca întreaga producție suplimen
tară să fie obținută cu aceeași 
cantitate de scule, cu care, de 
obicei, se îndeplinește planul. 
Cum afirmațiile sale au fost 
confirmate de maistrul MIrcea 
Smedu, cum este binecunoscută 
necesitatea drămuirii viguroase 
a SDV, adunarea generală a ho- 
tărit ca vreme de 30 de zile să 
încredințeze unui număr de 20 
strungari și frezori misiunea de 
a atinge performanța colegului 
lor, urmînd ca apoi, dacă expe
rimentul va reuși să fixăm ca 
normă pentru toți tinerii ce lu
crează pe mașini unelte, înca
drarea în aceste haremuri.

— Termenul fixat a trecut...
— Și inițiativa poate fl dema

rată. Toți cei 20 de strungari și 
frezori au promovat cu succes a- 
cest examen. Mă simt obligat să 
subliniez că nu a fost vorba de 
depășiri minime de plan, cînd 
era oarecum ușor să te menții la 
un consum normal de scule ci 
de 7—10 procente, realizate de 
Ion Stan, Florea Neagu, Ioslf O- 
prlș, Ion Dlncă, ca de altfel toți 
ceilalți.

Stăm de vorbă cu Ion Enciu, 
tînărul muncitor căruia îl apar
ține de drept ideea asupra că
reia și-a oprit atenția adunarea 
generală.

— Esențial este, și acest lucru 
l-am împărtășit atunci în ședin
ță, ca înainte de a te apuca de 
un reper să „citești“ cu aten
ție planul de operații. Pentru că 
numai așa poți să te aprovizio
nezi cu cuțitele, tarozi sau bur- 
ghiile de care ai nevoie. Apoi, 
cind treci la execuția propriu 
zisă, să respecți regimul optim 
de așchlere, să nu mărești, din 
dorința de a-ți mări cu orice 
preț productivitatea, turația ma
șinii, să te concentrezi perma
nent asupra muncii tale fără

GH. GHIDRIGAN
Fofo : ȘTEFAN WEISS 

(Continuare In vag. a ll-a)

Enciu Ion: Esențial este ca 
înainte de a te apuca de un 
reper „să citești" cu atenție 

planul de operații...

Semnarea Declarației solemne comune a Republicii Socialiste România și Republicii Islamice Pakistan
Le Palatul Prezidențial din 

Rawalpindi a avut loc, marți 
seara, ceremonia semnării De
clarației solemne comune a 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Islamice Pakistan.

Din partea Republicii Socia
liste România, Declarația a fost 
semnată de președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
iar din partea Republicii Islami
ce Pakistan — de președintele 
Zulfikar Aii Bhutto.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Aș

dori, cu prilejul semnării aces
tei Declarații solemne, care a- 
șează pe baze mai trainice rela
țiile dintre România și Pakistan, 
să exprim satisfacția mea pentru 
relațiile bune dintre cele două 
țări și să apreciez că semnarea 
acestei Declarații deschide o 
eră nou de colaborare trainică 
și îndelungată între popoarele 
noastre, care sînt animate de 
dorința de a-și asigura dezvol
tarea economică și socială inde
pendentă, de a trăi în pace și

colaborare cu toate popoarele 
lumii“.

La rîndul său, președintele 
Zulfikar Aii Bhutto a relevat s 
„Doresc să spun că noi conside
răm această Declarație drept o 
piatră de hotar în relațiile noas
tre viitoare. Considerăm că ea 
conține lucruri importante pentru 
promovarea relațiilor dintre Pa
kistan și România. Ea stabilește 
un cadru de colaborare între un 
important stat din Europa și li
nul din Asia, care au multe de 
făcut pentru pacea lumii.

Sîntem bucuroși că relațiile 
noastre sînt bune. Declarația am 
numit-o solemnă pentru că o 
vom respecta și avem încrederea 
că vom căuta să promovăm nea
bătut, în spiritul și litera ia, 
scopul și obiectivele acestui do
cument“.

La încheierea ceremoniei sem
nării Declarației solemne comu
ne, cei doi președinți și-au 
strîns mîinile și s-au îmbrățișat 
cu căldură.

Marți, 9 ianuarie, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit un 
dineu în onoarea președintelui 
Republicii Islamice Pakistan, 
Zulfikar AU Bhutto, și a soției 
sale, Nusrat Bhutto, la sediul 
Palatului Prezidențial din Ra
walpindi.

La dineu au participat persoa
nele oficiale române care îl în
soțesc pe șeful statului nostru 
în vizita în Pakistan. Au luat 
parte Fazii Elahi Choudhry,

președintele Adunării Naționale, 
J. A. Rahim, ministru pentru 
problemele prezidențiale, minis
trul comerțului și producției, 
Akbar Khan, ministrul de stat 
pentru securitatea internă, gene
ralul Tikka Khan, șeful Statului 
Major al forțelor armate, Mum
taz Alvie, alți membri ai guver
nului pakistanez, generali și ofi
țeri superiori, S. A. D. Bukhari, 
ambasadorul Pakistanului la 
București. A fost de față Moha
mmad Al Abdulla Al Motlaq, 
ambasadorul Arabiel Saudite,

(Continuare In pag. a IlI-a)
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ROSTITE CU ACEST PRILEJ

STUDENȚIIELEVII

CU 20 de Zilepe traiectoria
înaintea sesiuniiunui trimestru

de examenede nota zece

Foto : O. PLECAN(Continuare în pag- a IV-a)
l

Cînd scriem rîndurile acestea, elevii par
curg ultima zi de vacanță — revăd, orarul, 
și-și pun cărțile în servietă pentru azi, primo 
zi a noului trimestru. Firesc este ca, in pri 
ma zi, fiecare să rememoreze pentru sine un 
plan-program-angajament care să-i orînduias- 
că bine treburile de școală, privind neapărat 
înapoi, la rezultatele cu care a finalizat în- 
tîia etapă a anului, pentru a le îmbogăți în

viitor ori, dacă este cazul, pentru a corecta 
lacunele.

Pentru acest plan-program-angaiament e- 
xistă un foarte generos motto, un îndemn, o 
chemare, de scris pe prima filă a fiecărui 
caiet de școală — urarea rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, către toți cei ce învață, cu 
ocazia primirii la sediul C.C. al P.C.R., a pio
nierilor veniți cu tradiționalul colind în prag 
de An Nou : „Doresc să vă urez succese mari 
la învățătură. Trebuie să depuneți eforturi 
pentru a vă însuși cele mai moderne și mai 
noi cunoștințe în toate domeniile de activi
tate, spre a deveni buni constructori ai socia
lismului și comunismului, buni fii ai patriei 
noastre socialiste. Trebuie să fiți oameni lu
minați, să stăpîniți știința și cultura înaintate!“

Deslușim de aici, cu claritate, cuvîntul prim 
cu care reîncepe școala : învățătura. Realiza
tă la modul exemplar, cum îi stă bine unui 
elev dăruit total școlii, pregătirii pentru vii
tor, în numele investițiilor pe care țara întrea
gă le face în el. Iar la cuvîntul învățătură se 
adaugă cuvîntul disciplină, întrucît ea condi
ționează pregătirea exemplară. Și cuvîntul

LUCREȚIA LUSTIG

După o vacanță reconfortantă, amfiteatrele, 
laboratoarele, atelierele și uzinele — ca locuri 
de practică, s-au populat din nou cu studenți. 
Se parcurg ultimele zile ale materiei întîiului 
semestru, se definitivează proiecte, se termină 
lucrările de laborator. Pentru că numai peste 20 
de zile începe prima sesiune de examene a 
anului acesta universitar.

• • În primul rind —
i COLECTIVUL ! 1

j • „Tinerii satului nu sînt !

I mai prejos decît alții“ ,

| • „O angajare I
I trebuie să fie eficientă“ |

ÎN PAGINA A 4-A

EROUL
POZITIV

de IULIAN NEACȘU

Despre eroul pozitiv- s-a scris mult într-o vreme. Impresia, 
falsă, desigur, pe care ți-o puteai face după parcurgerea 
unor Impresionant de multe și de patetice însemnări asupra 
înfățișării sale morale era că acesta - eroul pozitiv - este 
ori o mare absență în literatura română, ori pură nălucire a 
criticii.

Exagerările erau dintre cele mal mari șl puțin a lipsit ca a- 
cestui erou nemaivăzut să I se dea și măsurile, ca la croi
tor. Altfel, acest Făt-Frumos făcut din chiot trebuia să n-aibă 
nici o pată și nici o ruptură asemenea celei mai perfecte al
bituri trecută prin toate apele și frecată cu toți detergenții : 
inteligent ca o sesiune academică, înțelegător ca un orfeli
nat, curajos și dîrz și neobosit ca Oceanul Pacific (mai tre
buie amintit că problemele personale și ie rezolva în ședin
țe, iar pe cele de ședințe noaptea, în pat, pînă s-ațipească)

Semăna acest erou cu oamenii în măsura în care și robo
ții ne seamănă, de aceea poate nimic nu suna mai straniu 
în pagina în care apăreau, decît dialogurile mecanice, codifi
cate, pe care le purtau ei între ei sau ei cu „negativii“ (ima
ginea lor întoarsă pe dos). Un astfel de erou-robot era ex
presia celui mai pur evazionism ce se ascundea în nisipul 
vorbelor. Desigur că excepțiile nu pot fi ignorate, ele rămîn 
totuși excepții.

Primii care s-au revoltat împotriva eroilor-roboți au fost 
eroii-copii. Ultimii nu erau copii, de la aceștia se împrumu
tau numai hainele și o anume inviolabilitate (copiii nu pot 
fi astfel decît pozitivi, nu ?) care erau atribuite de fapt ace
leași idei a unui erou pozitiv. Erou pozitiv înțeles mai bine în 
accepțiunea sa morală și socială și neapărat condiționat de 
realizarea sa în planul operei. Acești ciudați eroi-copii, prin 
firescul cu care vorbeau și uneori chiar acționau (și observa
ția este acțiune) au cîștigat, treptat-treptat simpatia ci
titorului. La aceasta a contribuit desigur și tehnica 
prozatorilor, mulți dintre ei buni profesioniști și cu un deo
sebit simț al limbii. Iar dacă pentru eroii-roboți se scriau ro-

(Continuare în pag. a IV-«)
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AL ÎNTRECERII
»COUMl 

PROPOSE 
; PSWJ

Angajamentul

tinerilor

mecanizatori

din județul

Timiș

0 inițiativă care cere dăruire, responsabilitate
îngrijire a utilajelor să reducă cu cel puțin 1 leu cheltuielile 
planificate la 1 000 lei venituri ; pe întreg județul suma eco
nomisită ridicîndu-se la peste 350 000 lei.

• Cei care lucrează pe tractoare U-650 vor depăși planul de 
venituri cu 10 la sută (adică 110 000 lei pe tractor) determinînd 
obținerea a 3 milioane lei venituri suplimentare.

• Se va acorda o mare atenție sporirii numărului orelor de 
funcționare efectivă ajungîndu-se la tractoarele a căror viață 
productivă e prelungită cu 2 ani, la 3 200 ore.

o Prin efectuarea atentă a întreținerii zilnice, evitarea 
mersului în gol, a risipei, se va reduce consumul de carbu
ranți și lubrifianți cu cel puțin 200 tone, adică economii de 
peste 160 000 lei.

e Pentru folosirea mai eficientă a forței de muncă ne-am 
propus ca 300 de tineri mecanizatori să-și însușească în acest 
an șl o a doua meserie, de rutierist, electrician, sudor, lăcă
tuș și altele.
’ Insumînd aceste cifre, rezultă că în 1973 tinerii mecanizatori 
ai județului Timiș se angajează să realizeze venituri și eco
nomii, prin folosirea mașinilor propuse pentru casare, prin in
tensificarea eforturilor în vederea utilizării cu randament ma
xim a tuturor tractoarelor din dotare, în valoare de peste 25 
milioane lei.

In toate dezbaterile care au avut loc a reieșit că uteciștii 
mecanizatori sînt conștienți de răspunderea ce le revine, de 
seriozitatea și dăruirea de care trebuie să dea dovadă pe tot 
parcursul anului pentru îndeplinirea tuturor acestor prevederi 
ale angajamentului. In continuare, Consiliul tineretului sătesc 
va urmări concret aplicarea tuturor măsurilor stabilite în'fie
care S.M.A., antrenînd și mai intens Trustul S.M.A., școlile 
profesionale de mecanici agricoli, organizațiile . U.T.C., în des
fășurarea și sprijinirea acestei inițiative uteciste, ale cărei 
roade le dorim cît mai bogate.

CORNEL MURARIU
secretar al Consiliului tineretului sătesc, județul Timiș

Declanșarea întrecerii inițiate de Comitetul Central al 
U.T.C., „Tineretul, factor activ în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen“ ne-a găsit într-o febrilă activitate desfășurată 
în toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județ 
în vederea stabilirii exacte a posibilităților de a ne integra 
în „mișcarea“ de prelungire a vieții productive a mașinilor a- 
gricole lansată de tinerii mecanizatori din județul Olt. Găsin
d-o foarte eficientă și pentru județul nostru, Consiliul tine
retului sătesc și-a înscris transpunerea în practică a acestei 
inițiative drept una din principalele acțiuni menite să facă 
din cei aproape 1 000 de uteciști mecanizatori un factor activ 
în efortul general care se întreprinde pentru îndeplinirea cin
cinalului mai devreme. Pentru început, am popularizat iniția
tiva în toate cele 34 de stațiuni din județ. Vreau să mențio
nez că adeziunea uteciștilor, ale tuturor mecanizatorilor ti
neri a fost pretutindeni însoțită de sprijinul colectivelor de 
muncă din S.M.A. In foarte multe unități s-au făcut propuneri 
valoroase. S-au oferit soluții pentru repararea utilajelor, s-au 
indicat căi pentru reducerea cheltuielilor, pentru sporirea ve
niturilor. Acum, cînd am făcut și instruirea secretarilor or
ganizațiilor U.T.C. din S.M.A. și I.A.S. pentru a populariza 
propunerile și inițiativele cele mai bune și a indica o metodo
logie optimă de lucru, sîntem în măsură să relevăm principa
lele obiective pe care organizațiile U.T.C. din S.M.A., tinerii 
mecanizatori din județul Timiș, le-au propus să le realizeze 
In cursul acestui an :

• Prin folosirea celor 280 tractoare U-27 peste norma de 
casare se va realiza 6 la sută din volumul total de lucrări 
planificate, obținîndu-se venituri de 18 milioane lei.

• Economiile realizate ca urmare a prelungirii cu încă doi 
ani a duratei de funcționare la 122 combine, 227 semănători, 
110 grape cu discuri, 90 remorci cisterne și auto, 242 pluguri 
și sape rotative, 75 mașini de împrăștiat îngrășăminte chimi
ce, însumează 3,2 milioane lei.

o Tinerii mecanizatori se angajează ca printr-o mai bună

NICI UN GRAM

DE METAL IROSIT!
(Urmară <Nn JM0. »

»ă-ți permițl ntei o «aeundă d« 
neatenție.

— Deci — avea să ne apună 
Ion Dlncă, secretarul organiza
ției U.T.C. de la prelucrări me 
canîce III, unul din cel 20 de 
tineri partlclpanțl activi la „ex
periment* — secrete la înde- 
mîna fiecăruia. Dar a căror 
transpunere In practică atrage 
după sine avantaje productive

A citit cu deosebit interes ini
țiativa tinerilor mecanizatori din 
județul Olt, publicată in „Scîn- 
teia tineretului“ din 18 noiem
brie, cu privire la prelungirea 
viratei industriale a tractoarelor 
fi mașinilor agricole, despre care 
am următoarea părere: 1. Ini
țiativa este excepțională și do
vedește o dată mai mult că posi
bilitățile organizației V.T.C. sînt 
inepuizabile ; 2. punerea în prac
tică a acestei inițiative în toate 
județele țării este perfect posi
bilă, aducînd economii deosebit 
de mari care se pot evidenția 
concret la finele fiecărui an; 3. 
generalizarea și punerea in prac
tică a acestei inițiative trebuie 
să se facă după ce in prealabil 
s-au pus la punct toate detalii
le; 4. printre aceste măsuri ce 
vor trebui luate le văd și pe ur
mătoarele :

a) la începutul fiecărui an să 
se stabilească tractoarele și ma
șinile agricole care îndeplinesc 
virata de casare in anul respec
tiv și din acestea să se nomina
lizeze utilajele ce vor rămîne in 
exploatare și durata cit vor ră
mîne. Acest lucru va trebui fă
cut de o comisie tehnică spe
cială care se va ocupa de a- 
ceastă problemă. Experiența a 
peste un deceniu de activitate 

inibtftanțlaJe. Fapt evident mai 
ales în condițiile în care așa 
după cum știți din 10 ianuarie 
toți uteciștii din prelucrări sînt 
integrați In efortul de a-și de
păși sarcinile de plan lunare cu 
7—10 procente, utilizînd SDV a- 
ferente numai pentru 30 de zile. 
Din calculele noastre reiese că 
muncind astfel pentru primele 
40 de zile din 1974 sculele vor fi 
asigurate încă din 1973, costul 
lor — ridicîndu-se la sute de 

in S.M.A. îmi îngăduie să apre
ciez că, nu este bine să se pre
lungească durata de funcționare 
la toate utilajele oi numai la a- 
proximativ 75 la sută deoarece 
unele utilaje, în funcție de sta
rea lor tehnică, ajung într-o a- 
semenea situație incit cheltuieli
le nu se pot justifica prin veni
turile aduse.

h) toate utilajele ce se menO SCRISOAREDIN DOBROGEA
țin în exploatare vor fi reparate 
de către cei mai destoinici me
canici și recepționate de către o 
comisie formată din cei mai buni 
tehnicieni deoarece aceste uti
laje dacă nu sînt foarte bine 
verificate pot produce accidente 
sau pot executa lucrări de proas
tă calitate.
' c) fiecare utilaj menținut în 
exploatare să fie inscripționat 
sub o formă sau alta: „menți
nut în exploatare" sau „vîrsta 
industrială prelungită" sau „nu 

mii lei — reprezentînd econo
mii.

— Ml se pare important să 
subliniez — releva controlorul 
tehnic de calitate Marin Cristea 
— că respectarea „parametrilor 
de lucru“ enunțați de Ienciu 
cbntribuie în măsură însemnată 
și la reducerea pierderilor de 
metal datorate rebuturilor. Ca
pitol asupra căruia, mă simt 
obligat să precizez, comitetul 
U.T.C. pe uzină și-a îndreptat 

sînt pentru I.C.M." ; sau, even
tual, un mic fanion pe care să 
se înscrie o formulă stimulatoa
re.

d) este foarte bine ca normele 
de lucru să se aplice diferen
țiat, în funcție de vechimea 
tractoarelor. De exemplu, dacă 
un tractor are vîrsta Industrială 
8 ani și se stabilește ca el să 
rămînă în exploatare 10 ani, nor- 

ma de lucru ar putea fi diferen
țiată astfel: 0—4 ani—100 la 
sută ; 4—8 ani=90 la sută ; 
8—10 ani =80 la sută ; peste 10 
ani = 70 la sută.

Procentele ar putea fi modi
ficate dar principiul trebuie să 
rămînă valabil. In felul acesta 
n-ar mai alerga tractoriștii nu
mai după tractoare noi, ci ar 
căuta să lucreze pe tractoare 
vechi, să le întrețină bine pen
tru a le mări durata de funcțio
nare, beneficiind în felul acesta 

în mod special atenția. Priviți, 
de pildă, această vitrină a cali
tății a căror exponate au fost 
produse In decembrie 1972. Doar 
doi tineri muncitori, Ene Zam
fir și Florian Avram, din aproa
pe 300 cîți lucrează în secție 
s-au făcut- vinovați de derogări 
de acest gen și asta la începutul 
lunii. Pentru ca apoi, de atunci 
și pînă acum, deși experimentul 
îi angrena doar pe 20 dintre ei, 
toți s-au simțit datori să-și facă 
din reducerea consumului de 
metal un punct de onoare, fie că 
este vorba de scule sau de repe
re spre prelucrare. Vă mărturi
sesc că în anii de cînd lucrez 
aici este pentru prima oară cînd 
într-o perioadă de 30 de zile nici 
un gram de metal nu a fost iro
sit pe această cale.

— Și nu ne vom opri aici — 
ne-a asigurat înainte de despăr
țire inginerul Virgil Ioniță. In 
1973 intenționăm ca acțiunea de 

de creșterea salarizării prin mic
șorarea normelor de lucru.

e) pentru un tractorist care ar 
lucra cu un singur tractor de 
nou și pînă la îndeplinirea vira
tei industriale și care s-ar an
gaja să lucreze în continuare 
încă 2 ani, ar trebui să se fixeze 
un premiu excepțional egal — 
de pildă — cu salariu lu
nar maxim obținut în anul res
pectiv. In felul acesta tractoriștii 
s-ar stabiliza pe tractoare, ar a- 
vea interesul să ajungă cu un 
tractor pînă la casare ; un trac
tor „trecut printr-o singură 
mină" rezistă mult mai mult 
decît unul trecut prin mai mul
te mîini.

f) toate tractoarele ce au ră
mas în exploatare peste limita 
de vîrstă industrială ar trebuie să 
fie aduse la atelierul S.M.A. și 
verificate tehnic din 3 în 3 luni 
pentru a avea siguranța unei ex
ploatări fără riscuri.

In concluzie, pentru ca iniția
tiva — deosebit de valoroasă — 
să poată avea un rezultat eco
nomic concret, trebuie foarte 
bine puse la punct toate deta
liile printre care am amintit și 
eu dteva.

Ing. DUMITRU UNGUREANU 
inginer șef la I.I.P.N.C. Lumina, 

județul Constanța 

economisire a metalului, a ma
terialelor în general, să fie o 
acțiune a tuturor tinerilor Ince- 
pînd cu proiectanții șl terminînd 
cu cel de la montaj. Deși a tre
cut destul de puțin timp de cînd

Virgil Ioniță, șeful comisiei social- 
profesionale a Comitetului U.T.C. 
pe uzină: „Inițiativa poate fi 

demarată".

„Baza sportivă 
a școlii 

este pustie“
Articolul intitulat astfel a con

stituit punctul de plecare pen
tru o analiză, mai amplă, pe 
care comitetele județean și mu
nicipal Brașov ale U.T.C. le-au 
făcut la fața locului. Fără în
doială că neajunsurile semnala
te au cauze mai adînci „...Acti
vitatea sportivă de masă este de 
mai mult timp necorespunzătoa
re față de posibilitățile materia
le de care dispune liceul, față 
de tradițiile sportive ale acestuia 
— se precizează în răspunsul 
Comitetului județean Brașov al 
U.T.C. Unele cauze ne privesc 
direct și ne însușim critica în- 
trucît activiștii sectoarelor și co
misiilor sportive municipale, ju

Peisaj arădean

Foto : ȘTEFAN WEISS

am hotărît să spunem „Nu, risi
pei" de orice fel, rezultatele 
obținute în cazul sculelor dispo
zitivelor și verificatoarelor ca șl 
în cel al diminuării pierderilor 
din rebuturi ne-au dovedit că

Deci — ne spune Ion Dincă — 
„secretele" la îndemîna fiecăruia! 

dețene nu au manifestat perse
verență pentru activizarea mun
cii sportive din școală, nu au 
îndrumat sistematic și perma
nent activitatea consiliului aso
ciației sportive și a comitetului 
U.T.C. Pe de altă parte, la ni
velul școlii, conducerea, profe
sorii de educație fizică n-au de
pus interes pentru desfășurarea 
unei activități ritmice. De aceea, 
am socotit utilă critica și am ac
ționat în consecință. Cunoscînd 
îndeaproape realitatea, apreciem 
că unele aspecte criticate se per
petuează de la an la an, deci 
nu se pot scuza. Socotim printre 
cauzele care au determinat si
tuația respectivă lipsa de îndru
mare, cooperare și control, auto- 
mulțumirea, valabile pentru fie
care factor răspunzător“. Ne sînt 
comunicate și măsurile între
prinse. în primul rînd s-au nor
malizat relațiile de colaborare 
dintre conducerea școlii, profe
sorii de educație fizică și asocia

atunci cînd vrei eu tot dinadin
sul — și organizația noastră 
vrea — nu se poate să nu gă
sești modalitățile de a te în
scrie pe coordonatele eficienței 
maxime.

Această vitrină a calității este o 
oglindă a faptului că tinerii mun
citori caută să atingă cota zero 
în producerea rebuturilor — ne 
informează controlorul Marin 

Cristea. 

ția sportivă. Cînd înserăm aces
te rînduri activitatea asociației 
sportive a Liceului nr. 1 din 
Brașov își desfășoară activitatea 
pe baza oalendarului sportiv. 
Baza sportivă a școlii este în 
permanență solicitată j pentru 
perioada iernii s-a stabilit ~ pro
gramul campionatului la schi, 
sanie și șah. Astfel de măsuri 
s-au luat în toate asociațiile spor
tive din municipiu pentru a se 
evita apariția unor fenomene de 
genul celor criticate.

„Ce le va spune 
tinerilor 

comitetul
comunal U.T.C.“

„Referitor la cele relatate de 
corespondentul ziarului, vă co
municăm că secretariatul Comi
tetului județean Mureș al U.T.C. 
a luat următoarele măsuri: la 
nivelul comunei Zagăr a fost or
ganizată o consfătuire de lucru 
cu activele U.T.C. și cu toți fac
torii răspunzători de munca e- 
ducativă din cadrul comunei. 
S-au analizat lipsurile semnala
te, s-au stabilit măsuri și res
ponsabilități concrete pentru im
pulsionarea activității organiza
țiilor U.T.C. Secretariatul a re
partizat în această comună un 
activist cu o îndelungată expe
riență pentru a ajuta organiza
țiile în îmbunătățirea activității 
lor“.

De altfel, adunările de dări de 
seamă și alegeri au constituit 
prilej de analiză, i-au sancționat 
pe acei membri ai activelor care 
au desfășurat o muncă necores
punzătoare, fiind schimbați din 
funcțiile pe oare le-au avut

„Clne-i 
săpunește 

pe risipitorii 
din Săpunari“ ?
Reținem din răspunsul primit 

de la Comitetul județean Ialo
mița î al U.T.C. următoare
le : „Critica a fost înte
meiată. S-au luat și mă
suri : articolul a fost discutat în 
oadrul adunării generale, tineri
lor, elevilor li s-au repartizat 
parcele pe care să lucreze; în
treaga cantitate de porumb cu
les a fost depozitată în incinta 
C.A.P. ; un activist al comitetu
lui județean s-a deplasat în mai 
multe rînduri în satul Săpunari 
rezolvînd probleme ale vieții or
ganizației U.T.C. „în adunarea 
generală pe oomună — se spu
ne în finalul răspunsului — co
mitetul comunal U.T.C. și-a pro
pus să sprijine mai mult orga
nizația din C.A.P. Săpunari în 
toate problemele muncii, să-i a- 
corde sprijin material pentru a- 
menajarea unui club pentru ti
nerii din cadrul cooperativei“.

Redactorul rubricii
LIBIA POPESCU

ÎNTREBARE:
Am scanat din vedere să vă adresăm întrebări privind jocul 

de dublu Și cum bine se știe, România a dat tenisului mon
dial unul dintre cele mai redutabile și — dacă se poate — mai 
spectaculoase cupluri. Ce are caracteristic jocul de dublu ? 
Care sînt cele mai celebre cupluri ? Cît este automatizare, 
sincronizare și reflex în jocul de dublu și cît improvizație de 
moment ? Ce conferă unei partide de dublii un grad mai înalt 
de spectaculozitate ?

AUTOMATIZAREA 
IMPROVIZAȚIEI

Tenisul este un aport prin excelență individual, dar întrea
ga lui frumusețe se descoperă în momentul în care e jucat 
„în colectiv“, de doi jucători. Acești doi jucători formează, 
dacă nu o echipă, un cuplu avînd în față alți doi, ei pun în 
funcțiune regulile jocului colectiv. Aș vrea să adaug că du
blul nu are rival ca spectacol dacă e echilibrat. Un mare du
blu ajunge la o asemenea perfecțiune în materie de sincroni
zare, încît lasă efectiv impresia că pe teren evoluează nu doi 
jucători, ci unul singur, cu patru brațe. Dacă vi se pare că 
exagerez, trebuie să vă mărturisesc că aceasta este, cei pu
țin, senzația pe care o am eu în teren.

Dublul este, dacă vreți, un moment, de întîlnire miraculoa
să între doi oameni. Dublul nu este în nici un caz o sumă arit
metică a valorilor care îl compun. Laver și Emmerson au fost 
doi dintre cel mai mari „simpliști“ din istoria tenisului, doi 
dintre rarii laureațl ai marelui triptic Roland Garros—Wimble- 

don—Forest Hills (în același an), dar n-au realizat un mare 
dublu. Exemplul opus al perechii Hewit.t—McMillan nu face 
decît să-mi sublinieze ideea. Am fost întrebat deseori (mai 
ales după finala de anul trecut de la Wimbledon, cînd Hewitt 
și Mc Millan s-au distrat pur și simplu cu o pereche de forța 
echipei Stan Șmith—Van Dillen : „Cum se explică forța cu
plului sud-african ?“ Răspunsul e simplu : există o perfectă 
completare între acești doi jucători. Există, în primul rînd, 
acest Bob Hewitt, poate cel mai mare „dublist“ al ultimilor 
ani. Bob Hewitt e un asemenea maestru în jocul de dublu în
cît după ce, cu ani în urmă, a format și sudat o pereche de 
glorie cu Fred Stolle, a reușit să „învingă“ divorțul — Stolle 
trecuse la profesionism — și să formeze noul cuplu mondial 
Hewitt—Mc Millan. Mă veți întreba i „Bine, bine, dar ce are 
deosebit în încruntatul cu șapcă Frew Mc Millan ?“ Și am să 
vă răspund că are cam tot ceea ce îi trebuie unui mare ju
cător de dublu. Serviciul lui, deși nu prea puternic, e foarte 
bine plasat. Anoi e acel retur formidabil, cu două mîini. In 
sfîrsit. îndemînarea lui la fileu — cu două mîini I — e atit 
de mare, încît toti adversarii sînt în derută. Să notăm, da 
altfel, că împotriva unui voleu executat cu două mîini, șan
sele de anticipare a zborului mingii sînt foarte reduse.

In . anul 1968, cuplul Bob Hewitt—Frew Mc Millan a fost 
neînvins timp de opt luni. Seria se anunța fără sfîrsit. Dar pe 
neașteptate a venit înfrîngerea. Celebrul cuplu pierdea în 
fața perechii Năstase—Tiriac, la Roland Garros, după o parti
dă despre care s-a scris mai mult decît despre toate simplu- 
rile acelei zile. Comentatorii erau de părere că o partidă 
Hewitt, Mc Millan—Năstase, Țiriac este oricînd incomparabil 
mai frumoasă decît un match Laver. Emmerson—Newcombe, 
Roche, de pildă.

Din ziua aceea, de la Roland Garros, am jucat deseori cu 
Bob șl Frew. Am pierdut nu o dată. întotdeauna. însă, jocu
rile noastre s-au prelungit, cinci seturi. Indiferent de rezultat, 
noi am avut o presă mal bună, fiind cuplul forte al cronica
rilor și al publicului.

Comentatorii de peste tot au fost de părere că „Țiriac—Năs- 
tas» formează un cuplu ieșit din comun". Reproduc acest ci
tat nu pentru că ne flatează. Nu I Vreau numai să spun că 
noi am fost obligați să facem ceva special. în calitatea noas
tră de jucători europeni, am pornit la drum fără să avem ar
mele americanilor și australienilor, adică loviturile de sus. In 

această situație, a trebuit să Imaginăm un joc special, bazat 
pe „viclenia“ returului și pe declanșarea canonadei Ia fileu, 
adică a unei „lupte corp la corp“. De altfel, în compania lui 
Nastase este imposibilă o repartizare foarte logică a sarcini
lor, deoarece viteza în joc a lui Iile poate da peste cap orice plan

In linii mari, simplificînd la maximum, aș putea spune că 
jocul nostru s-a bazat pe voleul și pe reflexul Iul Năstase și 
pe returul meu de servlci, care a pregătit deseori fazele în 
sensul convenabil jocului nostru.

După ani și ani de joc împreună, mișcările noastre se au
tomatizaseră atit de bine, încît se întîmpla deseori ca unul 
din noi să se deplaseze într-o direcție aparent bizară înainte 
ca celălalt să fi pornit spre minge. Aceste mișcări, privite dm 
tribună, păreau uneori de-a dreptul caraghioase, dar ele erau, 
de fapt, principala noastră armă. Aș vrea să vă încredințez 
— pentru că am jucat de atîtea ori în străinătate — că în pe
rioada noastră de aur nu-mi aduc aminte ca de-a lungul unui 
an de concursuri să fi trecut printre noi mai mult de trei 
mingi. Și nu cred că rachetele noastre sâ se fi încrucișat lo- 
vindu-se mai mult de trei sau patru .ori din primăvară pî- 
nă-n iarnă.

Așa am ajuns la „jucătorul cu patru brațe", așa am ajuns 
să automatizăm improvizația — dacă e posibil această apro
piere de cuvinte atit de opuse.

Timp de opt ani, dublul ne-a adus bucurii mari. De fapt, 
dublul e frumos în primul rînd pentru că te simți dator să 
lucrezi pentru partenerul tău. Dublul e mult mai mult decît 
o modalitate tehnică de rezolvare a unor momente de joc. 
Dublul e o întreagă filozofie a sportului.

In momentul următor sper să revin cu cîteva idei pe tema 
dublului, mai ales că voi vorbi și despre dublul mixt... Pînă 
atunci, aș vrea să dau un sfat cititorilor mai tineri : începeți 
să jucați dublu cît mai devreme. Vreau să vă amintesc că 
Newcombe și Roche au început să joace dublu de la 14 ani, 
pentru a rămîne mereu împreună Știu foarte bine că îmi 
veți răspunde i „Și totuși, Ion Țiriac și-a ajuns partenerul 
abia Ia 26 de ani“... Perfect de acord. A fost, însă, ceva ieșit 
din comun, așa cum au și spus-o, dealtfel, comentatorii de 
pretutindeni... >

Așadar, nu uitați i vîrsta ideală a logodnei de dublu rămîne 
cea a australienilor Newcombe și Roche.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PAKISTAN
Dineu in onoarea președintelui

Zuifikar Aii hutto

(Urmare din pag. I)

a-decanul corpului diplomatic 
creditat la Islamabad.

în cursul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, 
nească, președintele

Ceaușescu și președintele Zuifi
kar Ali Bhutto au rostit toasturi.

un ' spectacol de dansuri

★

priete- 
Nicolae

După dineu, în grădina Pa
latului prezidențial a fost pre

zentat
populare ale populației khatah. 
în jurul unui uriaș rug, grupuri 
de dansatori au executat 
sebită măiestrie „Dansul săbii
lor“, „Dansul eșarfelor“ și alte

cu deo-

dansuri specifice Provinciei fron
tierei de nord-vest.

La sfîrșitul spectacolului, care 
a fost răsplătit cu puternice a- 
plauze, cei doi președinți au 
felicitat cu căldură formațiile de 
dansatori populari.

Toastul președintelui Toastul președintelui

NICOLAE CEAUSESCU
9

ZULFIKAR ALI BHUTTO
Domnule președinte, doamne

lor și domnilor,
Ne aflăm de două zile în fru

moasa Dumneavoastră țară si 
trebuie să declar, în această 
seară, că avem impresii? deose
bit de plăcute.

In primul rînd, sintem im
presionați de primirea căldu
roasă care ni s-a făcut peste 
tot. Am putut să constatăm că 
poporul pakistanez și conducă
torii săi sînt animați de senti
mente prietenești față de 
porul român, că doresc cu 
doare pacea și colaborarea, atît 
cu țara noastră, 
țări și popoare.

Am vizitat azi 
«trucțiile mărețe 
realizează poporul 
prieten. Vizita Ia Tarbela ne-a 
produs o deosebită impresie, a- 
tit prin măreția acestei con
strucții, cit și prin implicațiile 
ei economice care, fără îndoia
lă. vor contribui Ia progresul 
general al Pakistanului. Am a- 
flat, cu acest prilej, că Ia a- 
ceastă construcție lucrează spe
cialiști din peste 20 de țări, în
tre care și România. Este, cred, 
un simbol faptul că specialiș
tii se reunesc pentru a 
semenea construcții 
Așa cum am declarat, 
fel, azi, considerăm că 
să facem totul pentru 
poarele să conlucreze în slujba 
dezvoltării economice și sociale, 
în slujba păcii, pentru a evita 
noi războaie și conflicte.

Am vizitat Institutul de cer
cetări atomice și am constatat 
că există preocuparea de a pu
ne această uriașă energie în 
slujba progresului și păcii.

Deci, din ceea ce am putut 
constata azi avem impresia plă
cută că poporul pakistanez 
este preocupat de a.-și asigura 
progresul economic și social, 
bunăstarea, de a trăi în pace 
și colaborare cu toate popoare
le — și vom duce cu noi, aca
să, această impresie.

po- 
ar-

cit și cu alte

una din con- 
pe care le 

pakistanez

dura a- 
pașnice. 
de alt- 
trebuie 
ca po-

Am avut convorbiri deosebit 
de amicale și cu rezultate bu
ne. Am ajuns. împreună cu 
domnul președinte, la concluzia 
că popoarele român și pakista
nez pot să colaboreze cu bune 
rezultate în multe domenii de 
activitate. Am ajuns la conclu
zia să realizăm un acord de co
laborare de lungă durată și să 
înființăm o Comisie mixtă de 
colaborare.

In această seară, am semnat 
o Declarație solemnă comună 
cu privire la relațiile de cola
borare și prietenie dintre Româ
nia și Pakistan. (Aplauze pu
ternice).

Se poate spune că, in două 
zile, am înfăptuit multe lucruri 
care corespund năzuințelor po
poarelor noastre și servesc ca
uzei prieteniei și colaborării in
ternaționale.

Vreau să vă asigur, domnule 
președinte, să 
le poporului ruinau, pupul ui 
pakistanez că România va face 
totul pentru a 
rile realizate 
pentru a traduce în viață prin
cipiile înscrise în — 
(Vii aplauze).

Aș dori, 
seară pe 
împreună, 
lui pakistanez 
te succese pe calea progresului 
economico-social, a bunăstării și 
fericirii, să urez dezvoltarea 
continuă a colaborării și priete
niei dintre România și Pakis
tan, să îmi exprim speranța că 
popoarele noastre vor conlucra 
atît în domeniile economice, cit 
și în domeniul realizării unei 
lumi mai bune și mai drepte, a 
unei lumi a păcii.

Propun să ridicăm un pahar 
în sănătatea președintelui Bhu
tto, a doamnei, în sănătatea 
Dumneavoastră, a tuturor !

Pentru relații bune între po
poarele noastre I

(Aplauze puternice, îndelun
gate).

Domnule președinte.
Excelențe.
Doamnelor și domnilor.

asigur, în nume- 
român, poporul
înfăptui înțelege- 
în aceste zile,

Declarație.

acum, 
care 
să

în această 
o petrecem 

urez poporu- 
cît mai mul-

Aș dori să vă mulțumesc, 
domnule președinte, pentru ceea 
ce ați spus in această seară. 
Sintem copleșiți nu numai de 
cuvintele dumneavoastră, dar și 
de sinceritatea cu care au fost 
rostite.

Ați petrecut cu noi numai 
două zile, două zile în cursul 
cărora am avut discuții, în 
cursul cărora ați vizitat și o altă 
provincie a țării noastre. Și în 
timpul acestor vizite v-ați putut 
convinge de eforturile noastre 
modeste pentru ridicarea econo
mică a poporului pakistanez. 
Mîine veți vizita o altă provin
cie a Pakistanului, iar în seara 
următoare o a treia provincie. 
Regretul nostru este că timpul 
pe care îl petreceți alături de 
noi este prea scurt pentru a 
merge și în a patra provincie, 
spre a vă putea convinge încă 
o dată că oriunde ați merge și 
cu oricine vă veți intilni veți 
simți aceeași căldură, aceeași a- 
fecțiune față de dumneavoastră 
și distinșii dumneavoastră prie
teni.

Vizita dumneavoastră în Pa
kistan este memorabilă și ne 
vom aminti de ea mult timp 
încă în viitor. De ce acest lu
cru ? Pentru că ați venit într-o 
perioadă de mari încordări și 
mari dificultăți, cînd am trecut 
printr-o experiență tragică 
traumatizantă pentru 
noastră națională.

De ce vizita dumneavoastră în 
Pakistan este memorabilă? Pen
tru că ați venit pe teritoriul 
nostru spre a constata eforturi
le pe care le facem 
carea țării noastre, 
sarea unei noi căi 
acest subcontinent, 
cercat de războaie.

și 
viata

Astăzi, am semnat un docu
ment care este important, nu 
numai prin titlul pe care il 
poartă de Declarație solemnă, 
dar și prin principiile și mai a- 
les prin scopul și conținutul 
acestei Declarații.

Se poate pune întrebarea : De 
ce s-a încheiat acest acord, a- 
cest document de importanță 
fundamentală, după numai trei 
ore de discuții ? Spun aceasta 
pentru că, prin contrast, am 
purtat negocieri inutile cîte trei 
luni, trei ani sau 300 de ani și 
nu am progresat cu nici un mi
limetru. Rațiunea acestui răs
puns este că există o dorință 
de colaborare. Rațiunea simplă 
a acestui răspuns este că nu 
există nici un element care să 
ne împingă, să no silească să 
semnăm acest acord. Răspunsul 
simplu este că nu există nici o 
iotă de amenințare sau constrîn- 
gero în acordul pe care l-am 
semnat. Acest document a fost 
încheiat ca expresie a aspirații
lor libere exprimate de poporul 
României și poporul Pakistanu
lui, prin vocea conducătorilor 
lor. De aceea, este credința mea 
fermă că acest document va dăi
nui și va trece peste orice vici
situdini sau amenințări care 
i-ar putea sta în cale. Și toc
mai din această cauză ii privim 
cu optimism și cu speranță.

Cînd veți reveni in țara dum
neavoastră, domnule președinte, 
vă rugăm să transmiteți po
porului român aprecierea noas
tră sinceră, mulțumirile noastre 
sincere pentru 
cooperarea de 
vadă în aceste 
pentru noi.

Pentru motivele pe care le-am 
enunțat, vă insoțeso mîine la 
Eahore, deși am încheiat acor
durile de bază. Vom continua și 
acolo discuțiile noastre sincere, 
cordiale și rodnice. Insă, Minis
terul de Externe nu trebuie să 
ia acest lucru drept precedent, 
pentru că este vorba de un caz 
special (Aplauze însuflețite).

In 
trul 
nea 
faci 
(ind
re mîine de la dumneavoastră, 
la Laliore, o să trebuiască să 
urez ca în viitor să se spună : 
„Cînd te duci Ia Roma, să faci 
ca românii" (Aplauze puternice).

Doamnelor și domnilor,
Este pentru mine o mare plă

cere să vă propun să închinăm 
cu toții un pahar pentru eroicul 
popor român, pentru prietenia 
veșnică între poporul pakista
nez și poporul român, pentru 
președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, și doamna Ceaușescu, 
pentru toți stimații noștri prie
teni din România. (Vii aplauze).

înțelegerea și 
care ați dat do- 
momente dificile

Continuarea

convorbirilor oficiale
Marți, 9 ianuarie, la Casa 

Președinției din Rawalpindi, 
au continuat convorbirile ofi
ciale dintre președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Islamice Pakistan, 
Zuifikar Aii Bhutto.

Din partea română au fost 
prezenți George Maeovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Nicolae M. Nicolae, ministru

secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, Gheorghe 
Oprea, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat, Mihai 
Magheru, ambasadorul Româ
niei la Islamabad, și alte per
soane oficiale.

Din partea pakistaneză au 
participat J.A. Rahim, minis
tru pentru problemele prezi
dențiale, ministrul comerțului 
și producției, Mubashir Hasan, 
ministrul afacerilor economice

pentru ridi- 
pentru tra
de pace pe 
atît de in-

trecut, cînd Roma era cen- 
civilizației vestice, se spu- 
că la Roma trebuie să 
așa cum fac romanii, 
o să îmi iau la revede-

și finanțelor, 
lier special 
Aziz Ahmad, 
la Ministerul 
ne, S.A.D. Bukhari, 
dorul 
rești, și alte persoane oficiale.

în cursul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă 
cordială, prietenească, a fost 
efectuat un schimb de păreți 
cu privire la unele probleme 
internaționale actuale.

Rafi Raza, consi- 
al președintelui, 
secretar general 

Afacerilor Exter- 
ambasa- 

Pakistanului la Bucu-

Vizita tovarășei Elena Ceausescu
la Muzeul arheologic din Taxila

Marți, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțită de doamna 
Fazal Akbar Khan, a vizitat 
Muzeul arheologic din Taxila, 
localitate din apropiere de 
Rawalpindi — unde au fost 
scoase la lumină vestigiile 
unor vechi civilizații, care s-au 
dezvoltat din secolul șase

înainte de era noastră și pină 
în secolul șase al erei noastre.

Diferitele exponate — 
sculpturi, statuete, obiecte de 
podoabă din aur și argint, 
obiecte de uz casnic, monede 
— constituie o ilustrare vie a 
puterii de creație, a talentului 
și iscusinței unui popor stră-

vechi ce își consacră azi efor
turile făuririi unei vieți noi, 
mai bune.

La încheierea vizitei, tova
rășa Elena Ceaușescu, expri- 
mîndu-și aprecierea pentru 
grija depusă în conservarea și 
reconstituirea acestor mărturii 
ale trecutului, a semnat în 
cartea de onoare.

La Tarbela și la Institutul pakistanez
de științe și tehnologie nucleară

Marți la amiază, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a so
sit la bordul unui elicopter, în
tr-o scurtă vizită la Șantierul 
marelui baraj de la Tarbela, de 
pe fluviul Ind, unul din obiecti
vele economice de cea mal mare 
însemnătate pentru dezvoltarea 
economică a Pakistanului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor exter
ne, Gheorghe Oprea, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat, Mihai Magheru, ambasado
rul României la Islamabad.

Șeful statului român este În
soțit, de asemenea, de 
Khan. ministrul de stat pentru 
securitatea internă, cu

Akbar Khan, 
din suita de

Akbar
soția, 

.Faza Akbar Khan, care fac 
parte din suita de onoare 
constituită cu prilejul vizitei în 
Pakistan.

După o jumătate de oră de 
zbbr. elicopterul aterizează pe 
un platou din imediata apropie
re a șantierului. Oaspeții sînt 
salutați cu deosebită cordialitate 
de Arhab Sikandar Khan Khali, 
guvernatorul Provinciei frontie
rei de nord-vest, de alte oficia
lități locale, precum și de Shah 
Nawaz Khan, președintele Au
torității pentru dezvoltarea re
surselor de apă și energetice. 
Un băiețel și o fetiță, îmbrăcați 
în portul național de pe aceste 
meleaguri, oferă frumoase bu
chete de flpri.

în drum spre sediul central al 
șantierului, numeroși locuitori 
din împrejurimi șl lucrători ai 
șantierului aclamă îndelung, fac 
semne prietenești cu mina, flu
tură stegulețe românești și pa 
kistaneze. Și aici, ca și la Ra
walpindi, sintem martorii unor 
emoționante manifestări pline 
de căldură, de sinceră bucurie 
Aceste manifestări vorbesc în 
mod elocvent despre sentimen 
tele de stimă și considerație nu 
trite față de conducătorul unei 
țări prietene a poporului pakis 
tanez, a tuturor popoarelor care 
luptă pentru înlăturarea efecte-

lor dominației străine, pentru 
accelerarea dezvoltării, pentru 
valorificarea în folosul propriu 
a bogățiilor naționale.

La intrarea în sediul șantieru
lui sînt prezentați specialiștii 
care lucrează la construirea 3- 
cestui obiectiv. Pe lingă ingine
rii șl tehnicienii pakistanezi sînt 
prezenți și specialiști din 23 de 
țări ale lumii, printre care 
și România, care au ținut să 
îl salute pe conducătorul român. 
In fața unei machete și a unor 
diagrame, directorul general al 
șantierului, Manan Khan, dă 
ample explicații. In Pakistan 
obținerea apei este una din cele 
mai importante probleme, dacă 
ținem seama de condițiile natu
rale deosebit de vitrege în mul
te regiuni. întinderile de pă- 
mînt din această țară, cu o 
economie care își păstrează încă 
caracterul preponderent agrar, 
depășesc 200 milioane de acri, 
dar din această suprafață doar 
45—50 milioane sînt cultivabili, 
restul reprezentînd pămînturi a- 
ride. Pe de altă parte, ploile 
sînt extrem de rare. Din tot
deauna locuitorii de pe aceste 
meleaguri au luptat pentru a 
crea o rețea largă de irigații, in 
special în bazinul Indului, dar 
debitul de apă al acestui fluviu 
este foarte diferit de la un a- 
notimp la altul, depinzînd de to
pirea zăpezilor din Himalaia. De 
aici, necesitatea acută a con
struirii unor mari rezervoare în 
vederea distribuirii raționale a 
apei. Un asemenea rezervor a 
fost construit la Mangla, iar al
tul este în curs’de construcție 
la Tarbela, aceste două obiecti
ve fiind punctele cheie ale pro
gramului de valorificare a flu
viului Ind. Barajul de pe Ind 
— cel mai mare baraj gravita
țional din lume — este o lucra
re de vaste proporții, a cărui 
construcție a necesitat investiții 
de ordinul a un miliard de do
lari și care se înfăptuiește — 
informează directorul general — 
cu sprijinul Băncii Internațio
nale pentru Reconstrucție și 
dezvoltare. Paralel cu bara-

va
m.

3 
re-

jul, care la terminare 
avea o înălțime de 143 
și o lungime de aproape 
km. se va construi o 
țea densă de canale, care, por
nind de la lacul de acumulare, 
va cuprinde o suprafață de 
4,5 milioane acri, unde vor fi 
cultivate cereale. In viitorii 
trei ani va fi terminată hidro
centrala, cu o putere instalată 
de 700 megawați, care va fur
niza jumătate din producția ac
tuală de energie electrică a 
Pakistanului. Principalele re
pere ale șantierului se află ln- 
tr-o fază avansată. Vizitînd di
feritele obiective ale noii con
strucții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de 
principalii lor parametri, apre
ciază amploarea lucrărilor e- 
fectuate. La trecerea oaspeților 
români, muncitorii, mulți din
tre ei aflați la înălțimea sche
lelor, Ie fac o caldă manifesta
ție de 
Nicolae 
Elena Ceaușescu răspund 
prietenie acestor 
spontane, se fotografiază 
mijlocul muncitorilor.

In cinstea solilor poporului 
român, guvernatorul Provinciei 
frontierei de nord-vest a oferit 
un dejun, care s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială.

Solicitat de reprezentanți ai 
presei pakistaneze să-și împăr
tășească impresiile despre șan
tierul de la Tarbela, președin
tele Nicolae Ceaușescu a spus : 
Aș dori, în primul rînd, să ex
prim mulțumiri președintelui 
Pakistanului pentru posibilita
tea oferită de a vizita provin
cia dumneavoastră și de a lua 
cunoștință de această lucrare 
foarte importantă, atît pentru 
economia Pakistanului, cit și 
din punct de vedere ingineresc.

Doresc să felicit pe toți cei 
care contribuie la realizarea a- 
cestei importante lucrări. Adre
sez populației din Provincia de 
nord-vest cele mai bune urări 
de fericire și prosperitate.

Rugat să-și exprime opinia în 
legătură cu faptul că pe șan-

simpatie. Tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa 

cu 
manifestații 

în

„Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu
prilej de satisfacție și bucurie pentru pakistanezi“

de pakls- 
numéros-

Nicolae 
că orice

tier lucrează, alături 
tanezi, specialiști din 
se țări, tovarășul 
Ceaușescu a apreciat 
construcție de acest fel, deci și
acest șantier, unde lucrează re
prezentanții unui număr mare 
de națiuni, reprezintă o contri
buție la pace, la prietenia șl 
colaborarea intre popoare.

Noi dorim ca toate popoarele 
să-și unească eforturile pentru 
a realiza lucrări care să contri
buie la dezvoltarea lor econo
mică și socială, la dezvoltarea 
lor pașnică, să facă totul pen
tru ca să se renunțe la chel
tuielile militare, pentru ca să 
fie promovată o politică de pace.

Apreciez că vizita mea în 
Pakistan și convorbirile cu pre
ședintele Bliutto constituie o 
contribuție la cauza prieteniei 
între popoarele noastre, la cau
za păcii in lume.

In încheiere, tovarășul Nicola» 
Ceaușescu a mulțumit guver
natorului Provinciei de nord- 
vest pentru ospitalitatea oferi
tă și a urat populației acestei 
provincii succese tot mai mari 
pe calea progresului și bună
stării.

în continuare, elicopterele cu 
care călătoresc președintele 
Nicolae Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale române și pa
kistaneze, se îndreaptă spre In
stitutul pakistanez de științe 
și tehnologie nucleară de lingă 
Islamabad. Ansamblul de clă
diri al institutului oferă soluții 
arhitectonice ingenioase, în care 
liniile moderne se îmbină cu 
stilul tradițional pakistanez.

Șeful statului român este sa
lutat de directorul institutului, 
dr. Ishfar Anred, de membrii 
corpului profesoral și de cer
cetători. Oaspeții români 
informați că institutul, 
funcționează ca un centru 
perfecționare

Presa din capitala pakistaneză, 
care apare în limbile engleză 
și urdu, a dedicat pagini întregi 
relatărilor despre primirea entu
ziastă făcută, luni, de populația și 
oficialitățile pakistaneze președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, despre celelalte ma
nifestări din programul primei 
zile a vizitei. De asemenea, în 
programele de actualități ale 
postului național de radio și tele
viziune au fost incluse, succesiv, 
relatări despre principalele activi
tăți ale zilei, începînd cu sosirea 
pe aeroportul Islamabad, convor
birile oficiale și, încheind, cu di
neul oferit de președintele 
Zuifikar Aii Bhutto în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Sub titlul „Ceaușescu și Bhutto 
își exprimă speranțe în relații 
mai strînse“, ziarul „Pakistan 
Times“ scrie: „Vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu a început 
excelent, cu călduroasa primire de 
pe aeroport și cu discuțiile cor
diale de la Falatul prezidențial 
cu președintele Bhutto“. Sînt re
produse, totodată, extrase largi 
din toasturile, rostite la dineu de 
cei doi președinți, subliniindu-se 
acele pasaje referitoare la posibili
tățile reale și oportunitatea lărgirii 
relațiilor de cooperare dintre cele 
două țări, la faptul că în multe 
probleme internaționale pozițiile 
Pakistanului și României coincid, 
la normele de justiție și echitate

ce trebuie să guverneze relațiile 
dintre state, indiferent de siste
mul social-polttic, Za rolul activ 
pe care îl pot juca în viața inter
națională statele în crearea unui 
climat de pace și destindere, fie 
ele mari sau mici. Este redat 
integral paragraful din toastul 
președintelui României în care se 
arată că „popoarele își afirmă 
dorința de a se pune capăt vechii 
politici imperialiste de forță și 
dictat, de a se realiza între po-

soțite de mari fotografii. Cea din 
deschiderea paginii, avîndu-l în 
prim plan pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, alături de președintele 
Zuifikar Aii Bhutto, iar a doua, 
luată în timpul primirii protoco
lare, în care președintele Româ
niei și tovarășa Elena Ceaușescu 
se întrețin amical cu președintele 
Pakistanului și soția sa, Nusrat 
Bhutto. Ziarul „Pakistan Times" 
inserează trei mari fotografii, pe 
cîte patru coloane din timpul so-

RELATĂRI ALE PRESEI 
DIN PAKISTAN

poare relații noi, bazate pe de
plina egalitate în drepturi, pe 
respectul independenței și su
veranității naționale a fiecărui 
stat, pe neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc“. Din 
titlurile altor relatări publicate în 
prima pagină a acestui ziar, de
dicată aproape în întregime re
flectării vizitei menționăm: 
„Entuziastă primire — mulțimea 
aplaudă“, „Președintele Ceaușescu 
se pronunță pentru eliminarea 
încordării'din orice zonă a lumii", 
„Bhutto subliniază apropierea 
dintre cele două țări", „Relații 
bilaterale, cooperarea — obiecti
vul discuțiilor“. Relatările sînt in-

sirii și de la dineu. O altă foto
grafie redă momentul cînd pre
ședintele Pakistanului îi conferă 
președintelui României 
distincție Ordinul 
— Pakistan“.

alt cotidian
„The New

înalta
„NisJian — I

de limba en- 
Times“, publi-

Un 
gleză, „ine i\ew limes , purris- 
că în deschiderea paginii, portre
tele
Ceaușescu și președintelui Zul- 
fikar Aii Bhutto, precum și arti
colul intitulat': „Rolul României 
în realizarea păcii este salutar“, 
alături de relatările privind mo
mentele din prima zi a vizitei. 
Același ziar inserează articolele 
intitulate : „Dezvoltarea relațiilor 
româno-pakistaneze — noi di-

președintelui Nicolae

mensiuni“ și „cooperarea eco
nomică'' pakistanezo-română“, în 
care se face o trecere în revistă 
a stadiului actual al acestor rela
ții cu mențiuni asupra perspecti
vei pe care o deschide prima vi
zită întreprinsă de un președinte 
al României în Pakistan, asupra 
amplificării și diversificării aces
tor relații.

Ziarul de limba urdu „Daily 
Mashriq" salutînd pe conducăto
rul poporului nostru, scrie că „pri
ma vizită oficială a unui pre
ședinte al României în Pakistan 
este un prilej de satisfacție și de 
bucurie pentru pakistanezi. Sîn- 
tem convinși că aceasta va con
solida pe mai departe legăturile 
de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări. Noile perspecti
ve ale cooperării vor face ca am
bele țări să-și aducă o contribu
ție mai mare la cauza păcii“.

Un alt cotidian de limba urdu, 
„Daily Jang", consacră acestui 
important eveniment un spațiu 
larg, numeroase relatări și foto
grafii.

Amplele relatări din presa pa
kistaneză, ilustrate de numeroa
sele fotografii, despre vizită, 
reflectă aprecierea de care Româ
nia se bucură în această țară și 
în lume pentru politica sa con
secventă de prietenie și de dez
voltare a relațiilor cu toate ță
rile. indiferent de sistemul lor 
social-ec.onomic, de distanțele 
geografice, precum și prestigiul 
cîștigat de conducătorul poporu
lui nostru pe plan internațional.

sînt 
care 

de 
perfecționare postuniversitar, 
dispune de un reactor de cer
cetări de 5 megawați, precum 
și de mai multe laboratoare de 
specialitate. Se vizitează apoi 
sala reactorului. în fața diferi
telor panouri de comandă se 
dau explicații amănunțite. Re
actorul este folosit nu nu
mai în scopuri de cercetări, 
ci și pentru producerea de 
radioizotopi artificiali, care își 
găsesc diferite aplicații pașnice. 

Oaspeții sînt apoi invitați in 
salonul oficial, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, semnează în 
Cartea de onoare. Deși scurtă, 
vizita a prilejuit o ilustrare 
concludentă a ceea ce se poa‘e 
realiza atunci cînd uriașa forță 
a atomului este pusă în’ slujba 
omului, a bunăstării sale.

Luîndu-și rămas bun, 
șui Nicolae Ceaușescu 
noi succese colectivului 
meni de știință de aici.

Cele două obiective ____ „
marți — un vast sistem de a- 
menajări hidroenergetice și un 
institut de cercetări atomice — 
simbolizează, în mod grăitor, 
năzuințele spre progres ale po
porului pakistanez, eforturile 
sale spre o viață mai bună. 
Realizarea unor lucrări de am
ploare, recuperarea unor întinse 
suprafețe de pămînt pentru a fi 
redate agriculturii, angrenarea 
în circuitul industrial a unor 
noi pături ale populației, prin 
darea în folosință a unor obiec
tive importante, lărgirea orizpn- 
tului științific, toate acestea con
stituie, fără îndoială, jaloane po
zitive în procesul edificării unei 
economii și societăți moderne în 
Pakistan, progres pe care Româ
nia socialistă îl urmărește cu 
toată simpatia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
persoanele care îi însoțesc s-au 
înapoiat la Rawalpindi în cursul 
după-am Iezii.

tovarâ- 
urează 

de oa-

vizitate

Reportajul vizitei a fost reali
zat de : ION CÂRJE, ROMU- 
I.US CÂPLESCU. ION PU- 

ȚINELU

' Fotografii: ANGHEL PASAT
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Frezorul Gheorghe Rădici e 
un timid. Poate de aceea 
cuvintele lui au alt preț, 

altă greutate, poate de aceea cu
rajul cu care Iși exprimă opiniile 
pare ceva deosebit. O particula
ritate : își începe toate frazele 
cu „Noi“. „Noi ne gîndim", „Noi 
credem“, „Noi am făcut“. E un 
semn al lipsei de personalitate ? 
Nu ! Dimpotrivă, un semn al 
florii rare numite modestie.

— Ce gîndesc și cum gîndesc 
eu acum, aici, în colectivul 
uzinei „Muscelul“ am învățat. 
De la tovarășii de muncă, mai 
vîrstnici sau chiar mai tineri 
am învățat totul, meseria, regu
lile de viață, de comportare, 
regulile de gîndire comunistă.

— Care este, după dumneata, 
valoarea unei norme de gindirt, 
pe care trebuie să o respecte un 
comunist ?

— Manifestarea acestei norme 
în viață, altfel n-are nici o va
loare. E vorba de a gîndi șl a 
face totul In interesul colecti
vului.

— Unde rămlne atunci propria 
dv. persoană, interesele ei sînt 
excluse, date Ia o parte ?

— Nu. Dar trebuie să fii con
știent că tu, ca individ, ești o 
expresie a colectivului. Dacă 
colectivul meu de muncă reali
zează ce și-a propus, atunci și 
Interesele mele individuale se 
realizează. De aceea am toate 
motivele să fac totul pentru ca 
munca, activitatea colectivului 
să fie eficientă.

Practic se întlmplă rar ca un 
colectiv întreg să greșească șl

nterlocutorul nostru este 
tînărul Savel Manolache, 
cooperator din Vlădeni, 

Județul Botoșani. Un tînăr 
aflat întotdeauna în centrul 
vieții satului, harnic, răzbă
tător și nu o dată dispus ca, 
după o vorbă bună spusă unuia, 
să-i facă altuia o critică zdravă
nă pentru lipsă de curaj, de tra
gere de inimă, ori de inițiativă.

— Observ din cînd în cînd că 
unii tineri au impresia că nu sînt 
prea folositori — declară el. In- 
tr-o zi, cineva îmi spunea că, pe 
cînd cei din industrie dau zi de 
zi produse multe și de bună ca
litate — asta o vedem prea bine 
la televizor și în ziare, dar la 
urma urmei o știam oricum — el 
are senzația că ceea ce face aici, 
în sat, e nemaipomenit de puțin 
în comparație cu activitatea 
muncitorului. Mai mult, chiar i 
se pare nepotrivit să facă de ani 
de zile aceeași muncă : semănat, 
întreținerea culturilor, recoltat și 
din nou semănat, întreținere, re
coltat. Respectivul îmi spunea, 
în sfîrșit, că nu-și apreciază 
munca.

— Totuși, e un cooperator 
fruntaș ?

— Este, cum să nu fie ? Mun
cește ca un leu, chiar așa să 
scrieți. Dar, în ceea ce privește 
discuția avută cu el, n-am fă- 
cut-o secretă. Am povestit-o și 
altora. Cred că am procedat 
just. Ei bine, așa am ajuns mai 
mulți la concluzia că deși omul 
nostru e fruntaș, încă nu e con
vins de utilitatea lui socială. Pă
rerea mea este că dacă muncește 
cum muncește, apoi el n-o face

eșenii se mindresc cu fa
brica de antibiotice. In 
anul cînd a început 

să producă, aceasta realiza un 
singur medicament: penicili
na. Astăzi numărul produselor 
a trecut de 100. Ca cercetător, 
dv. chimistul Ștefan Luca, vă 
socotiți printre cei care au con
tribuit la această realizare ? Și 
prin ce anume ?

— Mă găsesc, firește, printre 
ei, dar nu pentru acest lucru mă 
socotesc cercetător. A fi cerce
tător intr-un laborator uzinal nu 
înseamnă a realiza totdeauna un 
anume produs, care eventual... 
să-ți poarte numele. Mai obișnuit 
înseamnă a îmbunătăți procese 
tehnologice, a modifica parame
trii etc. In colectivul în care lu
crez, sîntem doi oameni, a fost 
obținut, după aproape un an de 
zile de cercetări, cristalizarea 
unui produs a cărui asimilare 
fusese pusă la punct în alte uni
tăți doar pînă la această fază de 
prelucrare. Și nu pot să spun că 
a fost ușor. Nu ne pierdusem 
speranța, dar să repeți pînă la 
exasperare o anume operație 
care de trei ori reușea și o dată 
nu, este ceva care-ți toacă nervii. 
Am reușit fiindcă am eliminat

»•
*

A 

EROUL
POZITIV

(Urmare din pag. I)
mane, pentru eroil-copll s-au scris (de ce ? I) uneori schițe, 
cei mult nuvele. Mulți dintre autorii acestor schițe nu ou pu
tut sau nu pot încă trece la scrierea unor romane, unii ex- 
primînd (poate) doar simpla lor revoltă împotriva eroilor-ro- 
boțl, alții (iarăși poate I) neavind experiența pe care se cu
vine s-o aibă un romancier.

in sfîrșit... o dată începutul făcut, era firesc, în căutarea 
aceluiași erou-pozitiv, să apară eroul-tînăr (sau nu chiar atît 
de tînăr) care ori privește în jurul său retrospectiv, eri e zgu
duit de propriile-1 observații — îndeobște recente. Încet, dar 
sigur, acest erou se dezbară de prejudecăți și se apropie de 
imaginea aceluia care nu numai că ne poate reprezenta a- 
cum aici, dar și în viitor, in fața posterității. Departe de an- 
ti-erou, viziune de fum la extrema viziunii mecanice, eroul 
începe să se vadă din ce în ce mai mult în literatura contem
porană exprimînd un nobil efort al scriitorului de azi de a 
se apropia de adevăratul personaj care construiește o epo
că, de cel mai adevărat erou-pozitiv : OMUL.

doar unul sau cîțiva membri al 
grupului să aibă dreptate. Dar 
se mai întfmplă. Bunăoară îmi 
amintesc de primele zile după 
ce s-a dat în folosință bloc ul 
destinat nefamiliștilor. Mulți ti
neri, uteciști de-ai noștri, după 
ce s-au văzut instalați acolo au 
început să-și neglijeze obliga
țiile de locatari.; In camerele 
lor era murdărie, dependințele 
începuseră să arate ca vui de lu

In primul rind— 
COLECTIVUL!

me. CInd am zis cîtorva să fie 
mai grijulii, m-au repezit : Ce, 
bă, o să stăm aici toată viața ? 
Ceea ce era mal dificil era că 
așa gtndeau și procedau cam 
mulți, că eram doar dol-trei 
care ne comportam în mod ci
vilizat In acest bun al colecti
vului uzinei, care e căminul 
nefamiliștilor. Am stat de vorbă 
cu cîțiva dintre 'băieții mal 

decît pentru sine, fără a se mai 
gîndi că aici, în sat, munca e la 
drept vorbind tot atît de intere
santă, de utilă ca și pe un șan
tier, ca și într-o fabrică. Deose
birile țin doar de specificul lo
cului de muncă, pe cînd numi
torul comun al tuturor acestor 
locuri — ca să folosesc un cu- 
vînt care mi-a rămas din școală 
— îi scapă tînărului cu pricina.

„Tinerii satului nu sînt 
mai prejos decît alții“

Este vorba de scopul efortului 
nostru, al tuturora, nu-i așa ? De 
scopul cetățenesc.

— Și ce s-a întîmplat mai 
departe ? S-a mai vorbit cu tînă
rul ?

— S-a vorbit. O să se mai 
vorbească. Trebuie să se vor
bească. Să știe bine omul că are 
un rost pe lume, nu chiar așa 
cum gîndea...

— Poate greșeala nu-i numai 
a lui.

— Poate. Asta ține și de edu
cație. Și de colectivul în care 
trăim. Dar pentru ca educația să 

toate, absolut toate, momentele 
de întîmplare. Și în chimie ase
menea momente sînt.

— Dar am înțeles, din' ce spu
neți, că nu excludeți ca un cer
cetător să descopere ceva anu

„0 angajare 
Muie să tie etieientă“

me, si realizeze, de pildă, un 
produs nou.

— Sigur, așa este. Cîțiva 
colegi mai vechi în meserie au 
și realizat asemenea produse și 
au primit anul acesta cîteva me
dalii de aur.

Dumneavoastră năzuiți spre așa 
ceva ?

— Cine nu și-ar dori, dar, ve- 

<

seriosi, am format un mic grup 
și am început să-i convingem1 
pe rînd pe ceilalți că greșesc, 
că nu au o atitudine justă față 
de bunul obștesc. Metoda a dat 
roade, în scurt timp, unul cîte 
unul, băieții și-au reconsiderat 
poziția, au început să aibă grijă 
de camerele unde locuiesc. Deci, 
cred eu, cînd se ivesc situații 
în care, deși are dreptate, co
munistul este în contradicție cu 

colectivul, forța gîndlrii sale 
trebuie să se manifeste prin 
găsirea mijloacelor potrivite 
pentru a lichida contradicția, 
pentru a demonstra și celorlalți 
unde se află adevărul.

— In cazul respectiv, nu era 
mai nimerit să se dea niște 
sancțiuni administrative ?
. — Nu. Cel puțin așa gîndesc 
eu. Sînt unii care cred că a fi 

fie la înălțime, ar trebui ca în
suși colectivului respectiv să-i fie 
clară ca bună ziua problema 
asta, să fie convins că rolul ță
ranului în viața unei țări e la fel 
de mare oa și rolul altor cate
gorii de oameni ai muncii. Ță
ranul nu-i cu nimic mai prejos 
și nici nu-i mai puțin prețuit. 
Ceea ce face el, slujește tot atît 
de bine societății. Iată, tocmai 

de aceea mă revoltă amenință
rile unora, spuse copiilor : „Dă 
din coate, mă, că altfel rămîi 
aici, la sapă 1“. Cred că nimic nu 
poate fi mai greșit, mai îndepăr
tat de politica noastră, ca să zic 
așa. Satul, ca orice loc de mun
că, are și el nevoie de oameni și 
încă de oameni buni, destoinici.

— Organizația U.T.C. de aici 
face ceva în acest scop ?

— Asta-i bună, cum să nu fa
că ? Păi de ce avem noi organiza
ție U.T.C., ca să stea degeaba ? 
Aflați că pentru tot ce s-a rea
lizat pînă azi aici în sat, și uite, 

deți, eu trebuie să mai învăț i 
Sînt nou în cercetare. Am colegi 
care lucrează de 20 de ani în 
domeniul cercetărilor de labora
tor și încă n-au descoperit ceva 
nou...

— Ii puteți numi pe aceștia, 
cercetători ?

— Adică vreau să vă întreb 
ce înseamnă fiind, comunist să 
dovedești, așa cum se spune în 
Proiectul de norme etice, o 
înaltă conștiință profesională ?

— Am să vă răspund dar nu 
referindu-mă la acei cercetători

Cartea lui Miroea Vaida, Sex
til Pușcariu, critic și istoric lite
rar (Ed. Dacia, 1972), deține pri
matul investigației monografice 
intr-un domeniu puțin cunoscut 
al activității unuia dintre cei 
mai de seamă cărturari transil
văneni. Spre deosebire de volu
mul său anterior, Ospățul lui 
Trlmalchio (Ed. Dacia, 1970) sau 
studiile asupra lui Ion Vinea 
(v. Opere, voi. I) ori Mateiu I. 
Caragiale, unde tratarea este 
eseistică și barocă, de astă dată 
stilul abordării este unul sobru, 
riguros. îndeobște cunoscut ca 
personalitate prestigioasă în 
lingvistica noastră, Sextil Puș
cariu apare și intr-o interesantă 
și neașteptată postură de critic 
și istoric literar. Sînt puse ast
fel în valoare cele mai de sea
mă lucrări ale sale, ca : Istoria 
literaturii române. Epoca veche 
(Sibiu, 1921), numeroasele arti
cole publicate în epocă, ca și 
amplul studiu asupra lui He.nrik 
Ibsen, scris încă în 1897, adevă
rat act „avangardist“. Atașat 

Intransigent înseamnă a sta tot 
timpul cu sancțiunea în mînă. 
Or, noi, comuniștii, vrem bine
le oamenilor, asta e rațiunea a 
tot ceea ce facem.

— Dar ce facem cu cei ce se 
opun acestui bine, cum erau cei 
de care vorbeați ?

— E vorba de o gîndire gre
șită, de niște concepții înapoiate. 
Cu ele trebuie să fim intran
sigenți, să le distrugem. Așa 

înțeleg eu, cel puțin, prin
cipiul cuprins In „Proiectul de 
norme“. Or, sancționînd omul, 
nu ești sigur că ai distrus gre
șelile lui de gîndire. Convlngln- 
du-1 că a greșit faci Intr-adevăr 
un lucru temeinic, II determini 
să-ș! revizuiască mentalitatea, 
în plus, clștlgl în el un aliat po
sibil împotriva altor concepții 

s-au realizat destule, un umăr 
de nădejde au pus și uteciștii. Și 
încă mai pun, că trebuie. Așa că, 
repet, organizația U.T.C. face 
destule la noi în Vlădeni, numai 
că mai are de luptat și cu unele 
neajunsuri. La fel ca și prin alte 
C.A.P.-uri, mai există unii tineri, 
e drept, mai rari, care fac pe vo
iajorii : pleacă la oraș, dar nici 
acolo nu stau prea mult, că ori 

nu le place locul de muncă, ori 
nu le convine programul, așa că 
revin la cîmp, măcinați însă tot 
de dorul de ducă. Nu zic, există 
tineri care, ajunși la oraș, lu
crează foarte bine. Bravo lor. 
Cînd vin ei prin sat ne împărtă
șim unele, altele, că avem cu 
cine le discuta. Dar de la ceilalți, 
de la voiajori, ce să afli bun ? 
„Treaba lor, zic unii. Lor o să le 
sufle vîntul prin buzunare, nu 
mie".

— Și nu-i adevărat ?

cu 20 de ani vechime, ci la per
soana mea. V-am spus că deo
camdată învăț, și învăț mult. Ci
tesc toată literatura de speciali
tate tradusă, învăț engleza ca să 
mă descurc mai ușor în revistele 

străine. Am și cîteva idei, nu oi 
le pot destăinui, pînă la paten
tarea lui orice produs nou con
stituie un secret. Mi-am fixat și 
un termen. Eu cred că un cer
cetător nu se poate angaja așa... 
la calendele grecești. Nimeni as
tăzi nu trebuie să-și permită așa 
ceva. O angajare cinstită trebuie 
să fie eficientă.

MIRCEA VAIDA:

critic și istoric literar
subiectului pe care îl cercetea
ză, autorul nu pierde totuși din 
vedere carențele de viziune 
ideologică, limitele și inaderen
țele estetice ale lui Sextil Puș
cariu. Accentele sămănătoriste 
receptarea uneori eronată a fe
nomenului simbolist, sînt cîteva 
din erorile criticului Pușcariu 
în același timp, au rămas vala
bile ca judecăți de valoare juste 
interpretările sale asupra lui 
Sadoveanu, Al. I. Brătescu-Voi- 
nești, Agârbiceaniu, Rebreanu, 

și manifestări înapoiate.
— După cum văd. aveți o 

atitudine critică față de tot ce 
se cheamă neajunsuri, lipsuri, 
greșeli ale altora. Am obsersat. 
de altfel, că mulți tineri din 
uzină sînt gata să critice greșe
lile săvîrșite de alții. Este acest 
spirit critic în consens cu preci
zările din „Proiectul de 
norme" ?

— Cel mai adesea, da. Oame
nii muncesc cu tragere de inimă 
și nu pot să rabde ca undeva 
o rotiță mai leneșă să înceti
nească tot mersul uzinei. La fel 
și cu celelalte probleme. Dar 
mai sînt și unii care înțeleg gre
șit critica. O aplită numai la 
alții, pe ei nu se pun sub lupă 
doamne ferește I Or, critica nu 
poate porni decît de la tine în
suți, numai după ce tu ai făcut 
totul ca să nu existe neajunsuri 
în propria ta muncă, atunci ai 
dreptul moral să îi critici pe 
alții. Și-apoi, mai sînt unii care 
știu doar să strîmbe din nas. Să 
zică i aia nu e bine, acolo e 
rău, dincolo nu merge.

Da, e bună „nemulțumirea“ 
asta, dar ca s-o poți numi criti
că de tip comunist, așa cum se 
cere de fapt In „Proiectul de 
norme“ ea trebuie să fie crea
toare, să propună niște rezolvări 
concrete. Altfel, scopul criticii, 
al acestei nemulțumiri creatoare 
prin care urmărim să ne per
fecționăm tot mai mult, nu poa
te fi atins cu adevărat.

OVIDIU PĂUN

— Ba este. Dar eu mai zic și 
altfel : firește că mai întîi e trea
ba lor, dar mai e și treaba noas
tră, de ce să ne ascundem după 
deget ? Nepăsarea asta a unora 
ne roade chiar mai mult decît 
simțim. Omul de lîngă noi, cu 
toate problemele, cu toate gîn- 
durile și frămîntările lui, trebuie 
să ne intereseze cum ne intere
sează propriile noastre probleme. 
Pe mine unul, mă interesează. 
Dar cred că nu numai pe mine.

— Și ce ar trebui să se între
prindă ?

— Să ne apropiem mai mult 
unii de alții. Doar trăim într-o 
colectivitate. Asta trebuie să 
conteze. E păcat să auzi, de pil
dă, cuvinte ca acestea : „De ce 
să mă amestec eu în viața lui 
Costache ? Treaba lui, facă ce 
vrea. Nici mie nu mi-ar plăcea 
să se amestece altul în viața 
mea 1“ Dar mă gîndesc la un lu
cru : cum să nu te intereseze 
viața altuia, cînd trăiești cu el 
în sat, cu el mergi și la muncă 
și tot cu el te și distrezi, dumi
nica oii seara, cînd te întorci de 
la cîmp ? EI e omul de lîngă 
tine, iar tu, omul de lîngă el. 
Nu se poate vorbi despre unul, 
uitîndu-1 pe celălalt, indiferent 
dacă te referi la ceva bun ori la 
ceva rău din viața și din munca 
lor. Iată, tocmai de asta zic eu 
că n-are rost să ne ferim de a 
intra uneori și în problemele 
„personale" ale tovarășilor noș
tri...

DRAGOMIR HOROMNEA

— Și dacă nu veți reuși nimic 
pînă la termenul propus ?

— E o întrebare care mă pune 
în dificultate, dar vă răspund. 
Dacă voi constata că nu am fă
cut tot ceea ce era posibil atunci 
voi ceda locul meu altui tovarăș 
care ar putea să aibă succes. Aici 
în cercetare nu sînt suficiente 
doar studiile și tenacitatea de zi 
cu zi...

— Vă vedeți, sau vedeți cerce
tătorul ca un fanatic care se as
cunde In laborator săptămîni în 
șir ?

— A nu, nici marii descoperi
tori n-au fost fanatici. Fleming 
de pildă, a fost un tip de socie
tate, era un bun camarad cu cei 
din laboratorul său. V-am spus 
de Fleming ca să fiu în specific, 
dar putem vorbi de marii noștri 
savanți: sînt oameni pe care îi 
admiri nu numai pentru desco
peririle lor dar și pentru pre
zența lor socială. Trebuie să fiu 
un om tenace dar nu fanatic. Iar 
în acest caz înalta conștiință pro
fesională de care vorbeați trebuie 
să se manifeste și prin a ști cînd 
să renunți și să te faci mult mai 
util în alt domeniu.

VICTOR CONSTANTINESCU

Dințau Golesou, Heliade Radu
lescu, Grigore Alexandrescu. 
Șt. O. Iosif, D. Anghel și alții. 
O probă de inoontestabilă intui
ție o reprezintă, desigur, desco
perirea și publicarea de către 
S. Pușcariu a blagianului ciclu

al „Poemelor luminii". Ceea ce 
se relevă, însă, din manifestă
rile de critică și istorie literară 
ale lui Pușcariu e prezența sa 
in epocă, în Transilvania în pe
rioada pregătitoare actului Uni
rii de Ia 1918. El justifică, fapt 
convingător ilustrat în monogra
fie, existența un-ui climat și 
chiar mai mult, a unei critici de 
viziune, eu deschideri europene 
în literatura română din Tran
silvania la sfîrșitul veacului 
trecut și în primele două de-

MIHAÎ NEGULESCU
Suind din miazăzi, din miazănoapte 
pe tîmple de bouri ureînd ;
peste Șiret și Criș desferecate 
spinări de soare ; peste veac, 

pâmint
de naștere și cutezanță ; demnă timplă 
pe care zbor neatirnării am jurat ; 
pâmint pe care viața ni se-ntîmplă 
pe un ecou de arbori, luminat, 
pînă-n adine de munte, pe comoarc 
de sfinte moaște creste noi punind 
s-arate lumii naștere de țară 
și dăinuire-a tot ce-avem mai sfint. 
Pulsează munții-n slavă 

visul rodnic ;
în ori ce stei, o inimă și-un scut 
țin demn luminii un pâmint statornic. 
Oșteni, bătrîni Carpați, ce glas știut

Cunoaștem
suficient 

gravitația ?
Fără îndoială că la întrebarea 

de mai sus sîntem gata să răs
pundem afirmativ. Dar, ingine
rul Ștefan Sgandăr din Bucu
rești, ne sugerează să nu ne 
grăbim. După opinia sa, și în 
acest domeniu mai există loc 
pentru surprize. Plecînd de la 
teoria Cimpului Unitar a lui 
Einstein și definindu-1 ca formă 
a materiei, autorul presupune 
că toate corpurile naturale din 
Univers. începînd de la micro
cosmos pînă la macrocosmos, au 
datorită mișcării, tendința de a 
deveni sferice. Pe de altă parte, 
ipoteza existenței unei particule 
subatomice în structura materiei 
care să determine gravitația, nu 
poate avea nici un suport real 
datorită faptului că cercetările 
efectuate au rămas fără rezul
tate certe.

Avind în vedere cele două as
pecte, ing. Ștefan Sgandăr emite 
ipoteza asupra gravitației ca fi
ind efect tensorial al electro
magnetismului natural. Iată 
acum și argumentele cu care 
este susținută această idee. 
„Forța de atracție între două 
corpuri se poate exprima vecto
rial. într-un sistem natural care 
va tinde mereu spre sferieitate, 
forța de atracție se exprimă în 
totalitate tensorial, adică din 
toate direcțiile spre centru, în
săși unitatea materială a lumii 
atestind acest fapt. Cunoscînd că 
forța de atracție într-un sistem 
este dată de Cîmpul Unitar, se 
poate spune că acesta din urmă 
acționează tensorial.

Cîmpul Unitar fiind format la 
rîndu-i din cîmp electric, 
cîmp magnetic și cîmp gra
vitațional și acceptind ideea 
că el acționează tensorial, 
rezultă că și componentele Iui 
trebuie să acționeze tensorial. 
Fizicieni cunoscuți demonstrează 
că undele gravitaționale sînt în
soțite întotdeauna de unde elec
tromagnetice, iar după ultimele 
teorii, gravitația, magnetismul 
și electricitatea sînt manifestări 
ale aceleiași forme de energie. 
Acțiunea tensorială atît a elec
tromagnetismului cit și a gravi
tației păstrează unitatea cimpu
lui care este constant, deci de
monstrează unitatea materială a 
lumii."

Ipoteza colaboratorului nostru 
arată că poate deveni tensorial 
numai acel cîmp electromagnetic 
supus unei excitări instantanee. 
Aceasta deoarece în stare de ne- 
excitabilitate, deci în echilibru 
natural, cîmpul tinde spre des
trămarea cuplului tensorial, ne- 
putînd menține echilibrul și uni
tate materială. Dar, după opinia 
ing. St. Sgandăr tendința de a 
deveni tensorial este permanen
tă. Ceea ce dă naștere sub for- 

cenii ale secolului nostru.
Ceea ce i se poate reproșa 

cărții lui Mircea Vaida. credem 
a fi existența, alături de capi
tole ca : Formația estetică, Pă
reri despre artă, Metodologia 
criticului și istoricului literar 
etc. și a unor diviziuni prea am
ple privind activitatea biblio
grafică și preocupările pur be
letristice, domeniu în care, se 
știe, că Pușcariu nu a excelat. 
Totuși prin informația sa uneori 
inedită (rolul lui S. Pușcariu la 
Comisia de cooperare intelec
tuală de pe lîngă Societatea Na
țiunilor Unite, inițiativele sale 
în înființarea unor instituții 
culturale etc.) mai cu seamă ca
pitolul bibliografic prezintă in
teres. Scrisă în perioada 1965— 
1967, monografia lui Mircea 
Vaida nu a putut, din păcate, 
beneficia de unele date supli
mentare existente in volumul 
de memorii Călare pe două 
veacuri. Volumul Sextil Pușca
riu, critic și istoric literar, pune 
in valoare pentru prima dată un 
aspect ignorat al aotivității unul 
complex cărturar, căruia — pe 
drept cuvînt — N. Iorga îi pre
țuia, alături de contribuțiile 
lingvistice, meritele literare.

GH. SPRINȚEROIU

frumoși și mari 
vă ține vii, in 
Supremă strajă 
cînd — fii ai țării înșivă — 

vă sar 
din rădăcini strămoșii de baladă 
și imn de glorii bate-n trecători 
cu 
cu semn de naștere și sărbători,

mă de reacțiune tensorială 
cimpului gravitațional, întrucît 
Cîmpul Unitar și unitatea ma
terială trebuie să rămînă con
form legilor cunoscute, con
stante.

Tunel săpat
cu... energie 

nucleară ?
Din Balș, jud. Olt, elevul 

Mihai Gârbu ne trimite două 
scrisori, fiecare conținînd cîte o 
propunere adresată „Clubului 
ingenioșilor“. Dar, pe cit de in
genioase, pe atît de neaplicabile 
în practică sînt cele două idei. 
Colaboratorul nostru se referă 
la o „mașină care poate străbate 
straturile Terrei". Cum ? Pereții 
executați din material greu fu- 
zibil sint încălziți cu ajutorul 
energiei nucleare, Ia ^tempera
tură extrem de ridicată. Propul
sată asemenea submarinelor (?) 
mașina ar putea topii pămîntul 
lăsînd în urma sa un tunel.

Poate că autorul ideii va fi 
contemporan cu o asemenea rea
lizare. Pentru știința și tehnica 
viitorului, imposibilul nu există. 
Deocamdată însă, rămînem la 
sistemele mecanice existente, cu 
ajutorul cărora se sapă tunelele 
iar pămîntul este evacuat prin 
partea din urmă a disnozitivu- 
lui. Un asemenea scut — cum 

îl numesc specialiștii — a fost 
realizat în țară, și’ este utilizat 
la săparea tunetelor destinate 
magistralelor feroviare.

Cit privește cea de a doua 
propunere — de a mări imagi
nea televizorului cu ajutorul 
unor lentile, am arătat cu alt 
prilej motivele pentru care nu 
se poate realiza.

Redactorul rubricii 
Ing. IOAN VOICU MUZEUL DE ISTORIE

Vă invită să i...........
exponate - selectate’din ceie peste"50 OOfTpi'eZe "istorice a- 
flate in patrimoniul sau care vă sînt prezentate în condiții 
nPriXniVZltare 62 spa*ioase săli. Ele sînt mărturie
a civilizațiilor care au înflorit din vechi timpuri și pînă azi pe 
pămîntul. României socialiste, oglindind drumul ascendent al 
poporului nostru spre progres și eliberare socială, spre uni
tate și independență națională, spre construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

întregul material expozițional este prezentat cronoloqic în 
cadrul secțiilor corespunzătoare epocilor istorice : Istorie 
străveche - cu excepționala, prin frumusețea ei decorativă, 
ceramica pictata de la Cucuteni și cu celebrul cuplu „Gîn- 
ditorul și „Femeie șezînd" din aceeași vreme ; Istorie veche 
- cu mărturii care atestă înfloritoarea civilizație dacică și 
in ega a măsură simbioza daco-romonă, temelia etnogenezei 
poporului român ; Istorie medie - ale cărei exponate prile
juiesc momente de adîncă emoție și înălțare sufletească ; 
Istorie moderna „- care oferă vizitatorului veritabile mesaje 
ce demonstrează afirmarea unui popor, conturîndu-se tot 
mai distinct năzuințele și aspirațiile națiunii noastre ; Istorie 
contemporană - mareînd înfăptuirea viselor și dorințelor cele 
mai cutezătoare ale națiunii, făurirea viitorului de aur al 
patriei ; Cabinetul Numismatic — care prezintă istoria mo
nedei pe teritoriul României ; Lapidarium-ul unde se aăseste r-rsoiz-i CnI!.? I..! T I  _ . i i . a *. ,poporului 

exponate, 
realizare

vizitați bogatele și numeroasele colecții de

copia „Columnei Iui Traian, „actul de naștere al 
nostru" ; Tezaurul istoric - cu neprețuitele sale 
printre care „Cloșca cu puii de aur" inegalabilă 
artistică.

PROGRAMUL DE VIZITARE :

- In fiecare zi între orele 10-19.
- Sîmbâta între oreis 10-14.
- Luni - închis. i

București — Calea Victoriei 12 — tel. 16.41.66.

în inimile noastre 
veacul soiidar ? 
păsării măiastre,

semn de regăsire luminată,

fie demnă trecerea prin lume,vă
voi înșivă apărători supremi 
ai dreptului de a avea un nume, 
de-a fi stăpin în vatra ta, în vremi 
de-a lumina, oșteni întotdeauna, 
și-a străjui neclătinat in veac, 
acolo, lingă șoimi de-azur, cununa 
a tot ce ni-i, pe-acest pâmint, mai drag.

REVIi
P[ TRAIECTORIA

*

î
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UNUI TRIMESTRU

DT NOTA ZECI
(Urmare din pag. I)

muncă, pentru că în acest 
scop învățăm, pentru a munci. 
Deci, activitatea în atelierul 
școlar, în întreprindere, pen
tru deprinderea unei mese 
rii, pentru înțelegerea sensu
lui muncii viitoare. Împlinind 
toate acestea cu o intensă 
trăire a vieții de utecist, in
cit fiecare organizație să de
vină un colectiv dinamic, de 
luptă, cu forță de educație 
politică și spirit de inițiati
vă să poată ținti spre forma
rea unor clase de elevi con
stituite într-o puternică opi
nie școlară, capabilă să mă
rească aria faptelor de laudă.

....Toți copiii trebuie să 
răspundă cu preocuparea de 
a învăța, învăța, învăța" — 
spunea, in prag de An Nou, 
secretarul general al partidu
lui. Iată dar, că învățătura, 
munca, disciplina, o eferves
centă viață de organizație se 
constituie într-o autentică pri
mă lecție a noului trimestru 
rostită pentru patru milioa
ne de elevi. Dascălii veghea
ză ca lecția aceasta să fie 
ireproșabil însușită. De că
tre fiecare elev. Pentru nota 
zece 1
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar genoral al Part!» 

dului Comunist Român, a adresat tovarășului GUSTAV 
HUSAK, secretar general al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, următoarea telegramă :

•Stimate tovarășe Ilusak,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân, al poporului român și al meu personal, vă adresez un 
salut tovărășesc și cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 60-a a- 
niversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că 
relațiile de prietenie frățească șl colaborare multilaterală din
tre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Ceho
slovacia, dintre Republica Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă vor cunoaște o dezvoltare continuă în 
toate domeniile de activitate, spre binele popoarelor noastre, 
în interesul unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Vă urezi stimate tovarășe Husak, multă sănătate, viață în
delungată și noi succese în activitatea pe care o desfășurațl 
In fruntea Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, pentru construirea socialismului în patria dv., 
pentru prosperitatea popoarelor ceh și slovac, în interesul 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Marți după-amiază, cu oca
zia celei de-a XlV-a aniver
sări a sărbătorii naționale a 
Republicii Cuba — Ziua elibe
rării — ambasadorul acestei 
țări la București, Nicolas Ro
driguez Astiazarain, a oferit o 
recepție.

Au participat tovarășii Ghe- 
orghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihal Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Dincă, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Mihail Florescu, ministrul in
dustriei chimice, Teodor Ma- 
rinescu, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice, Nlcolae 
Ghenea, secretar general în 
ministerul afacerilor externe, 
conducători aî unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cul- 
Sură, generali și ofițeri supe- 
rlbrl, ziariști români șl cores
pondenți ai presei străine.

Marți, 9 ianuarie 1973, tova
rășii Constantin Băbălău, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., mi
nistru al energiei electrice, șl 
Ghizela Vass, membră a C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C, 
al P.C.R., s-au întîlnit la se
diul Comitetului Central al 
P.C.R. cu d-1 Maitripala Sena- 
nayake, membru al Consiliului 
Național al Partidului Libertă
ții din Republica Sri Lanka 
(Ceylon), președintele grupului 
parlamentar al coaliției guver
namentale, ministru al irigații
lor și energiei electrice din Sri 
Lanka și d-na Myrtle M. Sena- 
nayake, vicepreședintă a Asoci
ației de prietenie România- 
Sri Lanka, soția sa.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

în cadrul colaborării cultura
le dintre țara noastră și Polo
nia, între 16—30 ianuarie, se vor 
desfășura la București „Zilele 
Varșoviei“. Acestea, ca și „Zile
le Bucureștiului“ organizate la 
Varșovia, acțiuni devenite tra
diționale, prilejuiesc de fiecare 
dată cunoașterea unor aspecte 
variate din cultura celor două 
țări.

PREMII PENTRU CELE MAI BUNE
LUCRĂRI PIONIEREȘTI

Un juriu alcătuit din repre
zentanți al Ministerului Edu
cației și învățămîntului, Con
siliului Național al Organiza
ției Pionierilor, oameni de 
cultură și artă, cronicari șl 
publiciști a decernat pre
miile pentru cele mai bune 
lucrări prezentate la „Expozi
ția republicană a pionierilor, de 
sculptură și lucrări în lemn“, 
deschisă la Bacău cu ocazia 
sărbătoririi unui sfert de -veac 
de la proclamarea Republicii.

SCULPTURA. Premiul 1 : VI- 
orel Irimie — Casa pionierilor 
din Bacău ; Corneliu Ciupercă 
— Casa pionierilor din Bacău; 
Casa pionierilor din Iași, pen
tru lucrarea „Strimbă lemne“. 
Premiul 2 : Gelu Iazăr — Casa 
pionierilor din Babadag ; Luigi 
Avram — Casa pionierilor din 
Bacău ; Vasile Kraftciuc — Ca
sa pionierilor din Vișeul de 
Sud ; Gheorghe Dumitru — 
Casa pionierilor din Ploiești ; 
Casa pionierilor din Iași, pen
tru lucrarea „Port străvechi“. 
Premiul 3 : Dumitru Nantu — 
Casa pionierilor din Bacău ; 
Attila Biro — Casa pionierilor 
din TIrgu Mureș.

încrUstații In lemn. 
Premiul 1 : Casa pionierilor din 
Baia Mare ; Casa pionierilor 
din Craiova. Premiul 2 : Casa 
pionierilor din Ploiești.

PIROGRAVURA. Premiul 1 i 
Gelu Antonovici, pentru lucra
rea „Șantier“ ; Ilie Gafencu, 
pentru lucrarea „Uliță“ ; Gheor-

ghe Haidiuc, pentru lucrarea 
„Drum de țară“ ; Llcă Gher
man, pentru lucrarea „Bilei “— 
(toți de la Casa pionierilor din 
Suceava). Premiul 2 : Relu Ba
roc — pentru lucrarea „Pere
che“ ; Tiberiu Gîndea — pen
tru lucrarea „Vis“ — (toți de 
la Casa pionierilor din Sucea
va).

TELEX
.li 11.1 HI I, I„|

Ion Țlriac : „Serviciul poate fi arma decisivă a victoriei*

SPORT • SPORT
Vineri, orele 17, în Sala Floreasca, 

într-o nouă ediție

Serile „SCÎNTEII 
TINERETULUI"

Alte puncte de atracție ale programului din Sala Floreasca.

® Un original interviu : 10 CRONICARI DE 
’ SPORT ÎNTREABĂ — Ion Ți riac răspunde !
• „CINE ȘTIE TENIS — CÎȘTIGĂ ... o ra

chetă" (Un concurs-blitz la care participă 
spectatorii. Examinator — ION TIRIAC I).

• Interviuri prevăzute și neprevăzute.
• Renumiți actori despre tenis.
• Surprize muzicale.

Adâugind la toate acestea, punctele din program anunțate an
terior ca și cele pe care le păstrăm în secret, oferim tinerilor iu
bitori ai tenisului din Capitală, sperăm, suficiente argumente să 
participe Ia manifestarea organizată de ziarul „SCINTEIA TINE
RETULUI", cu concursul Federației române de tenis.

Astăzi vă prezentăm pe protagoniștii demonstrației de tenis, 
pe care ieri, i-am găsit pregâtindu-se asiduu in Sala Floreasca 
pentru aceasta. Grupajul nostru de imagini ar putea fi sugestiv 
intitulat astfel : „Ion Țiriac și... urmașii săi I".

Reamintim celor interesați că intrarea la acest „festival al 
tenisului“ se va face pe baza invitațiilor ce vor fi distribuite 
prin comitetele de sector ale U.T.C. din Capitală și organiza
țiile U.T.C. din școli, facultăți, întreprinderi și instituții.
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PINII MONimilI
reportaj de vacanță —

O iată aleargă pe drumul 
de asfalt al Poienii Brașo
vului, spre Poiana Ursului. 
Cîțiva trecători se uită lung. 
Unul din ei îsi permite o 
glumă : „îmi dați voie să 
vă urmez domnișoară ?“ 
Replica vine imediat : „Nu 
cred că te vor ține curelele 
cavalerule !“ Tînărul înghite 
in sec. Ochii „alunecoși” ai 
fetei savurează victoria. A- 
poi, picioarele iuțesc aler
garea. Și silueta aureolată 
de aburii răsuflării se pier
de in pădurea de lîngă 
Rula...

După amiază o regăsesc, 
din întimplare in sala de 
forță de la Rula, In dreap
ta „ghiocelului". (Am uitat 
să vă spun că fata care aler
gase 10 km prin pădurile 
Poienii, se numește Argen
tina Menis).

...în acest moment, cind 
seara se lasă peste brazii 
Poienii, Argentina Menis se 
luptă cu halterele, în al doi
lea antrenament de... vacan
ță. (Vă dau o singură cifi'ă i 
150 kg din poziția culcat, In 
trei împingeri...)

Taimaut I Argentina își 
bandajează articulațiile mîi- 
nilor, pentru o nouă tenta
tivă de record. Am cîteva 
minute la dispoziție.

— Ce părere ai. Argenti
na, de poziția ta in clasa
mentul primilor zece spor
tivi ai anului 7

— Îmi place mai mult — 
de ce să nu recunosc ? —
poziția a doua din „Scînte- 
ia tineretului“. Ziarul 
„Sportul“ m-a coborît pe 
locul cinci... Dar nu mă simt 
deloc o victimă. în fond, 
In ambele clasamente vin 
după Năstase. Acesta cred că 
e lucrul cel mai de preț : să 
fii lîngă Năstase. In afară 
de asta, sînt și puțin mîn- 
dră. Dacă cu un record 
mondial și cu o medalie 
olimpică de argint te afli a- 
bia pe locul cinci, Înseamnă 
că reprezinți o mișcare spor
tivă foarte puternică.

— Ce proiecte ai pentru 
*73 7

— Unul singur i să trag 
tare. Ce-o ieși, nu știu...

să-

Anul trecut am avut în pian 
64 de metri, și am dat 67,32.

Ce concluzie trebuia 
trag ?
Nici una. Nu-mi plac

vorbele și concluziile. Știu 
doar că e din ce în ce mai 
greu dincolo de 65 de me
tri. Am și auzit pe cineva 
spunînd că în ’73 ar trebui 
să dau 70 de metri. Ușor de 
spus. Mai greu de făcut

— Cum ta simți ?
— îmi pare bine că simt 

lăsată în pace. Lucrez de cî- 
teva zile în plin. Mă ajută 
fratele meu Domenico. Mi-e 
puțin frică de anul care în
cepe. Obligațiile sînt mereu 
mai mari. Nu 
capitolul ăsta 
ureche. Nu 
Iar dacă vrei 
metri, trebuie 
fectă recuperare. Nici cu a- 
limentația nu știu dacă e 
bine sau nu. Sînt convinsă 
că Llesel Westermann 
vreo 10 chimiști și 
în jurul el. Nu cer 
regim, dar parcă e 
de ceva nou în lupta 
metrii. Strungul din

■ se mai poate lua la întrece
re cu cel din ’72.

— Ai 
Ce ai în

— Pe 
Formia. 
acolo. Va veni și Danek șl 
Comar. E o vreme mai blin- 
dă. Aici, în Poiană, am 
Încercat să dau cu discul... 
Am tras 60 de metri, dar 
era frig. Trebuie să fiu pre
caută cu mușchii. Dacă îl 
Întinzi prea tare, te lasă...

— Ce gînduri ai pentru 
Montreal, Argentina ?

— Montreal ul e obsesia 
mea. Dacă aș fi clștigat me
dalia de aur la München, aș 
fi abandonat atletismul. Nu 
e chiar attt de ușor să ri
dici 40 de tone pe zi.

...Și Argentina Menls s-a 
apropiat de haltera cîntă- 
rind 160 de kilograme. Ochii 
ei frumoși priveau departe, 
printre brazii Poienii, spre 
pinii Montrealului.

am medic. La 
lucrez după 

avem maseur. 
să dai 70 de 
să ai o per-

are 
biologi 
același 
nevoie 

asta cu 
’68 nu

dreptate, Argentina, 
programul imediat 7
10 plec In Italia, la 
E un fel de stagiu
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Traian Marcu t „E o mare 
bucurie să-l am fn față pe 
maestrul Ion Țiriac...“

Viorel Marcu : „Dintre cei 
zece frați ai mei, Traian, 
stîngaciul, este cel mai ta
lentat...“

Dumitru Hărădău : „Visul 
meu : împreună cu unul din 
frații Marcu să realizăm un 
cuplu demn de Cupa Davis“.

Viorel Sotiriu : „Vom face 
totul ca să călcăm pe urme
le rachetelor de aur ale Ro
mâniei“.

Fotografii: O. PLF.CAN

DIN PARTEA FEDERAȚIEI ROMÂNE
DE FOTBAL

In ședința sa din 9 ianuarie a c., biroul F.R.F. a dezbătut si 
aprobat calendarul competițional intern și internațional pentru pri
ma parte a anului în curs.

Au fost stabilite măsuri pentru organizarea la sfîrșitul lunii ia
nuarie a consfătuirii cu antrenorii și conducătorii centrelor de co
pii și juniori.

Avînd în vedere necesitatea îmbunătățirii pregătirii echipei națio
nale în perspectiva obiectivelor propuse pentru acest an, biroul 
F.R.F. a hotărît eliberarea tovarășului Angelo Niculescu din func
ția de antrenor al echipei naționale. Totodată, biroul federal a 
apreciat activitatea îndelungată rodnică desfășurată de tovarășul 
Angelo Niculescu la conducerea echipei reprezentative, contribuția 
la succesele obținute in ultimii ani de fotbalul românesc.

Reșița — 

municipiu 

fruntaș
>

Ieri, la casa de cultură a 
sindicatelor din Reșița a avut 
loc festivitatea decernării pre
miului I și diploma de muni
cipiu fruntaș pe țară in între
cerea patriotică pentru înfru
musețarea și buna gospodărire 
a localităților pe anul 1972. în 
cuvîntul1 de deschidere a festi
vității tovarășul Ion Sfercocea, 
primarul municipiului Reșița, 
trecînd în revistă realizările 
remarcabile obținute în acțiu
nea de înfrumusețare și gospo
dărire a orașului a subliniat 
aportul deosebit adus de cei 
peste 12 000 de tineri din locali
tate.

Printre obiectivele edificate In 
anul pe care l-am încheiat, ac
țiunea la care tinerii au adus o 
contribuție importantă, se nu
mără : Teatrul de vară, Casa 
tineretului, baza sportivă din 
Lunca Bîrzavei, zona de agre
ment ; de asemenea, tinerii au 
adus un important aport la 
asfaltarea drumurilor, amena
jarea trotuarelor, amenajarea 
de zone verzi, împădurirea a 
40 hectare în zonele din apro
pierea orașului. Cu prilejul 
acestei festivități unui mare 
număr de tineri reșițeni le-a 
fost acordată insigna de fruntaș 
în munca patriotică.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire participanții la adu
nare au adresat o telegramă 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care locuitorii Reșiței își ex
primă dragostea și recunoștința 
profundă pentru grija perma
nentă acordată de conducerea 
partidului și statului înfloririi 
și dezvoltării tuturor localități
lor patriei noastre, angajamen
tul lor ferm de a înfăptui noi 
și importante acțiuni patriotice 
de larg interes cetățenesc 
demne de renumele și noua 
tinerețe a străvechiului oraș al 
metalurgiștilor din această par
te a țării.

ELENA NESTOH

• Din agenda manifestărilor 
Comitetului județean Neamț al 
U.T.C. spicuim i expunerea „Ju
dețul Neamț în anii Republicii i 
realizări și perspective“, sus
ținută în fața tinerilor din mu
nicipiul Piatra Neamț de către 
tov. Ștefan Boboș, membru al 
C.C. al P.C.R., prim secretar al 
Comitetului județean Neamț al 
P.C.R. ; conferința „Politica ex
ternă a României, factor activ 
în menținerea și consolidarea 
păcii în lume“ ; simpozionul ci
nematografic „Tineret, mîndria 
țării“, organizat la Roznov ; o 
sesiune de comunicări privind 
aspecte ale pedagogiei școlare, 
organizată la Liceul „Petru 
Rareș“.

• în sala cinematografului 
„Modern* din Rîmnicu Vllcea 
s-a desfășurat, din inițiativa 
comitetului municipal U T.C., 
în colaborare cu întreprinderea 
cinematografică județeană, un 
reușit concurs „Cine știe, cîș- 
tigă“, cu tema „Oameni și fap
te în filmul românesc contem
poran“. Concurențli i echipe 
reprezentative ale organizații
lor U.T.C. de la C.E.I.L. și Fa
brica de piele și încălțăminte 
„Vîlceana“.

• Recent a avut loc o lntll- 
nire a uteciștilor de la Fabrica 
„Clujana“ cu scriitorii clujeni, 
redactori ai revistei „Tribuna“, 
întrebările, problemele pe care 
le-au ridicat tinerii muncitori, 
uteclștii, au dovedit că aici, 
la „âlujana“, există o largă 
preocupare pentru literatură, 
încercări concrete de a așterne 
pe hîrtie aspecte inspirate din 
experiențele proprii, din viața 
de uzină.

• Tinerii muncitori de la U- 
zlna mecanică navală din Ga
lați au primit — din inițiativa 
Comitetului lor U.T.C. — vi
zita unui grup de actori de la
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PE ARIPILE VÎNTULUI : ru
lează la Sala Palatului (orele 9; 
14, 19,15). x

EXPLOZIA : rulează la Patria 
(orele 12,30; 16; 18,30; 21), Fe
roviar (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). Mo
dern (orele 8,45; 11.15; 13,30; 16;
18,30; 21).

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

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

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

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Scala (o- 
rele 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21), 
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9,15; 11.39; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

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

FILIERA : rulează la Excelai or 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).
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Teatrul de stat „Al. Davilli“ 
din Pitești. Pe scena din sala 
de festivități a uzinei a fost 
prezentată piesa lui Laurențiu 
Fulga „E vinovată Corina ?“.
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Colegii de muncă de la 
secția confecții metalice a în
treprinderii de industrie loca
lă Hunedoara îl apreciază 
pentru calitățile sale : e un 
tovarăș de muncă priceput, 
bine pregătit profesional, me
reu gata să acționeze pentru 
a impune o idee nouă, o ini
țiativă valoroasă ; este, de a- 
semenea, un prieten adevă
rat — lucru pe care l-a de
monstrat nu o singură dată. 
De curînd Ionel Butaș a fost 
ales secretar al organizației 
U.T.C. Să-i urăm, în conti
nuare, succes !

Numărul atelierelor școală se 
cifrează în prezent, în întreaga 
țară, la peste 13 000. Este știut 
faptul că, în fiecare dintre ele, 
pregătirea tehnico-producti- 
vă se face pe baza unor pla
nuri de învățămînt riguros di
ferențiat. Pe aceleași criterii se 
desfășoară și activitatea unui 
mare număr de elevi In atelie
re speciale, organizate în ma
rile uzine. Exemple concrete ? 
în județul Argeș, spre exem
plu : Uzina de autoturisme, 
Grupul industrial de petrochi
mie, Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc, Uzina me
canică Muscel. în contextul a- 
celorași preocupări se înscrie și 
înființarea primului atelier la 
Uzina mecanică de material ru
lant din Craiova. De asemenea, 
centralele industriale de utilaj 
petrolier și prelucrarea țițeiu
lui și-au propus să califice, prin 
ateliere ce funcționează in in
cinta unităților productive, din 
Ploiești, CImpina, Oradea, Tîr- 
goviște, mai bine de trei mii 
de tineri din școlile generale. 
Alți 4 500 de tineri sînt califi
cați în cadrul atelierelor școa
lă de la Grupul industrial pen
tru foraj-extracție din Ploiești, 
Uzina 
brlca
Uzina 
etc.

• Pe baza cercetărilor între
prinse de specialiștii de la Cli
nica medicală nr. 2 din Tîrgu- 
Mureș, în județele Covasna și 
Harghita se vor realiza o serie 
de amenajări pentru valorifica
rea apelor carbo-gazoase și mi
nerale. La Tușnad, de pildă, —

unde s-a descoperit recent o 
importantă sursă de apă mine
rală — se prevede construirea 
unui complex balnear. De ase
menea, la Covasna vor fi ridica
te, în același scop, noi construc
ții. Cercetările amintite au evi
dențiat, în premieră, o serie de 
caracteristici fizioterapeutice 
pentru tratarea a numeroase a- 
fecțiuni. De pildă, apele de 
Covasna — Cunoscute încă de 
pe vremea romanilor — prezin
tă o eficacitate deosebită în 
tratarea reumatismului, arterio- 
sclerozei, afecțiunilor cardiace. 
După cum se vede, argumente
le ce stau la baza realizării noi
lor amenajări sînt destul de te
meinice.

NE-AM INFOFMÄT 
FÊRTRU »V.

de 
de
de

sîrmă din Buzău, Fa- 
frigidere din Găești, 
mecanică fină Sinaia

Zîmbete pentru un săniuș ! 
la Predeal, pe Cioplea. Cind 
ipostază similară, de pildă, și

pentru un săniuș I Instantaneu surprins zilele trecute 
îi vom putea prezenta oare intr-o 

., pe micii clujeni sau bucureșteni ? 
Specialiștii meteorologi, pe care i-am consultat anume în această 
privință, asigură: către sfîrșitul lui ianuarie. Încă „puțintică răb
dare“ deci I

BARIERA : rulează la Buzeștl 
(orele 15.30; 18; 20,15), Arta (orele 
15,30; 18; 20,15).

JOE HILL : rulează la Grivlța 
(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 IN FA
MILIE : rulează ia 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 ■ 
rulează la Pacea (orele 15.45: 18; 
20).

VACANȚĂ 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),

Tomls (orele 9; 12.30; 16; 19,30).
AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea

ză la Cotroceni (orele 15,30; 18;
20,15).

CU MlINILE 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 
Crîngași (orele 16; 18; 20).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Floreas
ca (orele 15,30; 18; 20,30).

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

CREIERUL : rulează la Vitan (o- 
rele 15.30; 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 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).

Opera Română : TRUBADURUL 
— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SOARELE LONDREI — ora 19.30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : CUI I-E FRICĂ

DE VIRGINI A WOOLF ? — ora 20; 
(Sala Studio) : SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora 20; 
Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : D-ALE CAR
NAVALULUI — ora 20; (Sala Stu
dio) I VALENTIN ȘI VALENTINA 
— ora 20: Teatrul *,.C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : BUNĂ SEARA 
DOMNULE WILDE — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 20: Teatrul Mic : TESTAMEN
TUL CÎINELUI — ora 19,30; Tea
trul Giulești : COMEDIE CU OL
TENI — ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Victoria) : TRĂSNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19.30; 
Teatrul ,,Ion Vasilescu“ : CRIZAN
TEME MUZICALE — ora 19,30: 
Ansamblul Rapsodia Română" : PE 
PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
19,30; Circul București : APRIN
DEȚI STELELE — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9.05 Reporterii noștri peste hotare. 
Reportaj din Liban. 9,25 Prietenii 
lui Așchiuță. 9,55 Publicitate. 10,00 
Cura de limba franceză. 10,30

Steaua polară. 10.M Teleclnemate- 
ca pentru tineret : „Șapte dădace“ 
— producție a studiourilor sovie
tice. 12,25 Prim plan. 12,50 Tele
jurnal. 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. 18,00 Studioul ar
tistului. amator. O înîlnire cu bri
gada artistică de agitație a între
prinderii de foraje șl construcții 
hidraulice — București. 18,15 Sem
nificații. De la planul minimal la 
planul maximal — cîmp de acțiune 
pentru disciplină, răspundere, 
creativitate. 18,45 Rapsodie pentru 
nai și orgă cu -Gheorghe Zamfir și 
Marcel Cellier. 19,00 Timp și ano
timp în agricultură. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Tele
obiectiv. 20,20 Telecinemateca : 
„Malgret șl Afacerea Salnt Fiacre*. 
22,00 Lumea de mîine. Drumul spre 
planete. 22,20 Voci tinere : Forma
ția Azur. 22.30 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Dl- 
mitrie Voinov. 20,25 România în 
lume. 20,55 Concert de estradă cu 
orchestrele de muzică ușoară și 
populară ale Radiotelevlziunii. 
21,30 Cărți șl idei. Nicolae lorga — 
O viață de om așa cum a fost. 
21,55 Recital extraordinar Nicolae 
Herlea.

1 000 ORE
Durata medie necesară învă

țării unei limbi străine la un 
nivel satisfăcător însumează 
circa o mie de ore de lecții. 
Aceasta este concluzia la care 
a ajuns un grup de lingviști 
șl psihologi bucureșteni. S-a 
constatat că, pentru a se putea 
atinge un nivel satisfăcător In 
intervalul amintit, procesul de 
instruire trebuie să fie deose
bit de intens. Prelungirea aces
tei durate duce, însă, la un fe
nomen invers ceiui dorit ; ui
tarea cunoștințelor. Alte condi
ții : intervalul de acumulare a 
informației la lectura textelor 
străine trebuie să se situeze în
tre 8—12 000 semne pe oră, față 
de 25—35 000 semne pe oră ne
cesare textelor în limba ma
ternă. Cantitatea prea mare sau 
prea mică de informații o cre
ează, fie dereglarea sistemului 
de imprimare a noțiunilor în 
memorie, fie încetinirea vitezei 
de Învățare. în cadrul conver
sației, profesorul trebuie sâ fa
că corectări doar în cadrul gre
șelilor grave, ușurtnd prin a- 
ceasta transferul vorbirii in do
meniul reflexelor automate.

LIMBAJUL 
PĂSĂRILOR

Doi cercetători bucureșteni au 
reușit să distingă o serie da 
semnificații ale glasului păsări
lor, descoperind parțial limbajul 
acestora. Biologii F. Zaharia și 
E. Marcu au ajuns astfel la con
cluzia că majoritatea păsărilor 
posedă un glas curat și vibrant, 
cu puternice rezonanțe, unele 
specii putînd imita cîntecul al
tora sau diferite sunete din na
tură. De asemenea, cercetările 
au evidențiat faptul că limbajul 
păsărilor este sensibil la diferiți 
factori și supus capriciilor dife
ritelor lor dorințe. Au fost re
marcate rudimente de inteligen
ță, exprimate prin sunete și stri
găte. Prin mijlocirea glasului, 
păsările își fac diverse comuni
cări, uneori specifice înțelegîn- 
du-se între ele prin sunete co
mune.

Rubrică realizată 
de ANDREI BÂRSAN
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TAXELOR RIDICATE

în curînd va fi proclamată 
crearea statului național 

în Guineea-Bissau
MESAJUL LUI AMILCAR CABRAL

Adunarea Națională a poporului din Guineea — Bissau se 
va întruni în prima sa sesiune, într-un viitor apropiat, pentru 
a proclama crearea statului național — se arată într-un me
saj al secretarului general al Partidului African al Indepen
denței (P.A.I.G.C.), Amilcar Cabrai, dat publicității la Alger.

Una din primele misiuni ale a- 
cestei adunări — aleasă în anul 
1972, pe baza votului universal și 
secret al populației din regiunile 
eliberate din Guineea—Bissau și 
Insulele Capului Verde — o re
prezintă crearea unui Comitet 
executiv pentru promulgarea 
constituției, prima din istoria 
Guineei—Bissau. Vor fi create, 
de asemenea, pretutindeni în zo
nele eliberate, organe executive 
ale puterii de stat. „Acestea sin
gure, a spus Amilcar Cabrai, vor 
constitui reprezentanții veritabili 
și legitimi ai poporului nostru. 
Organele executive menționate 
—. a arătat în continuare secretâ
nd general al P.A.I.G.C. — nu 
vor fi nici provizorii, nici în exil, 
iar această schimbare fundamen
tală în situația țării nu este gra
tuită, ea corespunzînd unei reali-

tăți concrete a vieții și luptei po
porului din Guineea — Bissau, 
care se bucură de sprijinul ferm 
al tuturor popoarelor și guverne
lor africane, precum și al tuturor 
forțelor anticolonialiste și anti- 
rasiste din lume“.

In capitala ghaneză, Accra, 
s-a deschis cea de-a 21-a sesi
une a Comitetului Eliberării al 
Organizației Unității Africane. 
La reuniune participă delegați 
ai celor 17 state membre ale 
comitetului, precum și repre
zentanți ai mișcărilor de elibe
rare din Africa.

Luind cuvîntul la deschide
rea sesiunii, președintele Con
siliului Redeșteptării Naționale 
din Ghana. Ignatius Acheam- 
pong, a chemat statele africane 
independente să acorde sprijin 
multilateral popoarelor de pe 
continent care luptă pentru eli
berare națională.

IRAN : imagine din Teheran

Pentru încetarea 
represiunilor din Guatemala

Protestul conducătorilor unor partide comunis
te, socialiste și populare de pe continentul 

american
Guvernul ultrareacționar al 

lui Carlos Arana Osorio întreți
ne o campanie de sîngeroase 
represiuni și teroare împotriva 
forțelor democratice din Guate
mala. Recent, au fost arestați, 
supuși unor schingiuiri sălbati
ce, apoi uciși Bernardo Alvara- 
do Monzon, secretar general al 
Partidului Muncii din Guatema
la. Mario Silva Jonama, Carlos 
Rene Văile y Văile, Hugo Bar- 
rios Clee, Carlos Alvarado Je- 
rez și Miguel Angel Hernandez 
— membri ai Comitetului Cen
tral, precum și Fatina Ro- 
driguez, activistă a acestui 
partid.

în condițiile actuale din Gua
temala, au devenit fapte obișnui
te uciderea unor militanți pe tă- 
rîm obștesc cu rafale de armă 
în plină stradă, cadavră muti
late, ciuruite de gloanțe, aban
donate pe marginea șoselelor, 
aruncarea adversarilor regimu
lui din avioane sau elicoptere 
în craterele vulcanilor activi

4 000 numai în doi ani de do
minație a regimului generalului 
Carlos Arana Osorio.

Conducători ai partidelor co
muniste, socialiste și populare 
de pe continentul american au 
adoptat un protest împotriva 
represiunilor sîngeroase la care 
sint supuși comuniștii și alți 
luptători din Guatemala, de că
tre guvernul ultrareacționar 
condus de Carlos Arana Osorio.

Semnatarii protestului chea
mă opinia publică mondială, în 
primul rînd popoarele de pe 
continentul american, la acțiuni 
energice de solidaritate și aju
tor moral, politic și material 
pentru poporul guatemalez, cer 
cu fermitate încetarea represiu
nilor. „Condamnarea plină de 
mînle de către popoarele lumii 
— se spune in protest — tre
buie să oprească mîna asasini
lor și să ajute poporul guate
malez să-și capete libertatea“.

CONVORBIRILE 
LE DUC THO- 

KISSINGER
Consilierul special al dele

gației R. D. Vietnam la con
ferința de la Paris în pro
blema Vietnamului, Le Duc 
Tho, a avut, marți o nouă în- 
tîlnire confidențială cu con
silierul special al președin
telui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale, 
Henry Kissinger. La întîlni- 
re a participat, de asemenea, 
Xuan Thuy, șeful delegației 
R. D. Vietnam la conferința 
de la Paris.

în aceeași zi, s-a desfășu
rat o nouă reuniune a ex- 
perților delegațiilor R. D. 
Vietnam șj S.U.A. la convor
birile de pace de la Paris.

Consilierul special al dele
gației R. D. Vietnam la con
ferința de la Paris în pro
blema vietnameză, Le Duc 
Tho. și șeful delegației R.D. 
Vietnam. Xuan Thuy, au 
avut, la 7 și 8 ianuarie, în 
capitala Franței, consultări 
cu adjunctul șefului delega
ției Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Dlnh 
Ba Thi, și cu alți membri ai 
delegației, informează agen
ția V.N.A.

Dezvoltarea industriei 
petroliere iraniene

Progresul realizat de industria 
petrolieră iraniană este, fără în
doială, cel mai important din a- 
cest domeniu. Tinără, naționali
zată de numai cîțiva ani, aceas
tă industrie s-a dezvoltat într-un 
ritm spectaculos. Operațiunile de 
exploatare a petrolului se desfă
șoară, în prezent, în 28 de zone, 
fiecare dispunînd de importante 
zăcăminte.

Veniturile petroliere ale Iranu
lui au crescut, în mai puțin de 
zece ani, de la 308 milioane do
lari, la 1 miliard 920 milioane 
dolari (cifră atinsă în anul 
1971).

In cadrul societății naționale 
iraniene de petrol — „S.N.I.P.“ 
— lucrează opt grupuri de sa- 
vanți și experți, • care efectuează 
cercetări asupra unui ansamblu 
de probleme, printre care desa
linizarea apei de mare, comba
terea poluării, stabilizarea dune
lor, Ei au la dispoziție labora
toare și instalații ultramoderne.

In decursul acestui deceniu a 
fost construită importanta rafină
rie de la Teheran iar rețeaua 
conductelor petroliere a atins 
38 329 kilometri.

Rolul S.N.I.P. a crescut conti
nuu, Societatea națională irania
nă de petrol și-a extins conside
rabil activitatea în industria pe
trochimică. Actualmente, Iranul

dispune de complexe petrochi
mice de primă importanță, din
tre care unele sint unice în lume 
din punctul de vedere al capaci
tății și al varietății produselor. 
Investițiile consacrate celor trei 
complexe de la Chahpour, Aha- 
dan și Kharg au atins peste 400 
milioane dolari, iar vînzarea pro
duselor petrochimice va aduce 
țării 460 milioane de dolari anu
al. Crearea petrochimiei și pro
gresul său extraordinar din ulti
mii zece ani încununează cu 
succes eforturile întreprinse în 
domeniul dezvoltării generale a 
țării.
(Din JOURNAL DE TEHERAN)

• GUVERNUL ISLANDEI 
a hotărît, la 8 ianuarie, să 
procedeze la recunoașterea 
Republicii Democrate Viet
nam, informează agențiite 
TASS și ASSOCIATED 
PRESS, citind un comunicat 
al Ministerului de Externe 
islandez.
• GUVERNELE REPUBLI

CII COSTA RICA și Repu
blicii Democrate Germane 
au hotărît să stabilească re
lații diplomatice la nivel de 
ambasadă, cu începere de la 
9 ianuarie a.c. — se arată în
tr-un comunicat semnat la 
San Jose.

sau in viitoarea mării, dispari
ția „misterioasă“ a oamenilor. 
Victimele acestei terori sint nu 
numai comuniștii și aiți revolu
ționari, ci și diferiți cetățeni, 
conducători de partide democra
tice, de sindicate și alte organi
zații obștești sau reprezentanți 
ai culturii și științei. Din anul 
1954, au devenit victime ale a- 
cestei activități represive peste 
15 000 de oameni, dintre care

PANAMA : Cecul refuzat

Urho Kekkonen
a acceptat 

nn nou mandat
Președintele Finlandei, Urho 

Kekkonen, a acceptat să rămî- 
nă in funcție pentru o nouă 
perioadă de patru ani, după 
expirarea, în 1974, a actualului 
mandat — s-a anunțat oficial 
la Helsinki.

Acceptarea de către preșe 
dintele Kekkonen a prelungirii 
mandatului său constituie un 
răspuns la solicitarea celor 
șapte partide importante din 
Finlanda, care dețin, lmpreu 
nă, peste 90 la sută din totalul 
locurilor din Parlament. Po
trivit Constituției, pentru c.'i 
președintele să-și reînnoiască 
mandatul, fără a se recurge la 
alegeri prezidențiale, el trebuie 
să Întrunească în Parlament o 
majoritate de cinci șesimi.

Urho Kekkonen, In vlrstă de 
72 de ani, se află In exercițiul 
celui de-al treilea mandat pre - 
ridențial de 8 ani.

Noi luări de poziție la 
Ciudad de Panama indi
că hotărîrea guvernului 
panamez de a acționa cu 
fermitate pentru, rezolva
rea „dosarului Canalu
lui”, mai precis pentru 
dobindirea suveranității 
asupra Canalului Panama 
și așa-numitei Z.C. (zonă 
a canalului).

• In ultimele zile ale 
anului trecut, guvernul 
panamez refuza accepta
rea unui cec emis la 
Washington, in sumă de 
3,6 milioane dolari, re
prezentând obișnuita „chi
rie“ anuală pe care 
S.U.A. o varsă Republicii 
Panama pentru utilizarea 
Canalului. Cecul a fost 
retrimis expeditorului.

• La 3 ianuarie, șeful 
statului panamez, gene
ralul Omar Torrljos , de
clara în cadrul unei în
truniri publice : „Am pu
tea desigur, remarca fap
tul că in 1972 au trecut 
prin Canal circa 20 000 
de vase și că valoarea 
taxelor percepute pentru 
acest tranzit este de cel 
puțin opt ori mai mare 
decit cuantumul compen

sației pe care o primim. 
Aceasta nu reprezintă 
însă decît un aspect se
cundar al problemei. Re
fuzul cecului este refuzul 
nostru de a continua o 
situație intolerabilă. Pen
tru noi, chestiunea Cana
lului nu este o chestiune 
de bani ci o chestiune de 
demnitate, de suverani
tate națională".

• La 4 ianuarie, într-o 
convorbire cu ziariștii din 
capitala țării, ministrul de 
externe panamez, Juan 
Antonio Tack spunea : 
„Statele Unite trebuie să 
recunoască suveranitatea 
noastră deplină asupra 
Canalului. Dacă nu vor 
face aceasta noi vom re
fuza să semnăm orice fel 
de tratat. Trebuie să se 
înțeleagă că tratatul din 
1903 a fost consecința 
diplomației canonierelor 
și că în secolul nostru el 
este destinat mormintu- 
lui. Pentru noi, paname
zii, statutul canalului a 
fost totdeauna o nenoro
cire națională, acum el a 
devenit de nesuportat“.

Atunci cînd oficialitățile 
panameze vorbesc despre

caracterul „intolerabil“ și 
„de nesuportat" al actua
lului statut al Canalului 
ele exprimă o justificată 
revoltă. La numai zece 
minute de cartierul re
zidențial din Ciudad de 
Panama, unde se află se
diile ministerelor, te iz
bești de zidul înalt de 
trei metri, înțesat cu sîr- 
mă ghimpată, ce se în
tinde de-a lungul zonei 
Canalului. Acest zid se
pară gazonul plantat cu 
arbori exotici al enclavei 
nord americane, de vile
le in stil colonial cu bal
coane cu lemn sculptat 
ale perimetrului central 
din capitala panameză. 
Pe o lungime de 80 de 
kilometri, de o parte și 
de alta a căii de apă 
transoceanice, Zona Ca
nalului, traversează teri
toriul micii republici din 
America Centrală, consti- 
tuindu-se ca un veritabil 
stat în stat. Este mai mult 
decît evident că un ase
menea statut constituie o 
lezare a suveranității sta
tului panamez.

De opt ani de zile di
plomația nord-americană

încearcă să tărăgăneze, 
și să înmormînteze dacă 
e posibil, discuțiile pri
vind un nou statut al Ca
nalului și al așa-numitei 
Z.C. Insistențelor din 
ultimii doi ani ale actua
lului guvern panamez, de 
a se lichida enclava 
S.U.A. și a se restitui Re
publicii Panama suverani
tatea asupra Canalului, 
Washingtonul le răspunde 
prin aminări și prin aluzii 
la eventualitatea unor re
vizuiri neesențiale ale tra
tatului datină din 1903. 
N-au lipsit, de altfel, nici 
amenințările cu interven
ția militară „în cazul unor 
incidente care ar ame
nința securitatea naviga
ției prin Canal“.

Relevînd ziariștilor, în 
cadrul convorbirii aminti
te, stadiul actual al „do
sarului Canalului", minis
trul de externe panamez 
anunța că după jumăta
te de an de întrerupere 
a oricăror negocieri, 
S.U.A. au acceptat să reia 
convorbirile - de data 
aceasta, pentru prima 
oară, la Ciudad de Pa
nama. „Sperăm — spunea

Antonio Tack — ca aceas
ta să reprezinte un semn 
încurajator, în sensul că 
S.U.A. sint dispuse să-și 
mlădieze poziția". El ți
nea însă să adauge : „A- 
ceste speranțe nu sînt 
însă prea mari“. Zilele 
trecute a devenit cunos
cut că guvernul panamez 
a adresat secretarului ge
neral al O.N.U. invitația 
ca următoarea sesiune a 
Consiliului de Securitate 
să aibă loc la Ciudad de 
Panama intre 15-21 mar
tie, cu care ocazie „ar 
urma să se discute pro
blemele păcii și securită
ții în regiune". (FRANCE 
PRESSE). Inițiativă care 
poate fi interpretată așa 
cum apreciază agenția 
citată „ca o nouă fază 
a acțiunii diplomatice pa
nameze pentru obținerea 
suveranității asupra Ca
nalului".

Se pare, deci, că sem
nificația refuzului cecului 
nord-american depășește 
dimensiunile unui gest di
plomatic in disputa Ca
nalului Panama.

EM. RUCAR

Program elaborat 
de guvernul 
R. D. Vietnam

• GUVERNUL R.D. VIET
NAM a elaborat un program in 
vederea acordării de ajutor 
victimelor recentelor bombar
damente americane asupra 
R.D.V. și normalizării vieții 
populației. Programul prevede 
măsuri deosebite pentru ajuto
rarea răniților, invalizilor, vă
duvelor și orfanilor. De aseme
nea, sînt stabilite sarcinile 
întreprinderilor, instituțiilor și 
cooperativelor în vederea rezol
vării problemei locuințelor, prin 
refacerea fondului locativ dis
trus și construirea unor locuințe 
noi.

• AVIOANE AMERICANE 
au bombardat, din greșeală, cea 
mai mare bază aeriană ameri
cană din Vietnam, de la Da

Nang, a declarat purtătorul de 
cuvînt al Comandamentului a- 
merican In Vietnamul de sud, 
reluat de agențiile de presă. 
El a recunoscut că bombele că
zute pe teritoriul bazei au dis
trus trei depozite de carbu
ranți, cu un total de 3 milioane 
litri de benzină, au fost avari
ate trei avioane de transport și 
două elicoptere. Nouă militari 
americani au fost răniți.

Formarea
unui nou guvern 
în R. P. Congo

• PREȘEDINTELE MARIEN 
N’GOUABI a anunțat forma
rea unui nou guvern al Re
publicii Populare Congo. Pa
tru din foștii miniștri au pără
sit cabinetul, iar alte șapte per
sonalități au fost cooptate In 
guvern, prin crearea a trei noi 
portofolii ministeriale.

• APROXIMATIV 50 000 DE 
SALARIAȚI ai municipalității 
londoneze au hotărit să re
curgă, incepind de luni, la

greve perlate in scopul spri
jinirii revendicărilor lor pri
vind revizuirea contractelor co
lective de muncă. Reprezentan
ții sindicali au declarat că, a- 
tit timp cit guvernul nu va

autoriza reluarea negocierilor 
înainte de sfîrșitul actualei pe
rioade de înghețare a salariilor 
și prețurilor, nu se va renunța 
la decizia de întrerupere a lu
crului. După cum se știe, gu
vernul premierului Heath a in
terzis angajarea de negocieri în 
această problemă în timpul pri
mei etape a programului său 
anti-inflaționist.

Declarație a 
ministrului de externe 
islandez

• MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE AL ISLANDEI 
Einar Agustsson, a declarat, 
luni, că guvernul său dorește 
In continuare reluarea trata
tivelor cu Marea Britanie pen
tru a găsi o soluție disputei 
dintre cele două țări în pro
blema pescuitului. Această de 
clarație survine după inciden-

tele de duminică, Intre navei« 
de coastă islandeze șl două pes
cadoare britanice care încăl
caseră limita de 50 mile a zo
nelor naționale de pescuit, sta
bilită de guvernul Islandei, la 
1 septembrie 1972.

• ADUNAREA POPORULUI 
DIN REPUBLICA ARABA E- 
GIPT a procedat la constituirea 
unui comitet parlamentar de 
ancheță, condus de AH el 
Sayed, vicepreședinte al A- 
dunării, pentru examinarea îm
prejurărilor care au provocat 
tulburările studențești din capi
tala egipteană — relatează a- 
genția M.E.N. Comitetul a fost 
constituit la cererea președinte
lui Anwar Sadat.

• CEL MAI VECHI ZIAR 
DIN EUROPA — „Gazeta ofi
cială din Linz“ — a fost pus, 
luni, în... vînzare — s-a anunțat 
la Viena. Ziarul a luat ființă în 
urmă cu 343 de ani, în capitala 
Austriei superioare — Linz.

Negocieri 
islandeze- 

americane
PE AGENDA : EVACUAREA 

PE ETAPE A BAZEI S.U.A. DE 
LA KEFLAVIK.

Luni seara, în cadrul unui 
interviu radiodifuzat, mi
nistrul afacerilor externe al 
Islandei, Einar Agustsson, 
s-a referit pe larg la viito
rul bazei americane de la 
Keflavik. Agustsson a de
clarat că, la 24 ianuarie, va 
avea, la Washington, con
vorbiri exploratorii cu gu
vernul S.U.A. în legătură 
cu această bază. Convorbi
rile, a adăugat ministrul, au 
drept scop revizuirea acor
dului militar încheiat Intre 
S.U.A. și Islanda.

Agenția ASSOCIATED 
PRESS amintește că actua
lul guvern islandez, venit 
la putere In iulie 1972, s-a 
angajat că va cere Statelor 
Unite să evacueze In mai 
multe etape baza de la Ke 
flavik, unde staționează 
3 300 de militari americani.

Noul an a. găsiit universitățile 
particulare japoneze într-o at
mosferă de agitație, provooată de 
nemulțumirea studenților față de 
majorarea taxelor universitare. La 
facultatea de medicină a Univer
sității „Keyo“, din Tokyo, a fost 
declarată o grevă nelimitată cu 
participarea tuturor studenților, 
iar la universitățile „Meiji“ și 
„Chuo", tot din capitală, studen
ții boicotează unele cursuri.

Cauza actualei situații din uni
versitățile particulare, care gru
pează trei sferturi din totalul 
studenților Japoniei, este determi
nată de „condițiile incomode și 
de utilitățile inadecvate“ în care 
se desfășoară procesul de învăță- 
mînt. îmbunătățirea lor a fost in
vocată în principal pentru a se 
justifica majorarea taxelor univer
sitare. Statisticile oficiale arată, 
însă, că, deja, costul instruirii în
tr-o universitate particulară se 
ridică la capacitatea familiilor cu 
venituri anuale de 4 500—5 000 
dolari.

Este cunoscut că în Japonia 
părinții fac eforturi mari pentru 
a-și instrui copiii. Întrucît uni
versitățile naționale, finanțate de 
stat, încorporează cel mult un 
sfert din totalul studenților țării, 
marea majoritate a tinerilor se 
îndreaptă spre universitățile 
particulare. Taxele de circa 1 500 
dolari pe an au devenit însă o 
povară prea grea și pentru fami

liile cu venituri ridicate. Educa
ția și instruirea universitară a 
copiilor consumă o parte însem
nată din bugetul lor, ceea ce este 
mult prea apăsător în condițiile 
inflației și a prețurilor ridicate 
la principalele mărfuri și servicii.

Tragic bilanț 

la Managua
Cutremurul din 23 decembrie 

1972, care a distrus aproape în 
întregime capitala Republicii 
Nicaragua, a provocat moartea 
a 10 000-12 000 de persoane și 
rănirea altor 20 000 — a apre
ciat un purtător de cuvînt gu
vernamental. Organele sanitare 
desfășoară o intensă activita
te, împrăștiind insecticide dea
supra ruinelor din Managua, 
datorită apariției a numeroase 
insecte purtătoare de microbi, 
atrase de numărul mare de ca
davre aflate încă sub dărîmă - 
turi.

între alte măsuri, guvernul 
nlcaraguaian a decretat prelun
girea la 60 de ore a săptăminll 
de lucru, pînă la încetarea stă * 
rii de urgență.

Fostul președinte al Nlca- 
raguei, Anastasio Somoza, a 
declarat că reconstrucția capi
talei țării — Managua —, dis ■ 
trusă de seismul de la 23 de
cembrie anul trecut, va dura 
Intre 5 șl zece ani.

PUBLICITATEA „VINDECĂ“...
Un semnal de alarmă ! 90 la sută dintre me

dicamente nu servesc la nimic. Publicitatea — 
observă cu ironie revista „Science et Vie" — ii 
„vindecă“ pe oameni. Intr-un interval de cinci 
ani, francezii au depășit cu 20 piuă la 73 la sută 
cheltuielile pentru medicamente. In ritmul ac
tual, fiecare francez va cheltui în 1975, 1 500 de 
franci pentru achiziționarea lor. Majoritatea pro
duselor care apar anual, însoțite'de fișe publi
citare cu calificative de genul „bine tolerat, nici 
o contraindicase duce in eroare medicii, publicul 
și autoritățile. Este vorba de o mistificare co
mercială imorală ale cărei victime sînt oamenii 
suferinzi. Medicamentul fals îl înșeală pe bol
nav, și îi înșeală și organismul. Escrocheria co
mercială a firmelor farmaceutice, care aleargă 
după profituri pentru a supraviețui concurenței, 
(există 73 de firme în Franța) este posibilă da
torită incompetenței consumatorilor, care ma
nifestă o încredere oarbă față de orice medica
ment prezentat ca ..mai bun" decît altele. Me
dicii citați de revista franceză susțin că din im
presionantul catalog cu 13 000 de produse farma
ceutice, 12 700 pînă Ia 12 900 sint total ineficace,

multe sint duplicate ale altor medicamente, pre- 
zetitind aceeași compoziție sub etichete diverse. 
Firmele respective folosesc și alte trucuri, do 
altfel foarte răspîndite : coloranții galbeni pen
tru pilule s-au dovedit a produce un efect ne
așteptat de favorabil asupra cumpărătorilor : do 
asemenea prețurile ridicate fac, în mod parado
xal, medicamentele mai convingătoare. Din pă
cate, astfel de șarlatani, inventatori ai unor 
produse magice duc o viață respectabilă in cele 
mai moderne laboratoare farmaceutice. Unul 
dintre argumentele lor cinice sună cam așa : un 
medicament care are într-adevăr un efect chi
mic asupra organismului și a cărui prezență 
combate maladia se dovedește aproape întotdea
una toxic, după un timp mai lung sau mai scurt. 
Deci o sabie cu două tăișuri care poate omori 
și... boala dar și pc bolnav. Rezultatul unei an
chete întreprinse de o echipă americană arată 
că după 15 ani de folosire a sulfamidei hipogli- 
cemiante împotriva diabetului au murit mai 
mulți dintre bolnavii îngrijiți decit dintre cei 
neîngrijiți.

In cursul anului 1973 va fi inaugurat noul program „Skylab" 
(laborator spațial) in care o serio de cercetători vor lucra în 
nave spațiale pe orbitele terestre un timp mai îndelungat. In 
foto : iată cum se va face baie in „Skylab" - laborator ce va 
fi înzestrat cu confortul necesar unei activități prelungite in 
spațiu.

„INVIT"
„Invit” este numele pri

mului „copil experimental“ 
care se va naște anul acesta 
Ia Manchester. Fecundarea 
unui ovul a avut loc într-o 
eprubetă, donatorii rămînînd 
anonimi. Dezvoltarea lui a 
fost încredințată unei „mame 
purtătoare“.

REACTOR NUCLEAR 
’ NATURAL

La originea sa, Pămlntul 
avea 62 la sută uraniu 238 
și 38 la sută uraniu 235. 
După cinci miliarde da ani 
proporția Intr-un zăcămînt 
de uraniu a scăzut datorită 
transmutației radioactive la 
99,280 la sută uraniu 238 și 
0,720 la sută uraniu 235. 
Reactorul natural „a ars" 
pur și simplu uraniul 235.

SAT PE MARE
U.N.E.S.C.O. a finanțat 

studiul unor proiecte de sat 
de pescari In largul coaste
lor Malayeziei. Satul va fi 
construit fie in întregime 
pe piloni, sau potrivit altul 
proiect va fi o stațiune cir
culară, mobilă, mal ușor de 
apărat In timpul furtunilor 
marine. Scopul mărturisit al 
acestor proiecte este de a 
„ameliora potențialul biolo
gic, adică de a fertiliza me
diul marin și de a pregăti 
inevitabila expansiune a 
omului pe mare”.

Pinocchio n-are nevoie de detectorul

jiletectoarele de minciuni exis- 
M și sînt folosite chiar in unele 
procese (de justiția californiană, 
de exemplu), in esență, sînt apa
rate care inregistrează variațiuni- 
le anumitor funcțiuni fiziologice: 
ritmul respiratoriu, pulsul, ten
siunea arterială, rezistența pielei 
la curentul electric,, temperatura 
corpului, contracția musculară. 
Toate aceste variații sînt transcri
se de aparat sub forma unor 
curbe a căror citire informează 
operatorul asupra stării organis
mului celui bănuit că minte (ci- 
teodată chiar a apărării). Prin
cipiul care stă la baza funcțio
nării acestui aparat este simplu

de minciuni...
de detectat. Starea fiziologică la 
un moment dat poate informa 
pe cei interesați de „adevărul 
psihologic” al individului sub 
observație. Frica și angoasele 
susțin ei, modifică funcțiunile fi
ziologice. Astfel de aparate sînt 
fabricate de două mari firme a- 
mericane care dispun de publi
cații de specialitate și califică 
tehnicieni în șase luni. In prac
tică, rezultatele s-au dovedit ne
semnificative. Subiectul devine 
neliniștit cînd i se aplică banda 
elastică in jurul toracelui pentru 
a-i măsura ritmul respiratoriu sau 
cînd i se fixează electrozii pe 
mină care să înregistreze va

riațiile de rezistență cutanală la 
curentul galvanic. Apare deci 
teama de aparat. Detectoarele 
de minciuni se dovedesc a fi ele 
însele surse de minciuni, exclu- 
zind orice valoare științifică a 
operației întreprinse. Și aceasta 
deoarece nu există vreo relație 
științifică între noțiunea com
plexă de „adevăr" și reacțiile 
„brute", ca modificările ritmuri
lor cardiace și respiratorii. Cu o 
singură excepție : lui Pinocchio i 
se înroșea nasul cînd mințea...
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