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La U.R.T.M.G, Cîmpina uteciștii au decis

în loc să meargă la retopit

După vizita întreprinsă în Pakistan și Iran

TOVARĂȘUL NICOLAE 
S-A ÎNAPOIAT ÎN

CEAUȘESCU
PATRIE

Călduroasa primire făcută de populația Capitalei

5,6 TONE METAL
vor fi transformate în

PRODUSE FÄ1TE

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a fă
cut o vizită oficială în Pakistan, 
la invitația președintelui Zulfi- 
kar Aii Bhutto, și o vizită neofi
cială în Iran, la invitația Șahin- 
șahului Mohammad Reza Pah
lavi Ar.yamehr și împărătesei 
Farah Pahlavi Sahbanu, s-a îna
poiat simbătă, după-amiază în 
Capitală.

Șeful statului român a fost în
soțit de George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe. Nico
lae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior. Gheorghe Oprea, con
silier al președintelui Consiliului 
de Stat, de experți.

La aeroportul Otopenî. tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer. Manea Mă- 
nescu. Paul Niculescu-Mizil. 
Gheorghe Pană. Gheorghe Radu
lescu. Virgil Trofin, Ilie Verdet, 
Maxim Berghîanu. Florian Dă- 
nălache. Emil Drăgănescu. Petre 
Lupii. Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu. Gheorghe Stoica. Ștefan 
Voitec. Iosif Banc. Constantin 
Băbălău. Miron Constantinescu. 
Aurel Duca. Mihai Gere. Ion 
Toniță. Vasile Patilinet. Ion Stă- 
nescu. Ștefan Andrei, Ion Dmcă. 
împreună cu soțiile.

Erau prezenți. de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului. conducători de instituții 
centrale și organizații de masă 
și obștești, generali, ziariști.

COMUNICAT
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut o vizita ne
oficială în Iran, în perioada 
12_ 13 ianuarie 1973, la invitația
Maiestăților Lor Imperiale Șa
hinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, și îm
părăteasa Farah Pahlavi Sah
banu.

In timpul șederii la Teheran, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. a avut con 
vorbiri cu Maiestatea Sa Impe
rială, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, Șahinșahul Iranului 
cu privire Ia relațiile româno- 
iraniene și la unele probleme in
ternaționale de interes comun.

Discuțiile s-au desfășurat în- 
fr-o atmosferă de caldă priete
nie și înțelegere reciprocă.

Cele două părți au constatat 
că există condiții favorabile 
pentru lărgirea și aprofundarea 
relațiilor lor în toate domeniile, 
corespunzător intereselor po
porului român și poporului ira
nian, ale păcii și înțelegerii in
ternaționale, și au subliniat ro
lul pozitiv al contactelor stabi
lite în ultimii ani între condu
cătorii Republicii Socialiste 
România și Iranului, precum și 
între alte personalități ale celor 
două țări. Părțile și-au manifes
tat hotărîrea de a contribui în 
continuare la promovarea între 
toate statele a unor relații noi, 
de egalitate și respect între na
țiuni. de destindere și securi
tate.

Președintele Consiliului de 
Stat a reînnoit invitația adresa
tă Șahinșahului Iranului de a 
vizita România în cursul anului 
1973.

Invitației acceptate cu plăcere, 
urmează să i se dea curs la o 
dată care va fi stabilită ulterior.

Suveranul Iranului și împără
teasa Farah au oferit, in onoa

Au fost de față ambasadorul 
Iranului la București, Sadegh 
Sadrieh, cu soția, însărcinatul cu 
afaceri adinterim al Pakistanu
lui, M. Akhbar Agha, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Miile de cetățeni ai Capitalei, 
prezenți pe aeroport, au făcut 
o călduroasă primire tovarășului 
Nioolae Ceaușescu. scandînd. mi
nute în șir. numele conducătoru
lui partidului și statului nostru. 
Ei și-au manifestat cu însufle
țire satisfacția și aprobarea față 
de rezultatele fructuoase ale vi
zitelor întreprinse,, sub semnul 
prieteniei, stimei și încrederii 
reciproce. în Pakistan și Iran, 
vizite care au constituit momen
te de seamă în evoluția relațiilor 
țării noastre cu aceste state, și 
au marcat, totodată, contribuții 
importante la opera de pace și 
colaborare internațională. în 
această întîmpinare entuziastă 
și-au găsit o nouă și vie expre
sie adeziunea deplină la politi
ca externă a partidului și sta
tului nostru. înalta apreciere și 
prețuire de care se bucură acti
vitatea laborioasă, neobosită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pusă in slujba dezvoltării rapor
turilor României socialiste cu

Plecarea din Teheran
TEHERAN 13 (Agerpres). — 

Sîmbătă la amiază a luat sfîrșit 
vizita neoficială pe care a efec
tuat-o în Iran președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 

rea inalților oaspeți români, un 
dineu în cadrul căruia cei doi 
șefi de stat au pronunțat toas
turi.

Președintele Consiliului de 
Stat â primit in vizită proto
colară, la reședința sa, pe pri
mul ministru iranian. Amir Ab- 
bas Hoveyda, și pe ministrul a- 
facerilor externe a.i. al Iranu
lui, Ahmad Mir Fenderesky.

La întrevedere au asistat mi
nistrul afacerilor externe Geor
ge Macovescu, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Consi-
liului de Stat, și Alexandru 
Boabă, ambasadorul României la 
Teheran.

In timpul prezenței la Tehe
ran, tovarășa Elena Ceaușescu, 
a vizitat muzeul și monumentul 
Sahyad Aryamehr, inaugurat în 
1971, cu ocazia celei de-a 2 500-a 
aniversări a creării statului ira
nian.

Vizita efectuată de președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în Iran și 
convorbirile avute au constituit 
o nouă contribuție la întărirea 
relațiilor tradiționale dintre po
porul român și poporul iranian-
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Mii de bucureșteni au făcut o călduroasă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu

toate statele, pentru triumful în 
lume al colaborării și păcii între 
popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu.

De la Palatul Alb din Saada- 
bad pînă la aeroportu] Mehra- 
bad din Teheran, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au călătorit cu 
un elicopter special, însoțiți de 
Șahinșahul Aryamehr și împă
răteasa Farah.

Pe un podium de onoare ins
talat la aeroport, cei doi șefi de 
stat primesc raportul gărzii mi
litare. Sînt intonate imnurile

INTERVIUL ACORDAT 
DE CĂTRE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Televiziunii și

ÎNTREBARE: Declarația
solemnă adoptată in comun 
a fost caracterizată de pre
ședintele Ceaușescu in sen
sul că „deschide o nouă eta
pă de colaborare în pers
pectivă între cele două 
țări" ; dacă domnul preșe
dinte ar dori să dezvolte a- 
ceastă idee.

RĂSPUNS : Aș dori să men
ționez că vizita pe care am efec
tuat-o în Pakistan, convorbirile 
avute cu președintele Bhutto și 
îndeosebi semnarea Declarației 
solemne de către președintele 
Bhutto și de către mine însumi 

răspuns cu cordialitate urărilor 
de bun sosit, aclamațiilor, mani
festărilor pline de căldură ale 
populației Capitalei. (Agerpres) 

de stat ale României și Iranu
lui. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul 
Aryamehr trec apoi în revistă 
garda de onoare aliniată pe ae
roport.

în continuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau rămas 
bun de la ministrul Curții im
periale, Assadolah Alam, minis
trul afacerilor externe a.i., Ah
mad Mir Fenderesky, generalul 
de armată Djaafar Chafeghat.

Radiodifuziunii pakistaneze
constituie — așa cum am mai 
declarat — o etapă nouă în rela
țiile dintre România și Pakistan, 
relații care au rezistat, după cum 
se știe, unor încercări grele și 
care prin această declarație sînt 
așezate pe o bază nouă, trainică, 
însăși înscrierea în declarație a 
principiilor egalității. neames
tecului in treburile interne, res
pectului independenței si suve
ranității naționale, angajamen
tul pe care cele două țări și-1

UN CUBILOU CONSTRUIT DE ELEVI
Elevii de la Grupul școlar al 

Combinatului siderurgic din 
Galați au trăit zilele trecute 
un adevărat eveniment : ei au 
elaborat prima șarjă de fontă 
la cubiloul construit prin pro
priile forțe în primul trimestru 
al anului școlar. Intrarea în 
funcțiune a acestui agregat, 
rod al inițiativei conducerii 
școlii și al eforturilor intense 
ale elevilor, constituie o con
tribuție importantă la spori
rea zestrei de mijloace pentru 
o instruire practică în cadrul 
atelierelor școlare, la integra
rea acestei mari unități școla
re în planul de producție al 
Combinatului siderurgic. Prin 
realizarea acestui cubilou, ele
vii vor putea executa, in ca
drul orelor de instruire prac
tică, numeroase piese de schimb 
necesare la reparațiile side- 

șeful Casei militare imperiale 
și celelalte personalități iranie
ne venite să-i salute pe solii po
porului român.

La rindul lor Șahinșahul Arya
mehr și împărăteasa Farah iși 
iau rămas bun de la George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Gheorghe Oprea, con
silier al președintelui Consiliu
lui de Stat, și celelalte persoane 
oficiale române care l-au înso
țit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in vizita sa în Iran.

La scara avionului președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu și-au luat 
un călduros rămas bun de la 
Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, și îm
părăteasa Farah.

La orele 11.30. ora locală, a- 
vionul prezidențial a decolat de 
pe aeroportul din Teheran în- 
dreptîndu-se spre București.

iau de a nu folosi forța sau a- 
menințarea cu forța în relațiile 
dintre ele sau în relațiile inter
naționale. de a milita pentru a- 
firmarea acestor principii in re
lațiile dintre toate statele, con
stituie un factor important în 
desfășurarea vieții internaționa
le de astăzi. De altfel, în decla
rație sînt consemnate dorințele 
popoarelor român și pakistanez

(Continuare in pas. a IV-a) 

rurgice pentru unele uzine ale 
centralei.

— In acest trimestru, ne spu
ne inginerul Teodor Rapotan, 
directorul Grupului școlar al 
C.S. Galați, vom realiza la cu
bilou o producție de 600 000 lei. 
Cubiloul are o capacitate de 1,2 
tone pe oră de fontă lichidă și. 
organizind lucrul în două 
schimburi, vom putea asigura 
un ritm aproape identic cu cel 
din uzină. Preocupările noas
tre în prezent merg spre trans
formarea școlii într-o mică u- 
zină. deoarece numai realizînd 
lucrări utile producției putem 
să-i pregătim cu adevărat la 
nivelul exigențelor pe viitorii 
muncitori.

în același scop se lucrează în 
prezent la cuptorul rotativ pen
tru fontă și la cuptorul bas
culant pentru neferoase, obiec-

După ce în 1972 la Uzina de 
reparații tractoare și motoare 
grele din Cîmpina față de an
gajamentul de a economisi 220 
tone metal s-a reușit realizarea 
unei cantități de 286,6 tone, în 
1973 se preconizează o nouă și 
substanțială reducere a consu
murilor specifice, reducere care 
la nivelul întreprinderii va în
suma alte 150 tone de metal 
economisit.

— Pe bună dreptate — ne 
spune tînărul Ion Glucă, inginer 
la serviciul tehnic al întreprin
derii — vă veți întreba de ce 
cifra stabilită pentru acest an 
este mai mică. Și vă voi răs
punde că-i firesc să fie așa 
atunci cînd preocupările vizînd 
recondiționarea și reproiectarea 
unor repere nu au o dată re
centă ci dimpotrivă. Firesc, în- 
trucît în decursul anilor posibi

In centrul preocupărilor

TEMEINICA PREGĂTIRE
DE SPECIALITATE

Convorbire cu MARCEL FLORESCU
președintele Consiliului A.S. al Facultății de Matematică — Uni

versitatea Craiova

Căutîndu-1 pe președinte
le consiliului A.S. al Facultă
ții de matematică a Universi
tății- din Craiova, am aflat că 
dirija ultimele detalii ale unei 
întîlniri între studenți și re
prezentanți ai Grupului de 
uzine ,.Electroputere'‘ pe tema 
„Importanța matematicii în 
producție“.

— Să încopem cu pri
mele activități de după ale
geri, — precizează președin
tele. în prima ședință de 
consi’iu au fost repartizate 
sarcinile pe resoarte procedîn- 
du-se în același timp la for
marea unor colective care au 
antrenat un număr mare de 
studenți în concretizarea ac
țiunilor politico-ideologice cul
turale, profesionale, turistice 
etc. Desfășurarea activității 
A.S. cu o participare largă a 
studenților este un obiectiv 
major în acest an. Am pla
nificat pînă la detaliu in
formările și adunările de 
dezbateri, am dus o largă 
acțiune de mobilizare a stu
denților tailentați la crearea 
unor formații de dansuri, mu
zică ușoară, brigada artistică.
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tive care vor intra în funcțiu
ne în cursul lunii februarie, o- 
biective cu totul noi pentru a- 
telierele școlare și care vor da 
posibilitatea unei temeinice 
instruiri practice a viitorilor 
siderurgiști. Să mai consem
năm apoi și faptul că aici se 
formează în prezent echipe de 
ejevi de la școala profesiona
lă care sub îndrumarea unor 
tineri muncitori cu vastă expe
riență, vor executa lucrări de 
reparații în regie proprie, în 
cadrul secțiilor din combinat, 
ceea ce înseamnă asumarea u- 
nor importante răspunderi dar 
și afirmarea încrederii in ca
pacitatea elevilor de a produce, 
de a se integra încă de pe acum 
în colectivul de muncă din u- 
zină,

I. CHIRIC 

litățile de a reduce consumurile 
specifice, dată fiind gama oare
cum constantă a produselor exe
cutate, se îngustează.

— Se impune totuși — inter
vine Ion Lupușor, secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină — 
o rectificare a acestei cifre, în 
sensul majorării ei cu încă ă.S 
tone.

— Pe ce te bazezi cind suge
rezi această corecție ? — cere 
lămuriri inginerul Ion Giucă, el 
însuși autorul unei propuneri de 
înlocuire a țevilor de trecerea 
apei (din aluminiu) cu țevi din 
material plastic, substituire ce 
permite economisirea a 1 000 kg. 
metal pe an.

— Am în vedere demararea la 
15 ianuarie a unei inițiative a 
cărei rezultate trebuie să însu
meze exact cantitatea precizată.

Martor la discuție, reporterul

Am avut în această perioadă 
oaspeți pe colegii din Iași și 
Bacău și prin intermediul a- 
cestor formații le-am asigu
rat un program plăcut și de 
divertisment. Caut să lucrez 
cu studenții din toți anii. în 
pauze afli mai multe decît în 
ședințe și acestea sînt bune, 
dar nu trebuie să exagerăm 
cu ele fiindcă ar afecta prea 
mult bugetul de timp. Opera
tivitatea în realizarea acțiuni
lor se cîștigă numai prin dia
logul de la om la om. Zilele 
trecute o inițiativă s-a bucu
rat de o largă audiență : invi
tarea Filarmonicii în mijlocul 
nostru, aici, la facultate. în 
urma unui schimb de expe
riență a crescut și eficiența 
informărilor politice și a dez
baterilor, avînd o problemati
că extrem de diversă. Ne-au 
ajutat studenții din Petroșani 
a căror experiență am pre
luat-o organizînd aceste îhtîl- 
niri cu cadre de prestigiu ale 
vieții social-politice din oraș, 
cu întrebări și răspunsuri. Am 
inițiat și o amplă anchetă, pe 
bază de chestionar, despre

C. STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a II-a} 

solicită, la rîndu-i, explicații 
suplimentare.

— în atelierul prelucrări me
canice — ne spune Ion Lupușor
— lucrează 300 de tineri. Dintre 
ei aproape jumătate au absolvit 
de curînd școala profesională și 
dețin categorii de calificare infe
rioară. în consecință execută re
pere nu prea complicate : șuru
buri, piulițe, frezoane, bucșe, 
bolțuri și știfturi. Ei bine tocmai 
la aceștia ne-am gindit cînd am 
conceput inițiativa. Și nu întîm- 
plător. Urmărindu-i la locurile 
de muncă, oricine poate cons
tata că fiecare cînd primește 
spre execuție un lot de 500 de 
șuruburi, de pildă, este aprovi
zionat nu cu semifabricate sau 
piese turnate, cum se proce
dează în cazul colegilor lor cu 
categorii de calificare superi
oară ci cu bare de metal de 
diferite lungimi. Mai întîi deci, 
trebuie să le debiteze. Pot să 
facă operația folosind un cuțit 
abșting cu o grosime a lamei de 
4 milimetri dar și mai bine, 
gospodărește este indicat ca 
lama să nu depășească 2 mili
metri, cantitatea eliminată prin 
tăiere fiind redusă la jumătate.

— Contează chiar atît de mult 
2 milimetri în plus sau în mi
nus ?

—- Judecați și singur. Cum 
spuneam, lotul de repere însu
mează 500 de bucăți. Să înmul
țim această cifră cu cei 2 mili
metri pe care-i economisește. 
Rezultatul ? Un metru de bară 
în loc să fie aruncat — căci ce 
să faci cu el dacă e fragmentat 
în bucăți minuscule ? -- poate 
fi utilizat pentru a se executa 
încă 50 de șuruburi. Stoian 
Adrian, să zicem, în patru zile
— timpul necesar pentru a ter
mina întreg lotul — cîștigă un 
metru din bara metalică sau, 
dacă e să echivalez în unități

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a ll-a)
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Mașinile agricole 1 
propuse pentru I 
casare vor lucra 
cel puțin încă doi I 
ani : CUM PRO- ’ 
CEDEAZĂ MECA- | 
NIZATORII DE LA 1 
S.M.A. AMÂRÂS- I 
Tll DE JOS.'
Normele muncii și I 
vieții comuniștilor 
în dezbaterea o r- I 
ganizațiilor 
U.T.C.: EXIGEN- | 
ȚA ÎNCEPE CU 1 
FIECARE DIN NOj

I
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La ce se referea de fapt ingi
nerul Păunescu ? Bucuros că 
ganizația U.T.C. din S.M.A. 
mărăștii de Jos e receptivă 
o inițiativă atît de valoroasă 
cea lansată în județul Olt, 
proșa secretarului U.T.C. că

— Tinerii de la Olt, ne-a de
clarat inginerul Valeriu Păunes
cu, de la S.M.A. Amărăștii de 
Jos, i-au pus în mișcare și pe-ai 
noștri. Ce vor ei să facă, e o 
treabă bună. Pe noi ne bucură 
faptul că organizația U.T.C. își 
propune să dea membrilor săi 
în primire pentru întreținere și 
exploatare toate tractoarele 
nu se vor mai casa. Aceasta 
vedește că și tinerii noștri 
convinși de justețea ideii 
preocupă pe toți lucrătorii

Mecanicul Victor Nica

Nou concurs dotat cu premiiorganizat de Comitetul Național
cum tractoarele sînt întreținute 
în exploatare.

Calității reparațiilor îi dau a- 
tenție, acum, întreținerii îi vor da 
atenție cînd vor începe lucrul în 
cîmp. Și într-un caz și în altul, 
cîștigul ar fi însă și mai mare 
dacă reprezentanții organizației 
UTC ar înțelege mai bine sensul 
inițiativei mecanizatorilor de la 
Olt. Un răspuns bun la inițiativa 
de care vorbim se poate da nu
mai dacă 
largă și 
tuturor 
stațiunii.

nă nu presupune neapărat înlo
cuirea pieselor uzate cu altele 
noi. Mecanic bun nu este cel 
care doar înlocuiește piesele. 
Așa ar fi mai simplu, dar scump. 
Un ax de planetar nou, 
exemplu, costă 650 lei iar 
condiționarea, cu manoperă 
tot, numai 80 lei.

— La înlocuire, adaugă 
trebuie să recurgi în ultimă 
stanță. Și 
vechi nu 
parte din ele aduse la alte cote, 
noi le vom folosi la tractoarele 
UTOS-27 pe care le-am reținut 
de la casare.

In atelierul de reparații al 
unității, deocamdată intră trac
toarele în ciclul normal de func
ționare. Cele oprite de la 
vor fi reparate în ultima 
a campaniei.

— Pînă atunci, ne 
strungarul Aurel Mitrițoiu

sorți concurenți-A început difuzarea buleti
nelor noului concurs pentru 
„Fondul Păcii“ organizat în 
1973 de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii.

Tema : „Cultura română — 
promotoare a idealurilor pă
cii, umanismului și respectu
lui între popoare".

Elaborînd răspunsurile e- 
xacte la cele 15 întrebări, 
participanții la concurs au 
prilejul de a-și verifica si 
îmbogăți cunoștințele asupra 
istoriei culturii românești de 
la începuturi și pînă în zile
le noastre. Buletinele cuprind 
o bibliografie a cărei cerce
tare lămurește și ajută în re
zolvarea răspunsurilor.

Concursul este dotat cu nu
meroase și valoroase premii, 
printre care premiul I in va
loare de 25 000 lei, cinci pre
mii II în valoare de 10 000 
lei fiecare și zece premii III 
în valoare de 5 000 lei fieca
re. Cele 816 premii ale con
cursului vor fi atribuite prin

tragere la 
lor care au dat cel puțin 11 
răspunsuri exacte la între
bări.

Buletinele de concurs sînt 
difuzate prin comitetele ju
dețene, municipale și orășe
nești de luptă pentru pace, 
prin comitetele sindicale și 
prin organizațiile Uniunii Ti
neretului Comunist, iar la 
sate prin căminele culturale, 
precum și prin unitățile coo
perativelor meșteșugărești de 
Ia orașe și sate. în București 
se găsesc buletine și la sediul 
Comitetului municipal de 
luptă pentru pace București 
din str. Polonă nr. 19.

Prețul unui buletin : 2 lei. 
Un concurent poate participa 
cu maximum 100 de buletine. 
Data pînă Ia care buletinele 
completate cu răspunsurile 
la întrebări pot fi trimise pe 
adresa Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii este 
31 mai 1973.

or- 
A- 
la 
ca 
re- 

t-.-Y— .........  a-
cesta, fără să știe exact starea de 
lucruri din unitate, vorbea de o 
angajare la treburi imposibil de 
realizat. Mai precis, cum stau lu
crurile ? Secretarul aflase dm 
evidențe că 18 tractoare se a- 
flan în pragul casării și, fără să 
mai consulte și pe specialiștii u- 
nității, pe toți membrii organi
zației, declară — nu numai nouă 
— că pe toate le vor lua în 
primire tinerii. Or, realitatea este 
alta. In evidențe, sînt intr-ade
văr 18 tractoare trecute la ca
sare, dar 9 dintre ele sînt des
completate deja de mai multe 
luni, practic nemaiputînd fiind 
reparate în nici un chip. Și a- 
tunci, cum explica și inginerul, 
de ce să prezinte în numele or
ganizației uu angajament ireali
zabil, nediscutat și cu ei. Despre 
tinerii de aici se vorbește numai 
în cuvinte de laudă și nu ar fi 
potrivit ca peste cîtva timp cînd 
cineva, care ar vrea să vadă cum 
s-a îndeplinit planul organiza
ției, să poată deduce că membrii 
ei nu și-au respectat cuvîntul. De 
pricepere și responsabilitate pro
fesională au dat și dau dovadă 
tot timpul. Printre cei pe care 
unitatea se bizuie și acum în 
campania de reparații, ei sînt cei 
mai numeroși.

In ateliere nu există post de 
lucru unde să nu se evidenție
ze. Nica Victor, surprins de 
foto-reporter la revizia axului de 
la volanul celui de-al 38-lea 
tractor reparat în această cam
panie, spunea că o reparație bu-

de 
re
çu

el, 
in

aici atunci piesele 
trebuie aruncate. O este precedat de o 

profundă consultare a 
tinerilor, a conducerii

casare
parte

N. COȘOVEANU
Foto : GH. CUCU

spune 
care 

execută una dintre cele mai mi
nuțioase operații — rectificarea 
arborelui-motor — ne facem și 
un stoc de piese „căzute“ din 
care vom alege pe cele posibile 
de recondiționat pentru UTOS- 
27.

De altfel, recondiționarea pie
selor este o tradiție la S.M.A. A- 
mărăștii de Jos. Ilie Bălă, re
întors de la școala de maiștri, 
spunea că adevărata meserie el 
a învățat-o recondiționînd iar 
faptul că acum vor menține în 
funcțiune și tractoare ce trebu
iau să meargă la fier vechi nu 
înseamnă cîtuși de puțin un ra
bat de calitate. •

— In fond, explica el, chiar 
numai după două reparații ca
pitale un tractor rămîne doar cu 
cîteva piese venite inițial din 
fabrică. Așa că totul depinde de 
calitatea reparației și de felul

Tehnicianul Ilie Bălă

din pag. I)

greutății, un ki-
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demonstrația 
cusur. Spun, 
se pare că 
numai o di-

duminică viața

executa, să mă 
exemplu luat 
mai puțin de

„BANATUL

ce 
do- 
sînt

ce 
, . . . d™
S.M.A.-uri, de a nu recurge cu 
orice chip la investiții masive 
pentru dotare. Numai că, și aici 
aș vrea să fiu bine înțeles, se 
cam pripesc. Animați de o idee 
mare încep să devină, cîteodată, 
prea festiviști. Le-ar sta mai bine 
dacă înainte de a face declarații 
ar privi mai atent, ar cîntări mai 
bine ce se poate face.

de măsură a 
logram.

— Să continuăm calculul...
— într-o lună așadar un sin

gur tinăr muncitor poate econo
misi 4,5 kilograme metal. în 
secție sînt însă 150. Bineînțeles 
nu toți confecționează șuruburi. 
Dar indiferent de reperele la 
care lucrează, repere enumerate 
mai înainte, „metoda“ poate fi 
aplicată. Așa că să mai facem 
o înmulțire, cei doi termeni ai 
ei fiind acum 150 (muncitori) și 
4.5 (kilograme). Cît rezultă ? 
675 kilograme. Cu alte cuvinte 
în intervalul zilelor de muncă 
dintr-o lună, uteciștii din cate
goriile de calificare I și a 
11-a pot valorifica productiv 
675 kilograme metal. Și așa 
stînd lucrurile într-un an can
titatea totală va fi de 5,6 tone 
din care se pot < 
refer la același 
in discuție, nu 
280 000 șuruburi.

— Indiscutabil, 
este aproape fără 
„aproape“ întrucît 
ați inclus în calcul

Sub deviza unui matur examen 
de conștiință s-a desfășurat zilele 
trecute o adunare lărgită a cîtor- 
va organizații U.T.C. de la Uzi
nele metalurgice de metale nefe
roase din Baia Mare. Participau 
organizațiile U.T.C. de la Atelie
rul mecanic, de la Termo-energe
tic și de la Bare de cupru. O- 
biectivul acestei adunări : dezba
terea proiectului de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste. Mai 
precis, era o reluare a acestor 
dezbateri, după ce același pro
iect fusese studiat și asimilat de 
fiecare organizație, de fiecare u- 
tecist în parte.

Gîndul că mă aflu în mijlo
cul unui colectiv de tineri care 
dezbate esența acestor norme 
mi-a fost întărit de cuvîntul in
troductiv rostit de secretarul co
mitetului U.T.C. pe uzină, mais
trul Gavril Dancoș :

— Ne-am adunat astăzi, din 
nou, într-un cadru mai larg, nu 
atît pentru a discuta proiectul pe 
puncte, cît pentru a adăuga a- 
cestor norme — pe care le cu
noaștem de acum cu toții — ca
drul material al muncii, al vieții 
și faptelor noastre de zi cu zi, 
pentru a aprecia dacă noi înșine 
trăim și muncim în concordantă 
cu aceste principii.

S-a ridicat ing. Emil Nistor, 
tehnologul secției Bare de cu
pru :

— Munca, spunea el, este pen
tru noi o datorie fundamentală, ■ 
de onoare. Aici, în uzină, noi, 
tinerii, reprezentăm majoritatea. 
Deci, avem responsabilități deose
bit de ridicate în ceea ce privește 
sarcinile de producție, în însăși 
îndeplinirea cincinalului înainte

de termen. Este știut, cu puțini 
ani în urmă, disciplina era o 
mare problemă în uzinele noas
tre: multe absențe, sustrageri de 
materiale, neglijențe în serviciu. 
Acum putem spune că sîntem un 
colectiv bun, unit și disciplinat. 
Mulți dintre colegii noștri de ge
nerație au devenit oameni de nă
dejde la locul lor de muncă, în 
societate. Mulți tineri de la noi 
participă la luarea deciziilor în 
procesul de producție. S-a contu
rat, aș zice, un profil moral al ti
nerilor noștri, profil care se înca
drează ferm în normele vieții și 
muncii comuniștilor. Noi sîntem 
cei care trebuie să întărim acest 
contur, să-i dăm valoare de lege, 
așa după cum este normal, co
munist.

Tînărul Ștefan Rorbei s-a refe
rit în cuvîntul său la necesitatea 
apărării și dezvoltării avutului ob
ștesc :

— A fi indiferent față de ma
șina la care lucrezi, față de secția 
în care lucrează colegii tăi este 
de-a dreptul condamnabil și în 
dezacord cu normele de etică so
cialistă. Această exigență față de 
aceste neglijente trebuie să în
ceapă de la noi înșine, de la fie
care dintre noi. Nu poți fi îngă
duitor cu Vne și exigent numai 
cu cei din jur. Proiechd de nor
me ne învață să ne apreciem cu 
aceeași unitate de măsură.

— Toate normele cuprinse în 
proiectul pe care îl dezbatem se 
leagă atît de strîns între ele. în- 
cît nu este posibil să vorbești 
despre un aspect fără a aminti 
încă multe altele. Eu, spre exem
plu, aș dori să aduc în prim pla
nul discuțiilor conștiința profesio
nală, spunea Nicolae Hoteiuc, de 
la Termo-energetic.

După ce a amintit de certele 
calități profesionale și umane do
vedite de covîrșitoarea majoritate 
a tinerilor din uzine (vorbind și 
despre eroismul tinerilor care au 
remediat în timp record o ava
rie ivită în luna noiembrie a a- 
nului trecut la una din secțiile 
uzinei), Nicolae Hoteiuc a rele
vat cîteva cazuri în care unii ti
neri — „să-i numeri pe degetele 
unei mîini“ — au dat dovadă de 
superficialitate și indisciplină.

— Sînt cazuri extrem de rare, 
este adevărat, dar eu însumi m-am 
simțit vinovat, ca utecist, de a- 
ceastă dereglare de conștiință. Și 
fiecare dintre noi trebuie să se 
simtă vinovat. Numai așa poate 
participa fiecare la activitatea în
tregului colectiv.

Iar Adrian Pop de la Atelierul 
mecanic completa :

— în actualul stadiu de dez
voltare a României socialiste, for
marea și consolidarea unei con
științe muncitorești indestructibi
le este cel mai firesc lucru. Iar 
„accidentele“' trebuie înăbușite 
încă din prima lor fază. Pentru 
aceasta trebuie nu numai să cu
noaștem bine documentul pe caro 
îl discutăm azi, ci să facă parte 
integrantă din modul nostru de 
comportare, din ființa noastră. în 
cuvinte sincere, angajate, tinerii 
au decis să traducă în viață nor
mele vieții și muncii comuniști
lor, ale eticii și echității socialis
te — legea morală a țării noas
tre. Hotărîrea lor, angajament u- 
nanim și ferm, se va reflecta în 
faptele care însoțesc zi de zi via
ța tuturor la un loc și a fiecă
ruia în parte.

EMANOÏL ISOPESCU

de specialitate
(Urmare din pag. I)

formele procesului de învăță- 
mînt. Răspunsurile la proble
me de genul : rolul cursului, 
formele de desfășurare, con
ținut, raportul între scris și 
oral, sisteme optime de apre
ciere, rolul și locul bibliotecii 
vor forma obiectul unei mese 
rotunde ale cărei concluzii, 
vor aduce, sperăm, un sprijin 
serios în procesul de perfec
ționare a învățămîntului su
perior. Pentru o mai bună o- 
rientare a noastră, la sfîrșitul 
unor seminarii studenții răs
pund prin sondaj la o între
bare directă : cum ajută A.S. 
să se integreze în procesul de

învățămînt. Astfel, vom avea 
un indicativ al eficienței mun
cii de asociație și un element 
de îndrumare a problemelor 
ce se ivesc pe parcurs. Ne-am 
gîndit din timp și la sesiune. 
Tn ședințe de an a fost discu
tată individual situația repe- 
tenților pentru eliminarea 
cauzelor slabei lor pregătiri 
profesionale. O cauză — în
drumarea insuficientă a a- 
cestor studenți de către cadre
le didactice îndrumătoare — a 
fost rezolvată prin reprezen
tanții noștri în consiliul pro
fesoral.

O altă acțiune realizată este 
participarea studenților la

sărbătorirea majoratu’ui la 
Liceul „Frații Buzești“ ; 
ne-am întîlnit cu elevii și 
le-am prezentat profilul nos
tru de pregătire în facul
tate, pentru a-i îndemna să 
se orienteze spre matema
tică. Ne mai propunem și alte 
acțiuni comune cu tinerii 
muncitori, tehnicieni, ingineri 
de la „Electroputere“, un 
spectacol al noilor noastre 
formații. Pe prim planul 
preocupărilor rămîne un ritm 
înalt în pregătirea profesiona
lă în vederea unor rezultate 
cît mai bune la prima se
siune de examene a acestui 
an, deci o activitate susținu
tă a asociației.

și
bănățeană a marcat 

de

Sîmbătă 
culturală 
unul dintre evenimentele 
seamă ale existenței sale: ani
versarea împlinirii unui veac de 
activitate muzeală la Timișoara. 
Cu acest prilej în aula Univer
sității din Timișoara, în pre
zența unei distinse asistențe, a 
tost adus un fierbinte omagiu 
înaintașilor care prin truda lor, 
in condițiile unor mari lipsuri 
materiale, au izbutit să impună 
atenției Uimii specialiștilor din 
Europa, un muzeu în sălile că
ruia se află astăzi, printre alte
le, colecții de etnografie și 
ornitologie de importanță na
țională și chiar mondială, Sub- 
liniindu-i importanța, a fost re
liefat rolul pe care asemenea 
instituții il ocupă în educarea 
tinerei generații în spiriful 
dragostei față de țară și popor. 
De altfel, spațiul și activitatea 
muzeistică a cunoscut, in acest 
județ, o amplă dezvoltare, după 
eliberare, prin deschiderea unor 
case memoriale și expoziții eu 
caracter permanent.

Drept urmare a acestei presti
gioase activități Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a acordat Muzeului 
Banatului ordinul „Meritul cul
tural clasa I". Ordine și meda
lii au fost acordate tot cu acest 
prilej, unui număr de 11 cadre 
ale muzeului cu o îndelungată 
și rodnică activitate.

In final, intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm participanții 
au adresat C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceausescu, o 
telegramă prin care lucrătorii 
muzeului își exprimă profunda 
lor recunoștință față de condu
cerea de partid pentru condiți
ile create, luîndu-și, totodată, 
angajamentul de a nu precupeți 
nimic din elanul și priceperea 
lor la făurirea întregului pro
gram elaborat de Conferința 
Națională a partidului.

Adunării festive i-a urmat o 
sesiune de comunicări științifice 
ce și-a desfășurat lucrările iu 
4 secții : istorie, artă, etnogra
fie și științele naturii.

IOAN DANCEA

LUNI, 15 IANUARIE 1973

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 11,45; 14,15: 16,45),
Scala (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45). Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

ZESTREA : — Gala filmului ro
mânesc — rulează la Capitol ora 
20 și la Controceni la ora 18.

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30: 21).

ARENA AERIANA : rulează la 
Lumina (orele 9; 11.15; 13,$0; 16; 
18.15; 20.30).

PE ARTPILE VÎNTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,30).

URSUL YOGY : rulează Ia Doina 
(orele 9,30; 11,30; 13.45; 16; 18; 
20,15).

QUETMADA : rulează la Luceafă
rul (orele 8.30: 11; 13.30; 16; 18,30; 
21). București (orele 8,30; 11:
13.30: 16: 18.30; 21), Favorit (orele 
10: 12.30; 15,30; 18; 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Central 
(orele 10; 12,30; 15,00; 17,30; 20,00),

Emisiunea cu cea mai largă au
diență și, dintr-un anumit punct 
de vedere (punctul de vedere 
al diversității și al autenticită
ții investigațiilor), cu cele mai 
constante realizări — am nu
mit „Tinerii despre ei înșiși“ — 
„Seara pentru tineret“ pier- 
zîndu-se încetul cu încetul a adus 
ultima oară pe micul ecran mai 
mulți tineri de 18 ani. Am ur
mărit, deci, un reportaj despre 
finală, concursului „Mîini măies
tre“,- o 
ambițios 
oarecare 
teni“. „•

La 18 
ar fi să 
te că ai regreta , ___ _
timp pierdut pentru niște p- 
siuni trecătoare. La 18 ani poți, 
spune cu voce tremurată că ai 
fost și ești fericit știindu-te ajuns 
acolo incit să le aduci părinți
lor pe care-i vizitezi la un an 
o dată mulțumirea de-a te avea 
om la locul tău și în rîndul oa
menilor. La 18 ani poți mărtu
risi fără sfială că îți place să 
vorbești mult și să cînți în timp 
ce muncești. La 18 ani, sau în 
jur de 18 ani, poți să te îndră
gostești nebunește de un cântă
reț de muzică ușoară despre care 
îfi închipui-jclL-e celehm și ci
neva să-le TsfTiTnlflscă dtrdn înăl
țimea mică a unei delicateți cam 
mohorîte că sentimentele ste
rile nu au viitor. La 18 ani poți 
să te gîndești cu toată seriozita
tea că piesele de teatru scrise în 
orele ce-ți rămîn după ce țt-ai 
făcut temele la fizică și la ma
tematică cuprind în ele acel-a- 
devăr și acea frumusețe a vie
ții pe care doar talentul le scoa
te la iveală spre emoția și grati
tudinea tuturor. La 18 ani, în- 
tîmplările minunate, răscolitoa
rele întrebări, marile certitudini 
și blîndele candori pornesc și 
se întorc din și la foamea imen
să a vîrstei care ne poate des
părți, uneori pentru totdeauna,

anchetă purtînd titlul 
„18 ani“, și rubrica cu 

trecut „Ca între prie- 

ani poți, spune că, dacă 
regreți ceva, atunci pòa- 

prea multul 
, ’ Pa~

și atît de trist și atît de ne
drept, de sentimentul curat și 
sincer al veșniciei. Acestea toa
te și multele altele în pragul și 
dincolo de pragul anului 18 al 
fiecăruia...

Acestea toate și multe altele 
au fost și nu au fost în pome
nita, .emisiune „Tinerii...“ din 
joja săptămînii trecute. Au fost, 
fiindcă printre .piuitele mișcări 

"fnnte ale aparatului de filmat, 
printre unele întrebări fără 
har, prejudecăți, politețuri și 
puritanisme a răzbătut, cum 
era și de presupus, cîte ceva și 
din ceea ce gîndesc, cu capul 
lor, tînăra confecționeră, tî-

CRONICA

nărui muncitor, tînăra ele
vă, tinerii care scriu masiv 
redacției ce le ohlăduiește tine
rețea de telespectatori. Și n-au 
fost — acum se înțelege de ce. 

TlAsfțel că, în ansamblul emisiu
nilor săptămînii trecute ale te
leviziunii, programul pentru ti
neret a ocupat un loc modest 
și sub așteptările celor cărora li 
se adresează, fie că aceștia au 
împlinit 18 ani, fie că aceștia sînt 
încă adolescenți sau încă tineri.

Să nu uităm atunci reportajul 
de duminică al lui loan Grigo- 
rescu, cel care cutreieră Parisul 
copiilor pe patine cu rotile cu 
îneîntarea turistului deprins 
să-și cenzureze emoțiile, dar să 
rețină totdeauna amănuntul de 
semnificație nostalgică sau pole
mică. Realizatorii „Teleglobu- 
lui" ar putea trage cu ochiul

și cu urechea cu ceva mai multă 
îndrăzneală la acest ciclu de fil
me duminicale cu idei limpezi 
și imagini revelatorii. Să nu ui
tăm apoi că serialul „Elisaheta 
R.“, adică desăvîrșirea unei ac
trițe numită obișnuit Glenda 
Jackson, de un farmec și de o 
sensibilitate și de o grație suve
rană, apropiată de trufie și li
bertinaj. s-a sfîrșit în triumful 
parcă de-o clipă al unei morți 
cu gustul dulce al copilăriei. O 
remarcă aparte cred că se cu
vine făcută în legătură cu emi
siunile de știință — două în 
această săptămînă, amîndouă 
binevenite —, îndeosebi cu ca
pacitatea lui Andrei Bacalu de 
a transforma o aparent simplă 
și instructivă istorisire despre 
„cucerirea planetelor“ într-o pa
sionantă și amicală conversație 
asupra șanselor omului de a-și 
depăși mărginirea propriei sale 
alcătuiri prin invenția furibun
dă de mijloace capabile să-l că
lătorească în lumi apropiate 
sau îndepărtate. Doctorul Ba
calu își petrece răgazul dintre 
două vizite pe satelitul lună 10- 
sîndu-se fascinat de motoare 
motorașe, de prototipuri și 
experimente, de catastrofe și de 
reușite spectaculoase. Prezența 
lui într-o emisiune captivează 
și convinge înainte chiar de a-și 
așeza ochelarii și de a rosti pri
mul cuvînt cu sonorități alune
coase, el face mereu dovada că 
știința contemporană a devenit 
pîinea noastră cea de toate zi
lele mecanizată și computeri
zată. Emisiunile de știință ar 
trebui poate prezentate în ca
drul programului pentru tineret.

mensiune a barelor de metal 
și anume lungimea. Ce se întim- 
plă însă dacă lățimea lor este 
mult mai mare decît lățimea 
reperului ce urmează a fi exe
cutat ? Nu se irosesc astfel can
tități importante de metal ?

— Așa s-ar intimpla, poate, 
dacă în acțiune nu ar fi cuprins 
și tehnologul secției, respectiv 
utecistul Nicolae Luca.

— Pentru a evita astfel de 
situații, atunci cînd întocmesc 
fișa tehnologică — precizează 
Nicolae Luca — am grijă ca în 
lucru să se dea numai piese 
pentru care in magazie se gă
sesc bare cu lățimi cît maiv 
apropiate de cele ale reperelor 
date spre execuție. Lucru posi
bil întrucit din acest an mai 
ales am cerut beneficiarilor să 
respecte întocmai solicitările 
noastre de materiale, aceștia 
dovedindu-se receptivi. Cit des
pre cuțitele adecvate nu 
de ce ne plînge. la acest 
toi neexistînd dificultăți.

— Iar dacă cine știe — 
pictează Ion Lupușor — se 
te o situație în care un tinăr să 
nu aibă unealta cea mai potri
vită, ieșirea din impas se face 
prin secretarul U.T.C. din sec
ție, căruia îi revine datoria de 
a apela la „stocul de rezervă“ 
creat tot de uteciști pentru a 
preveni orice „imprevizibil“.

Așadar din data de 15 ianua
rie cei 150 de uteciști din secția 
prelucrări mecanice a Uzinei de 
reparații tractoare și motoare 
grele din Cîmpina sînt integrați 
într-o acțiune complexă, acțiune 
ce-și propune ca obiectiv prin
cipal valorificarea cît mai de
plină a metalului. Cum pregăti
rea ci a fost făcută minuțios, 
cum nimic n-a fost lăsat la 
voia intîmplării, nu ne îndoim 
că economiile se vor realiza.
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• „Principele cel mai pu
ternic și cel mai viteaz" : 
Mircea cel Bătrîn • Unirea 
Principatelor și mișcarea so
cialistă • Istorie imediată : 
ultimele zile ale generalului 
de Gaulle • „Idee răpede 
despre resbelul de parti
zani" • Două procese cele
bre în secolul trecut. Impli
cate : partidele conservator 
și liberal • Anglia 1381 : 
răsculații dărimă închisori
le și ard palatele • O scri
soare inedită a istoricului 
Hugh Seton Watson către 
dr. Petru Groza • Trimisul' 
Bourbonilor Io Congresul de 
la Viena • Un mare istoric 
francez - Jules Micheiet des
pre români • Titus — un îm
părat blajin și o epocă dra
matică • Cine l-a finanțat 
pe Hitler • Ctitorii brînco- 
ven^ști • Ghana, Mali, Son- 
ghai — mari imperii ale Afri
cii Negre • Beduini de ori
gine... valahă ? • Există vreo 
legătură intre climă și isto
rie ? • 1914 : Berlinul și Vie
na promit, presează și ame
nință dar... România rămi- 
ne neutră.

••A

Excelsior (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45), Tomis (orele 9,30; 12; 
15.30; 18: 20,30), Flamura (orele 9: 
11.15; 13,30; 16: 18,15: 20,30).

LEGENDA LUI RUSTAM : rulea
ză la Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18.15; 20,30).

FILIERA : rulează la Aurora 
(orele 9; 11,15: 13,30; 15.45: 18; 
20,15). Gloria (orele 8,45; 11; 13.30; 
16: 18.30: 20,45).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Dacia (orele 
9; 12.30; 16; 19.30), Arta (orele 16;
19.30) .

MAREA EVADARE : rulează la 
Grivița (orele 9; 12,30: 16: 19,30), 
Giulesti (orele 15,30; 19). Miorița 
(orele 9: 12.30; 16: 19.30).

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

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

VARA BĂRBAȚILOR : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18: 20,30).

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

SAGF.ATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18; 
20,15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : ru
lează la Pacea (orele 15.45: 18; 
20). Buzesti (orele 15,30; 18; 20,15).

BARIERA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15), Viito
rul (orele 15,30; 18: 20.15).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Popular (orele 15.30; 18; 20.15).

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA : rulează la Lira 
(orele 15.30: 18: 20,15).

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

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20.30).

CAPCANA PENTRU GENERAT. ! 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20.15).

FEȚE TN SOARE : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

CASA DE LÎNGA CALEA FE
RATĂ : rulează la Progresul (o- 
rele 16; 18; 20).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20.15).

SFÎRȘITUL LIUBA VINILOR :
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

M'B IBO
PROSTĂNACUL (orele 10; 12;

14), ULTIMA RELICVA (ora 16.30) 
— rulează la Cinemateca ,.Union“.|

Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA. DOM
NULE WILDE — ora 19.30; Teatrul 
de Comedie : INTERESUL GENE
RAL — ora 19: (la Uzinele Timpuri 
Noi) : RECITAL DE VERSURI — 
ora 15; Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVÎN
TUL — ora 19,30.

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. 
18,00 Căminul. 18,40 Ecranul. 19,00

Săptămînă în imagini. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 RE
PORTAJUL VIZITEI TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN 
PAKISTAN ȘI IRAN. 20,55 Avan
premieră. 21,00 Roman foileton : 
..Destăinuire“. Dramatizare. de 
Cristopher Fry după romanul 
..Necunoscuta de la Wildfall Hali“ 
de Anne Bronte. Primul episod : 
..Singurătate“. Prezintă Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga. 21.50 Steaua 
fără nume — emisiune-concurs 
pentru tineri interpreți de muzică 
ușoară. Prezintă Dan Deșliu. 22,45 
,,24 de ore“.
PROGRAMUL II

20,00 Seară pentru tineret. 21,00 
Azi dimineață la ora 10. Un repor
taj despfe participarea tinerilor de 
la Uzina de mecanică fină din 
București la întrecerea lansată sub 
titlul „Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen !“. 21.20 Concursul nostru 
de dans modern — prima etapă 
finală desfășurată în studio. 21.55 
Caleidoscop științific. 22.10 Mapa
mond — Chile. întîlnire cu un an
samblu folcloric studențesc care 
ne-a vizitat recent țara. 22.30 Ecua
ție cu trei sărituri : Carol Corbu. 
22.50 Rftmuri — despre corespon
dențele vizuale ale muzicii.
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EDIȚIA ’73 AU DEBUTAT CU UN FESTIVAL-SPECTACOL
DEDICAT SPORTULUI ALB

AȘA rasr m floreasca

Cei 5 din cei 13 000! Cine va fi câștigătorul trofeului? Emoțiile 
au ajuns la cota maximă.

Se amestecă biletele cu numele concurenților pentru racheta lui 
Țiriac: Anda Călugăreanu în așteptarea surprizei pe care o va 

produce tind va extrage fericitul bilet...

ANCA AGEMOLU cucerind ini
mile iubitorilor... tenisului.

ANDA CĂLUGĂREANU într-o 
secvență de ritm și poezie

Nici organizatorii acestei ma
nifestări, un festival-spectacol 
dedicat sportului alb, cu Ion 
Țiriac cap de afiș, n-au antici
pat un asemenea succes de 
public. Programul din sala Flo
reasca s-a constituit într-un 
veritabil spectacol cultural- 
sportiv și artistic-muzical în 
care sportul a adus elogii ar
tei, iar arta a adus omagiul ei 
sportului aflat într-o dinamică 
și spectaculoasă ofensivă — 
tenisul. Spectatorii din sala 
Floreasca au asistat la o mani
festare absolut inedită : a fost 
un festival al spontaneității și 
fanteziei absolvite de șabloane
le obișnuitului. Succesul cel 
mare fiind asigurat, începînd 
cu protagonistul numărul unu, 
Ion Țiriac, pe care l-am admi
rat în postura jucătorului de 
tenis plin de virtuți și, deopo
trivă, în cea de interpret și 
prezentator de finețe și spirit 
și terminînd cu cîștigătorii di
feritelor premii și concursuri, 
admirabili în confesiunile lor 
sincere.

Noua ediție a „Serilor Scîn
teii tineretului“ a debutat, deci, 
cu un veritabil succes. Aceste 
manifestări, devenite tradițio
nale, aceste întîlniri ale tine
rilor cu personalități, cu vîr- 
furi sportive, cu artiști și in- 
terpreți reputați, fie că ziarul 
„Scînteia tineretului“ le-a or
ganizat pe un șantier (Porțile 
de Fier), într-un centru mun
citoresc (Platforma industrială 
a Tîrgoviștei), într-o comună 
(Hotarele-Ilfov) ori într-o școa
lă, ele s-au constituit în mo
mente educative, în prilejuri 
de a lua contact ou realitățile 
dintr-un domeniu sau altul, cu 
arta și muzica. Și dacă seria 
acestui an a „Serilor Scînteii 
tineretului“ am început-o cu 
o manifestare pe o temă spor
tivă, și nu într-un sport luat 
la întîmplare, ci tenisul, expli
cația e simplă. Tenisul ne-a a- 
dus, în ultimii ani, cele 
mari satisfacții. Tenisul ni 
dat pe Țiriac, pe Năstase. 
nisul a adus finala Cupei 
vis la București. Tenisul 
noaște un curent favorabil, el 
trebuie să angreneze mase de 
tineri la practicarea sa, pentru 
descoperirea de 
care să apere șl să 
prestigiul cucerit 
manțele dobîndite de 
Năstase, să devină o 
de masă și pentru efectele sale 
pozitive în creșterea unor ge
nerații robuste, cu capacități 
fizice și morale din cele mai a- 
lese. Ăm ales tenisul pentru a 
finaliza o primă etapă a unor 
acțiuni desfășurate de ziar 
pentru cunoașterea și dezvolta
rea sportului alb concretizate 
prin inițiativa : „Poate devei» 
tenisul un sport de masă 
prin serialul „Să jucăm tenis 
cu Ion Țiriac“, prin concursul 
de pronosticuri „Vreți să deve- 
niți posesorul rachetei cu care 
Ion Țiriac l-a învins pe Tom 
Gorman în finala Cupei Davis 
de la București concurs o- 
cazionat de „Turneul campio
nilor“ de la Barcelona. Pentru 
că sperăm ca de aci înainte in
teresul, preocuparea organiza
țiilor U.T.C. pentru dezvoltarea 
tenisului, consolidarea bazei 
sale materiale; de stimulare a 
tinerilor pentru practicarea lui, 
să cunoască un curs ascendent 
și să înregistreze rezultate din 
cele mai remarcabile.

în preajma finalei Cupei Davis 
din octombrie, de la Bucu
rești. începe alta. Și apoi iarăși 
o altă etapă nouă. Și ca orîce 
lucru care pasionează, convinge, 
trebuie să aibă o evoluție, o 
dinamică neîntreruptă. Să de
vină o tradiție statornică.

Acțiunea a fost inspirată 
sau, mai exact, sugerată de

»

PerspectiveleCupei Davis“

noi

de

Acțiunea
CORINA CHIRIAC, care nu 
este o specialistă în tenis, dar 
este o certă valoare a muzicii 

ușoare.

GABRIELA TEODORESCU, o 
apariție mult aplaudată

mai
l-a 

Te- 
Da- 
cv-

talente 
dezvolte 
perfor- 

Țiriac și 
mișcare

continuă ...
S-a încheiat 

acțiunii „Poate 
un sport de masă ?“, 
a „Scînteii tineretului'

o primă etapă a 
deveni tenisul 

inițiativă 
1“ lansată

GIL DOBRICĂ — un interpret 
despre care se va vorbi

© DEMONSTRAȚIE,
© ANIVERSARE

Festivalul de la Floreasca a avut, în program, și o partidă 
de tenis. De-o parte a fileului, maestrul emerit al sportului 
Ion Tiriac, de cealaltă n- tînărul jucător din Brașov, Traian 
Marcu. Spectatorii au aplaudat, la scenă deschisă, un reu
șit spectacol de tenis. Ei au urmărit o ilustrare cu cele mai 
spectaculoase procedee tehnice — voleurî, retururi în 
cros, execuții impecabile de bakhand și forhand, mingi 
liftate, smash-uri etc — a cursului practic de tenis susținut 
de marele maestru într-un lung serial al Scînteii tineretului 
intitulat „Să jucăm tenis cu Ion Țiriac"

După aceea, maestrul își prezintă elevul — pe care-1 
consideră cel mai talentat, cel mai bun produs al generației 
tinere a tenisului românesc — felicitîndu-1 pentru aniver
sarea zilei de r.astere (vineri Traian Marcu a implihit 19 
ani) si urîndu-i succes în arena tenisului mondial. Tot cu 
acest 'prilej, Ion Țiriac, anunță și prima călătorie peste 
ocean — participarea alături de el, a tînărului Traian Marcu, 
la meciurile circuitului american „indoor“. Primul popas — 
Binmingham (Alabama) unde li se va alătura și Ilie Năstase. 
Astăzi, iplecarea...

„Cronicarii de sport — 
întreabă, Ion Țiriac răspun
de“, așa era intitulat unul 
din punctele din programul 
serii. Acest interviu direct a 
trezit un viu interes în rin- 
durile spectatorilor. Audiind 
întrebările și răspunsurile, 
am procedat la un tempe
rai lapidar urmărind o sin
gură idee de actualitate și 
care interesează opinia pu
blică sportivă din țara 
noastră : reprezentarea teni
sului românesc în competi
țiile internaționale ale anu
lui “73 și, în mod deosebit 
în noua ediție a Cupei Da
vis. „După un sezon în care 
mai mult am comentat și am 
vorbit despre tenis decît am 
jucat — spunea Ion Țiriac — 
mă voi dedica din nou, ex
clusiv, performanței. Gon- 
zales, pe care eu îl consider 
cel mai mare jucător al tu
turor timpurilor, are 43 de 
ani, Rosewall — 38, se află 
în plină glorie și formă 
sportivă La cei 34 de ani ai 
mei, am dreptul să sper în 
noi succese pe court-urile 
tenisului. Mă voi strădui, mă 
voi pregăti asiduu ca să 
cîștig o bună formă sportivă 
astfel încît să pot juca și în 
acest an în „Cupa Davis“.

Argeș (14), Prahova (14), Sucea
va (13), Hunedoara (13) ș.a. Și 
ca o încununare a eforturilor, 
ca o răsplată binemeritată, pri
mele organizații U.T.C. și aso
ciații sportive — din județele 
mai apropiate de Capitală — 
au fost invitate de ziarul 
„Scînteia tineretului“ și Fede
rație să-și trimită cîte un re
prezentant pentru a primi ra
chetele și mingile ce li se cu
vin în cadrul Festivalului teni
sului de la Floreasca. Secreta
rul general al Federației, Alex. 
Lăzărescu, a împărțit 80 de ra
chete și 2 000 de mingi. Prin
tre cei care au primit cîte 4 ra
chete și o sută de mingi se nu
mără : Petre Vlăsceanu, elev 
clasa X-a, din partea Asocia
ției sportive din comuna Po- 
tlogi — Dîmbovița (unde există 
un nucleu de 12 tineri tracto
riști, elevi și țărani 
tori, animatori ai 
Șerban Valeria, s 
comitetului U.T.C.
Institutul de cercetări 
protecția plantelor 
(35 de tineri angrenați în miș
carea pentru tenis), Cotoc Alex
andru, secretarul comitetului 
U.T-C. Uzina mecanică Plopeni 
— Ploiești (50 de tineri), Lu
minare Mircea, președintele 
Asociației sportive a elevilor, 
Liceul Hotarele-Ilfov (cu 2 te
renuri și 27 de tineri amatori 
de tenis), Predoiu Alexandru, 
președintele Asociației sportive 
din Școala generală . comuna 
Răzvad-Dîmbovița (un centru 
de copii cu 28 de jucători), 
Răileanu Aristide, președintele 
Asociației sportive, Uzina de 
mase plastice-Buzău (2 tere
nuri cu nocturnă, 30 de tineri), 
Dinu Cornel, elev, Liceul din 
comuna Bolintin Vale-Ilfov (28 
de tineri), ing. Bîciu Constan
tin, Combinatul de îngrășăminte 
chimice-Tr. Măgurele (2 tere
nuri, 30 de tineri), Gurgu Ion 
membru în comitetul U.T.C., 
Liceul industrial de construcții 
Brăila (un teren — 40 de elevi 
tenismeni), Cristoiu Victor. / so- 
ciația sportivă de la I.S’.P.E. 
București (6 terenuri —• 40 de 
jucători), Scheaua Constantin, 
președintele Asociației sportive,

munci- 
tenisului, 

secretarul 
de la 

i pentru 
București

Școlii generale 11 Buzău (3 
terenuri — 30 de elevi jucători 
de tenis), Ta.flan Leonte, acti
vist al Comitetului U.T.C. al 
sectorului 2 București (o bază 
sportivă cu 2 terenuri și 30 de 
jucători), Lupușor Ion, secreta
rul comitetului U.T.C., Uzina 
„Poiana“ Cîmpina (un teren — 
30 de tineri) și locotenent Ro- 
taru Dumitru, secretarul comi
tetului U.T.C. al unei unități 
militare (cu 10 terenuri de 
zgură. 3 de bitum și cu un 
mare număr de tineri militari 
practicanți ai tenisului).

Din datele sumare din pa
rantezele de mai sus, se poate 
trage concluzia că acțiunea 
„Scînteii tineretului“, „Poate de
veni tenisul 
masă ?“ a avut 
lizator asupra tinerilor 
s-au angajat, 
într-o animată 
masă pentru tenis.
sul poate deveni un sport de 
masă — ne declară tînărul 
inginer C. Bîciu de la Tr. Mă
gurele. Acțiunea „Scînteii tine
retului“ a avut un rol de sti
mulent, de catalizator de ener
gii, de ambiții tinerești. La noi 
tenisul a prins rădăcini, se 
joacă zilnic, avem organizate 
intreceri și ori ce am cere 
tinerilor pentru tenis sint gata 
să facă“.

Acțiunea de construire, prin 
muncă patriotică, a noi terenuri 
de tenis continuă, după cum 
și Federația de tenis — con
form promisiunii făcute — va 
continua să înzestreze în mod 
gratuit organizațiile U.T.C. și 
asociațiile sportive care con
struiesc terenuri prin munca pa
triotică a 
și mingi.

Noi. cei 
am rămas 
de tineri cu brațele încărcate 
de rachete și sacii de plastic 
plini cu mingi care s-au întors 
acolo unde-i așteaptă cu nerăb
dare constructorii de terenuri 
și, cine știe, poate viitorii mari 
campioni...

un sport de 
un efect mobi- 

care 
trup și suflet, 

mișcare de 
„Da, teni-

tinerilor, cu rachete

din Sala Floreasca, 
cu imaginea șirului

unul singur — împăturite cu 
numele fiecăruia se amestecă 
pe racordajul rachetei cu pri
cina pe care o ține cel care a 
făcut cu ea o ispravă memora
bilă pentru tenisul, pentru 
sportul românesc — maestrul 
Ion Țiriac. Cunoscuta vedetă 
a muzicii ușoare Anda Călugă- 
reanu cochetează cu Fortuna. 
Tensiunea emoțiilor crește la 
cota maximă. Anda ridică bi
letul pe care e scris : Daniela 
Munteanu. Explozie de bucurie, 
aplauze, felicitări, Țiriac îi în- 
mînează racheta Dunlop, pe 
minerul căreia este efigia 
maestrului, și husa albă pe 
care e scris ,.Ion Țiriac“. spu- 
riîndu-i: „Dacă vrei una nouă- 
nouță ți-o schimb 1“ „Nu, nici 
nu mă gîndesc. Racheta asta 
este trofeul cel mai prețios, 
pentru mine...“ Celorlalți patru 
concurenți le sînt înmînate ra
chete de tip Reghin oferite 
drept premiu de consolare din 
partea ziarului „Scînteia tine
retului“. Cu cel mai tînăr din
tre concurenți Constantin Potop 
— 13 ani — venit cu taică-său, 
Țiriac are un schimb de con
fesiuni : — „Cum ai reușit să

dai un pronostic exact ? Eu 
n-aș fi reușit- niciodată !“ — 
„M-am gîndit că turneul nu 
poate fi cîștigat decit de I ie 
Năstase și că pe locul doi, iar 
nu poate fi decît rivalul său, 
Smith..." — „Ai prevăzut că se 
îmbolnăvește Gorman ?“ Să 
consemnăm ■ji alte opinf 
ricita cîștigătoare a trofeului 
ne-a declara: : „Sînt nespus ce 
bucuroasă de succesul meu. 
Această seară, nu o voi uita 
niciodată. Cu racheta asta voi 
face primul pas în tenis în- 
cercînd să depășesc faza de 
pionerat a întrecerilor obișnui
te în compania colegelor mele 
de la liceu, trecînd la o acti
vitate de perspectivă, organi
zată, în cadrul unui club din 
Brăila la care mă voi înscrie 
chiar în sezonul de primăvară“. 
Gh. Brănișteanu — elev la El- 
ceul industrial din Ploiești s 
„Am dorit racheta Dunlop. Dar 
nu s-a putut. Nu-i nimic. E 
bună, ba chiar foarte bună, 
pentru mine, ca începător, și o 
rachetă Reghin nouă. Cu ra
cheta primită de la „Scînteia 
tineretului“, în această vară, voi 
cuceri titlul de campion pe 
liceu în 1973 !“

realitate. Prin performanțele 
lor unice în istoria sportului 
românesc, Țiriac și Năstase au 
făcut ca un sport cu o arie 
restrînsă de cunoaștere și prac
ticare să devină, în ultimii ani, 
poate mai popular decît fotba
lul. Prin marea aderență la ti
neri, ne-am gîndit că acest 
sport poate avea o perspectivă 
frumoasă. Copiii și-au confec
ționat singuri rachete, fileuri, 
au improvizat terenuri de te
nis, uneori desenîndu-le cu cre
tă pe asfaltul străzilor și curți
lor, magazinele de sport au 
fost luate cu asalt, mingile și 
rachetele s-au vîndut în cîte- 
va minute, în numeroase locuri 
s-au amenajat terenuri și nu- 
rr-’roși pasionați și animatori 
ai tenisului au creat și propul
sat o mișcare spre o ascensiu
ne vertiginoasă. Cu alte cuvin
te s-a creat o opinie, extrem de 
favorabilă pentru pătrunderea 
și dezvoltarea acestui sport. 
Pornind de la faptul că ar fi 
păcat să țiu valorificăm acest 
interes care a cuprins riiasele 
de tineri și de la necesitatea 
existenței unei baze materiale 
pentru împlinirea acestei idei 
generoase, pentru a înteți pro
paganda pentru tenis în scopul 
atragerii de noi contingente de 
amatori, 
noastră : „Poate deveni tenisul 
un sport de masă ?“ care viza 
mai multe obiective de înde
plinit dintre care cel mai im
portant era construirea, ame
najarea de terenuri de tenis 
de către organizațiile U.T.C. și 
asociațiile sportive prin mun
că patriotică. Acțiunea a de
clanșat energii și ambiții tine
rești nebănuite. La redacție am 
primit, din toate colțurile ță
rii, scrisori prin care eram a- 
nunțați că în cutare și cutare 
loc tinerii au construit, prin 
muncă patriotică, cu posibili
tăți lofiâle..unul-.sau mai multe 
terenuri de tenis din bitum, 
ciment', zgură, pămînt etc. Pe 
lîngă o serie de detalii concre
te, privind volumul de muncă, 
felul terenurilor, sprijinul pri
mit, semnatarii apelau la argu
mentul suprem : ne expediau 
și fotografiile terenurilor. După 
trei luni de la lansarea acțiunii 
—■ octombrie 1972 — în sala 
Floreasca am prezentat un prim 
bilanț : patrimoniul tenisului 
românesc a crescut cu 312 noi 
terenuri de tenis. Cele mai 
frumoase realizări le-au obți- 
nut tinerii din județele * Dim- 
bovița (cu 23 de terenuri), Te
leorman (cu 22), Timiș (21). Bu
zău (20), Bacău (19), municipiul 
București (18), Constanța (16),

am propus acțiunea

Cum sg poate 
cîștiga o rachetă?

Crainicul Televiziunii, ■
Cristian Țopescu, se adre
sează sălii cu aceste cuvinte: 
Cine s-a născut în ziua de 
9 mai, să poftească cu bule
tinul, în fața microfonului. 
De ‘ ...
un 
cu 
sală, 
teaptă Ion Țiriac. 
dorit o asemenea întîlnire. 
Bucuria, emoția, parcă 
întunecă drumul... Să 
verificăm buletinul, 
treabă Ion Țiriac, sau 
credem pe cuvînt ? Și pentru 
că s-a născut în ziua de 9 
mai — ziua de naștere a lui 
Ion Țiriac — George Cazan, 
elev în clasa a VIII-a Școa
la generală 3, București, pri
mește o rachetă. Dar iată că 
data respectivă mai e ates
tată cu buletinele și de Mi- 
titiuc Ion (18 ani) elev la 
Grupul școlar Republica șl 
de profesoara Ortansa Cons
tantini u, pensionară 
ani) care primesc, de 
menea, cîte o rachetă, 
cînd se grăbeau spre 
reasca nici prin gînd 
le-a trecut că poartă cu ei o 
dată atît de importantă și 
care le-ar putea, aduce niște 
trofee atît de prețioase...

undeva., de la galerie, 
prichindel își face loc 

greu să coboare spre 
La microfon îl aș- 

Cit și-a

ii 
mai 
in- 

să-1

(60 de 
ase-

Și 
Flo- 

nu

Școala generală 160 București 
(2 terenuri — 30 de jucători), 
prof. Păun Iulian, președintele 
Asociației sportive din comuna 
Vidra-Ilfov (3 terenuri — 25 
jucători), Hîrjoi Augustin, pre
ședintele Asociației sportive a

în sfîrșit, ziua premierii, 
fapt ziua sorților. Pentru 
sînt cinci candidați la racheta... 
Dar să reconstituim, succint, 
concursul. La sfîrșitul lui 
noiembrie, înaintea „Turneului 
Campionilor“ de la Barcelona, 
ziarul „Scînteia tineretului“ 
lansează un concurs de pro
nosticuri pentru cititorii săi, 
intitulat : „Vreți să deveniți po
sesorul rachetei cu care Ion 
Țiriac l-a învins pe americanul 
Tom Gorman în finala Cupei 
Davis de la București 7“ în de
curs de 3 zile — doar atît aveau 
la dispoziție — au sosit la re
dacție peste 13 000 de plicuri, 
în fiecare zi mai mulți factori 
poștali lucrau ore în șir la 
francatul corespondenței pe 
care apoi o transportau la re
dacție în cîțiva saci. 13 000 de 
concurenți urmăreau, cu emo
ție, evoluția turneului de la 
Barcelona, care, să recunoaș
tem, a avut destule surprize. 
Și, în fine, clasamentul final : 
1. Năstase, 2. Smith, 3. Connors, 
4. Gorman, 5. Orantes. 6. Ko- 
des, 7. Gimeno, 8. Hewitt. Mulți 
concurenți au trimis zeci de 
variante, din cele 43 000 și ceva 
cîte combinații s-ar fi putut 
face, după cum calculase unul 
dintre ei. în cinci rînduri ne 
entuziasmăm zgomotos în biroul 
secției de sport a ziarului. Cinci 
participanți au reușit să indice 
exact clasamentul final al 
„Turneului maeștrilor“ de la 
Barcelona. Formidabil. Calcule 
chibzuite, întîmplare, perspica
citate, c__

Iată-i. îi avem în față, 
cei 5 din 13 000 ! Toți 
elevi. Să vi-i prezentăm 
ordinea descoperirii lor : Neagu 
Ariclia, elevă la Liceul din
Urziceni, Dobre Cristian —
București, Munteanu Daniela — 
Brăila, Potop Constantin — Bu
zău și Brănișteanu Gheorghe 
— Ploiești. 5 bilete — cîștigăto- 
rul rachetei nu poate fi decît

De 
că

cunoștințe de tenis ?
pe 

sint 
în

ȘTEFAN BĂNICA într-o scene
tă de... „automobilist cu chef'“.

TOMA CARAGIU, prietenul șl 
admiratorul lui Ion Țiriac și, 

bineînțeles, al tenisului.

Un cuplu de dansatori îndrăgit de publicul larg : Doina și Cornel 
Patriciii.

TELEVIZIUNII

Eleva Daniela Munteanu, în culmea fericirii, prezintă spectatorilor 
din jurul ei prețiosul trofeu.

MULȚUMIMa

Spectatorii din sala Floreasca au remarcat prezența ca
merelor de luat vederi ale Televiziunii. Telespectatorii au 
avut prilejul să vizioneze, într-o înregistrare de 45 de mi
nute, selecțiuni din Festivalul tenisului de la Floreasca or
ganizat în cadrul „Serilor Scînteii tineretului“. Ziarul 
nostru aduce, pe această cale, mulțumiri echipei conduse de 
crainicul Cristian Țopescu și regizorul Vlad Bîtcă pentru 
realizarea acestui film transmis ieri, după amiază, in emi
siunea „360 de grade".

Orchestra „Roșu și Negru“ condusă de Nancy Bran des — la orga electronică — a susținut cu măiestri, 
și precizie reprizele muzicale ale serii de la Floreasca.

Ion Țiriac, prezentat de... Ion Țiriac. Elevul Petru 
Vlăsceanu, din comuna Potlogi-—Dîmboviței, venit 
să-și ridice cele 4 rachete și suta de mingi pentru 
terenul de tenis construit împreună cu colegii 

lui, a adus și această operă proprie.

Ion Țiriac îl felicită pe unul dintre urmașii lui 
— Traian Marcu — cu prilejul aniversării zilei 
de naștere — 19 ani — întîmplată chiar în 

această zi de neuitat de la Floreasca.

Reportaj realizat de V. CABULEA
Fotografiile: CRESTE PLECAN, EMANOÎL TÎNJALA 

ȘTEFAN WEISS



INTERVIUL acordat
DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Televiziunii și Radiodifuziunii pakistaneze
(Urmare din pag. I) 

de a dezvolta o colaborare acti
vă între ele și totodată, de a 
participa împreună la triumful 
în lume al colaborării și păcii 
între popoare.

ÎNTREBARE : Dacă dom
nul președinte dorește să se 
refere la domeniile colabo
rării economice, științifice, 
tehnice și culturale dintre 
România și Pakistan, care 
va fi acum promovată intre 
cele două țări.

Care este natura colaboră
rii pe care o are în vedere 
domnul președinte in dome
niul explorării petrolului în 
Pakistan ?

RĂSPUNS : în timpul vizitei 
am convenit împreună cu pre
ședintele Bhutto să fie elaborat 
un acord de colaborare econo
mică, tehnico-științifică și să 
fie constituită o Comisie mixtă 
de colaborare. Acestea vor crea 
condiții pentru așezarea rela
țiilor de cooperare între țările 
noastre pe o bază trainică, în
delungată. îndeosebi în domeniul 
industriei. Am în vedere reali
zarea în oomun, fie în cadrul u- 
nor societăți mixte sau în alte 
forme acceptabile pentru ambele 
părți de întreprinderi în dome
niul petrolului, petrochimiei, 
construcțiilor de mașini, în do
meniul minier și alte activități, 
în care atît România, cit și Pa
kistanul, sînt interesate și de 
care depinde și progresul eco- 
nomico-social al țărilor noastre. 
Avem în vedere ca această coo
perare să asigure dezvoltarea 
susținută a economiei româ
nești și pakistaneze, să creeze 
condiții pentru participarea 
mai activă a țărilor noastre la 
schimbul internațional de valori 
materiale, la cooperarea cu al
te state și să contribuie la ri
dicarea bunăstării materiale și 
spirituale a popoarelor noastre.

ÎNTREBARE : Care este 
politiga pe care ar preconi
za-o președintele Ceaușescu 
pentru înfăptuirea unei păci

a ntîlnirile și schim- 
-gjp burile de păreri

18 efectuate în aceas- 
| tă săptămînă în 

IB Pakistan și Iran — 
cele două etape ale 

călătoriei pe care președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, a întreprin
s-o pe continentul asiatic — 
au ilustrat încă o dată în mod 
pregnant consecvența politicii 
României socialiste, neobositele 
ei eforturi pentru a lărgi legă
turile prietenești cu toate sta
tele, sub auspiciile ideilor co
existenței pașnice, ale colaboră
rii internaționale. Vizita oficială 
în Pakistan, la invitația pre
ședintelui Zulfikar Aii Bhutto 
ca si vizita neoficială în Iran, 
la invitația Șahinșahului Mo- 
hammad Keza Pahlavi Arya- 
mehr s-au înscris ea evenimen
te importante de natură să sti
muleze evoluția relațiilor bilate
rale și să influențeze pozitiv 
desfășurarea evenimentelor din 
viața internațională.

S-a amintit, deseori, în zilele 
pe care președintele Nicolae 
Ceausescu le-a petrecut în 
Pakistan, că această țară este 
situată la mii de kilometri dis
tantă de România, dar că de
părtările geografice nu pot afec
ta prietenia și colaborarea a 
două state care iși identifică 
aspirații comune. Fiecare din 
zilele acestei vizite — scurte, 
insă bogată în manifestări — 
este semnificativă pentru spiri
tul relațiilor romăno-pakistane- 
ze, pentru năzuința celor două 
state și a conducătorilor lor de 
a da acestor relații noi dimen
siuni, de a le asigura o aprofun
dare constantă. Prima vizită a 
unui șef de stat român în 
Pakistan a dobîndit o strălucire 
deosebită prin caldele manifes
tări de simpatie și admirație la 
adresa președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a cărui neobosită ac
tivitate în slujba afirmării 
drepturilor la libertate și inde
pendență ale fiecărui popor, 
pentru triumful cauzei păcii și 
colaborării internaționale a gă
sit o puternică rezonanță. Salu- 
tîndu-1 pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu, ziarul PAKISTAN 
TIMES scria : „Poporul Pakista
nului îl cilnoaște ca pe condu
cătorul brav al unei națiuni cu
rajoase, a cărei politică externă 
se bucură de respect și admira
ție unanimă". Cuvintele acestea 
au reflectat căldura sentimente
lor populare, iar aprecieri la fel 
de elogioase sf-au făcut auzite în 
discursurile înalților demnitari 
pakistanezi care au întîmpinat 
pe tovarășul Nicolae Ceausescu. 
La Islamabad și Tarbeîa, Ia 
Rawalpindi. Lahorc și Karachi, 
președintele Consiliului de Stat, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a fost primit cu ale
se sentimente prietenești, cu o 
remarcabilă ospitalitate, cu ma
nifestări de stimă care au evi
dențiat prestigiul României so
cialiste și a iubitului ei condu
cător. Întreaga vizită — a cărei 
desfășurare am putut-o urmări 
atît în coloanele ziarelor cît și 
pe micul ecran — a reprezentat 
o puternică demonstrație a trăi- 
nieiei legăturilor româno-paki- 
staneze, forței prieteniei a două 
popoare hotărîte să-și afirme 
drepturile suverane, dezvoltarea 
de sine stătătoare, potrivit as
pirațiilor lor vitale, să-și reali
zeze năzuințele de pace și bună 
înțelegere. Zilele petrecute în 
Pakistan au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu posibilitatea 
de a cunoaște eforturile poporu
lui acestei țări pentru făurirea 

juste și trainice în zonele 
de încordare ale lumii ?

RĂSPUNS ! România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru solu
ționarea problemelor interna
ționale pe calea tratativelor, ca
re să ducă la eliminarea forței 
sau a amenințării cu forța în re
lațiile dintre state, să înlăture 
orice fel de presiuni și să asigu
re posibilitatea fiecărei națiuni 
de a se dezvolta în concordantă 
cu năzuințele sale.

în această direcție se impune 
ca o necesitate pregnantă reali
zarea păcii în Vietnam. înceta
rea războiului dus de către Sta
tele Unite, crearea condițiilor 
ca poporul vietnamez și celelal
te popoare din Indochina să-și 
soluționeze problemele fără nici 
un amestec din afară, inclusiv 
problema unității lor naționale. 
Considerăm că este în interesul 
atît al popoarelor din această 
parte a Asiei, cît și al întregii 
lumi, de a se ajunge cît mai 
grabnic Ia un acord corespunză
tor în cadrul tratativelor care 
au loc acum la Paris.

De asemenea. România s-a 
pronunțat și se pronunță 
pentru o soluție politică, în ca
drul rezoluției adoptate de Or
ganizația Națiunilor Unite în 
noiembrie 1967, a confictului 
din Orientul Mijlociu, așa 
cum apreciem că este necesar să 
se asigure populației palestinie
ne condiții de a-și asigura o 
viață de sine stătătoare, cores
punzător năzuințelor sale.

în general, România se pro
nunță cu fermitate pentru afir
marea în lume a noilor princi
pii care să statornicească dreptul 
fiecărei națiuni la o viață liberă 
și independentă.

ÎNTREBARE : Ce politică 
ar recomanda președintele 
Ceaușescu pentru realizarea 
de comun acord a unei păci 
durabile în subcontinentul 
sud-asiatic ?

RĂSPUNS ! Aș dori ca, în spi
ritul relațiilor de prietenie din
tre popoarele român și pakista
nez. să exprim deschis părerea 
că este în interesul atît al po- 

unei patrii prospere. La rîndul 
său președintele Pakistanului a 
subliniat că poporul pakistanez 
urmărește cu o mare admirație 
importantele realizări ale po
porului român. Schimburile de 
păreri dintre conducătorii ro
mâni și pakistanezi, întîlnirile 
oaspeților români cu locuitorii 
Pakistanului, au purtat ampren
ta prieteniei sincere, a cordiali
tății si înțelegerii mutuale.

Fără îndoială, un moment 
esențial al vizitei l-a reprezen
tat semnarea Declarației solem
ne comune, document de o deo
sebită importanță pentiu dez
voltarea în continuare a relați
ilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Islamică 
Pakistan. Această declarație 

SUB SEMNUL 
PRIETENIEI Șl 
ÎNȚELEGERII 
RECIPROCE

creează un teren solid pentru 
dezvoltarea ascendentă în con
tinuare, în ritm rapid, a legătu
rilor româno-pakistaneze și ofe
ră un exemplu in ceea ce pri
vește modul în care trebuie 
clădite, pe o bază sănătoasă, ra
porturile dintre state suverane 
independente, egale in drepturi. 
Declarația exprimă convingerea 
comună că pacea internațională 
se bazează pe respectarea drep
tului sacru al fiecărui stat la 
suveranitate și independență, la 
pace și securitate și dreptul 
inalienabil al fiecărui popor de 
a hotărî soarta sa, fără nici un 
amestec, constrìngere sau pre
siune din afară. Declarația con
semnează faptul că România și 
Pakistan sînt conștiente de răs
punderea care incumbă tuturor 
statelor, mici sau mari, pentru 
instaurai ca unui climat de secu
ritate și de cooperare în lume 
și pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești între toate țările, 
indiferent de mărimea și siste
mul lor politic, economic sau 
social.

Convorbirile româno-pakista
neze la nivel înalt — desfășu
rate în ambianța strînsei prie
tenii caracteristice legăturilor 
dintre cele două țări — au pri
lejuit un profund examen al 
evoluției relațiilor bilaterale, a 
perspectivei lor ca și o trecere 
în revistă a problemelor esen
țiale de pe agenda internaționa
lă. Comunicatul comun subli
niază că părțile au căzut de 
acord că există condiții favo
rabile pentru dezvoltarea in 
continuare a acestor relații, co
respunzător intereselor popoare- 

porului pakistanez, cît și al ce
lorlalte popoare din subconti
nentul sud-asiatic, să se reali
zeze o colaborare pe baza depli
nei egalități și a respectului re
ciproc al independenței și suve
ranității tuturor statelor. Tre
buie, după părerea mea, pornit 
de la realitățile create și exis
tente astăzi. Aceasta impune ca 
toate problemele să fie soluțio
nate pe calea tratativelor, în spi
ritul deplinei înțelegeri, al drep
tului internațional, presupunînd 
desigur și recunoașterea reci
procă și stabilirea de relații pe 
baza dreptului internațional în- 
între Pakistan și Bangla
desh. Aceasta corespunde, după 
părerea mea, intereselor ambe
lor state, ale tuturor statelor din 
subcontinentul sud-asiatic. co
respunde și năzuințelor și po
porului pakistanez și celorlalte 
popoare din acest subcontinent 
de a-și asigura o dezvoltare e- 
conomico-socială, precum și 
cauzei generale a păcii și cola
borării internaționale.

ÎNTREBARE ; Ce rol spe
cific pot juca țările mai 
mici, ca România și Pakis
tanul, pentru înfăptuirea o- 
biectivelor Organizației Na
țiunilor Unite, ca instru
ment al păcii mondiale ?

RĂSPUNS i în politica sa in
ternațională, România pornește 
de la faptul eă toate statele, in
diferent de mărimea lor, trebuie 
să participe activ la soluționarea 
marilor probleme internaționale, 
în mod deosebit, noi considerăm 
că țările mici și mijlocii, așa 
cum sînt și România și Pakis
tan, trebuie să participe tot mai 
activ la soluționarea tuturor pro
blemelor internaționale, deoare
ce numai în acest fel probleme
le se pot soluționa în interesul 
tuturor națiunilor lumii, se pot 
asigura condiții de dezvoltare 
egală și independentă a tuturor 
popoarelor.

Pornind de la aceste principii, 
România a propus Ia sesiunea 
trecută a Organizației Națiuni
lor Unite o rezoluție cu privire 
la creșterea rolului acestei or- 

lor român și pakistanez, ale pă
cii și înțelegerii internaționale. 
In cadrul convorbirilor s-a acor
dat o atenție deosebită pro
blemelor privind cooperarea eco
nomică și tehnico-științifică, 
stabilindu-se în această privință 
o serie de măsuri concrete. Am
bele părți au exprimat dorința 
de a pune în valoare posibilită
țile pe care le oferă economiile 
în dezvoltare ale României și 
Pakistanului pentru ca pe a- 
ceastă bază să se intensifice 
schimburile reciproce în toate 
domeniile. Hotărîrea de a se 
încheia un acord de cooperare 
economică și tehnico-științifică 
pe termen lung și înființarea u- 
nei Comisii mixte guvernamen
tale de cooperare deschide noi 

și ample perspective pentru ri
dicarea pe o treaptă superioară 
a colaborării româno-pakista
neze.

In cursul întîlnirilor dintre 
conducătorii români și pakista
nezi au fost examinate și aspec
te de prim ordin ale vieții in
ternaționale. Schimbul de ve
deri a evidențiat faptul că 
punctele de vedere ale celor 
două părți coincid sau sînt foar
te apropiate in problemele 
abordate. însuflețite de dorința 
de a asigura înfăptuirea unei 
păci durabile. România și Paki
stanul se pronunță pentru res
pectarea strictă a principiilor de 
drept și justiție internațională, 
pentru reglementarea probleme
lor complicate pe baza negocie
rilor. In interviul acordat tele
viziunii și radiodifuziunii paki
staneze, referindu-se la subcon
tinentul sud-asiatic. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că 
este necesar să se realizez»! o 
colaborare pe baza deplinei 
egalități și a respectului reciproc 
al independenței și suveranită
ții tuturor statelor, ceea ce 
impune ca toate problemele să 
fie soluționate pe calea tratati
velor, în spiritul deplinei înțe
legeri, al dreptului internațio
nal, pornindu-se de la realități
le create și existente astăzi.

Conducătorii României și 
Pakistanului s-au pronunțat 
pentru adoptarea unor măsuri 
reale și efective in vederea în
cetării cursei înarmărilor, pen
tru eliminarea focarelor de ten
siune și conflicte armate și în 
special a celor din Indochina și 
Orientul Apropiat, pentru spri- 

ganizații în viata internațională, 
rezoluție care, după cum se știe, 
a fost adoptată în mod unanim. 
Avem în vedere ca Organizația 
Națiunilor Unite să poată con
tribui mai activ la soluționarea 
problemelor internaționale, ca 
hotărîrile organizației. îndrep
tate spre consolidarea păcii și 
securității internaționale și a 
tuturor statelor, să fie aplicate 
în viață, astfel încît prin inter
mediul Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme inter
naționale. toate națiunile și în
deosebi statele mici și mijlocii, 
să poată avea mai multă sigu
ranță în apărarea independenței 
și suveranității lor. Considerăm 
că statele mici și mijlocii, îm
preună. desigur, cu toate state
le. pot și. după părerea noastră, 
trebuie să acționeze mai hotărit 
pentru creșterea rolului Organi
zației Națiunilor Unite

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, peste puțin timp 
veți părăsi țara noastră și 
aș putea să afirm cu toată 
convingerea că lăsați aici 
amintiri din cele mai plăcu
te, care pentru noi constitu
ie o sursă de inspirație. Ați 
dori să adresați, cu acest 
prilej, un mesaj poporului 
pakistanez ?

RĂSPUNS : In cursul vizitei 
pe care am efectuat-o în Pakis
tan am putut constata cu deo
sebită bucurie și satisfacție suc
cesele pe care poporul pakista
nez le obține pe calea industria
lizării, dezvoltării agriculturii, 
științei, culturii, educației, bu
năstării. Din propria noastră 
experiență, știm că realizarea 
unui progres susținut cere e- 
forturi serioase, unirea forțelor 
întregului popor.

De aceea, vom duce cu noi 
cele mai bune impresii despre 
munca și activitatea poporului 
pakistanez și doresc să urez po
porului prieten pakistanez suc
cese tot mai mari pe calea fău
ririi unei economii puternice, 
independente, pe calea făuririi 
bunăstării și fericirii sale, reali
zarea unei păci trainice.

jinirea luptei popoarelor ce as
piră la libertate și independen
ță națională, la o dezvoltare de 
sine stătătoare. Cei doi pre
ședinți au subliniat rolul cres- 
cînd al țărilor mici și mijlocii în 
viața internațională și necesita
tea ca toate statele să participe 
la soluționarea principalelor 
probleme cu care este confrun
tată în prezent umanitatea.

Rezultatele vizitei președinte
lui Consiliului de Stat in Paki
stan sînt rodnice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aprecia că 
această vizită, convorbirile cu 
președintele Bhutto, documentul 
semnat — Declarația solemnă 
comună, constituie „o etapă 
nouă în relațiile dintre Româ
nia și Pakistan“. Președintele 
Bhutto a spus : „Așteptăm și 
dorim ca relațiile de cooperare 
constructive dintre România și 
Pakistan să se dezvolte in toate 
domeniile — economic, cultural, 
social sau în orice alt domeniu”.

Vizita neoficială in Iran a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
s-a desfășurat sub auspiciile 
sentimentelor de prietenie, 
cordialitate și înțelegere specifi
ce legăturilor dintre țările noas
tre. A fost încă un prilej de a 
se reliefa evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-iraniene, de a 
se evidenția perspectivele ex
trem de favorabile existente 
pentru lărgirea lor pe mai de
parte. Schimburile de păreri de 
la Teheran s-au dovedit a fi 
deosebit de prețioase pentru 
aprofundarea colaborării româ
no-iraniene. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Trebuie să 
remarc cu satisfacție că, în 
cursul convorbirilor de astăzi, 
am putut constata progresul 
realizat în relațiile dintre cele 
două țări ale noastre și posibi
litatea așezării lor pe o bază de 
lungă durată, ceea ce va da, 
fără îndoială, un nou impuls 
dezvoltării relațiilor noastre". 
Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Keza Pahlavi Aryamehr spu
nea ; „Cum se face oare eă două 
țări care nu sînt vecine, care 
au regimuri sociale diferite pot 
să se înțeleagă așa de bine ? 
Cred că principalul motiv este 
că fiecare dintre noi promovea 
ză o politică de pace, indepen
dență națională și de cooperare 
internațională“.

Bilanțul vizitei este sintetizat 
în comunicatul care subliniază 
rolul pozitiv al contactelor sta
bilite in ultimii ani între con
ducătorii români și iranieni 
precum și părerea comună că 
există condiții favorabile pentru 
ca relațiile româno-iraniene să 
fie lărgite și aprofundate pe 
toate planurile. Comunicatul a- 
preciază vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu și convorbi
rile care s-au desfășurat cu a- 
cest prilej drept o nouă contri
buție Ia întărirea relațiilor tra
diționale dintre poporul român 
și poporul iranian.

Opinia publică din țara noas
tră salută cu deosebită satisfac
ție rezultatele fructuoase ale vi
zitelor întreprinse de către to
varășul Nicolae Ceaușescu In 
Pakistan și Iran — expresie a 
politicii externe, realiste și con
structive, a partidului și statului 
nostru, a hotărîrii României so
cialiste de a-și aduce contribu
ția la făurirea unei păci bazate 
pe libertatea și independența 
popoarelor, pe dreptul lor de 
a-și decide soarta, pe o largă 
colaborare care să stimuleze 
conlucrarea pașnică intre na
țiuni egale în drepturi.

EUGENIU OBREA

hotare
AU FOST ÎNREGISTRATE PROGRESE

LA CONVORBIRILE DE LA PARIS
Consilierul special al preșe

dintelui S.U.A, pentru proble
mele securității naționale, 
Henry Kissinger, care a avut 
la Paris convorbiri cu Le Duc 
Tho, consilier special.. al • dele
gației R.D.V. la Conferința în 
problema Vietnamului, a sosit 
duminică la Washington. în

CHILE: Victorie a 
reprezentanților 

Unității Populare
LA ALEGERILE ORGANI
ZATE LA FACULTAJILE 
DIN PROVINCIA TALCA 
PENTRU DESEMNAREA 
CONDUCERII FEDERA

ȚIEI STUDENȚEȘTI

La facultățile din pro
vincia Taica, aparțînînd de 
Universitatea chiliană, au 
avut loc alegeri pentru 
desemnarea conducerii fe
derației studențești. Victo
ria a fost obținută de 
candidații reprezentînd 
Unitatea Populară, care au 
ocupat peste jumătate din 
locurile disputate prin acest 
scrutin.

Această victorie a repre
zentanților forțelor politice 
progresiste din Chile este 
semnificativă prin faptul 
că s-a înregistrat într-o 
provincie în care se apre
ciază că cercurile de dreap
ta dispun de o tradițională 
influență.

pe sloluLlr'l’t
Ministrul de interne al Zam- 

biei, Lewis Changufu, a anun
țat că militari rhodesieni au 
deschis focul asupra unei insu
le zambiene, aflate pe rîul 
Zambezzi. Totodată, a spus el, 
trupe rhodesiene au violat 
frontiera și, pătrunzînd pe te
ritoriul Zambiei, au plasat mi
ne care au pus în primejdie 
viața populației pașnice din re
giunile de graniță.

• 32,5 milioane turiști 
au vizitat Spania
în 1972

Ministrul spaniol al informa
țiilor și turismului, Alfredo 
Sanchez Bella, a declarat că în 
cursul anului 1972 Spania a 
fost vizitată de un număr re
cord de turiști — 32,5 milioane 
— ceea ce a adus statului ve
nituri în valoare de peste 2 
miliarde și jumătate de dolari.

• Vilă din 
epoca romană

Cu prilejul unor lucrări de 
terasare, desfășurate pe malul 
lacului Bracciano, în apropiere 
de Roma, au fost descoperite 
vestigiile unei vile datind din 
epoca romană. Săpăturile ul- 
terioare ale arheologilor au scos 
la iveală un zid de incintă 
lung de peste 40 de metri, pre
cum și arcadele unei largi te
rase avînd vedere spre lac.

Extinderea cercetărilor a dus 
la descoperirea, în apropierea 
vilei, a unei grote cu mai mul
te săli funerare, săpate în ro
că, păstrînd încă urmele lăm
pilor care au fost agățate pe 
pereți și a fumului.

• „Optacon"
Specialiștii canadieni au pus 

la punct un nou aparat care 
permite orbilor să citească un 
text imprimat cu caractere nor
male. Noul aparat, numit „Op
tacon“, transmite degetelor per
soanelor care îl folosesc, sub 
formă de vibrații, conturul li
terelor imprimate. Cu ajutorul 
acestui dispozitiv, orbii vor pu
tea citi aproximativ 60 de cu
vinte pe minut.

Aspect al ravagiilor inundațiilor din Sicilia. Așa arăta zilele trecute una din străzile 
centrale ale orașului Missina.

Totalul pagubelor materiale provocate de ploile și furtunile care s-au abătut în ultimele 
zile ale anului trecut asupra sudului Italiei este evaluat la 226 miliarde lire italiene.

aceeași zi, Kissinger a fost 
primit, la Kay Biscayne (Flo
rida), de președintele Nixon 
cu care a avut o întrevedere.

înainte de a părăsi Parisul, 
Henry Kissinger a declarat 
presei că a „avut convorbiri 
foarte utile“ cu Le Duc Tho, 
și că îl va informa pe preșe
dintele Nixon despre desfășu
rarea acestora.

Pe de altă parte,. un purtă
tor de cuvînt al delegației 
R.D. Vietnam la Conferința de 
la Paris în problema Vietna
mului a declarat ziariștilor că. 
„în cadrul convorbirilor con
fidențiale de săptămînă trecu
tă. s-au înregistrat progre
se“. Experții celor două părți, 
a adăugat purtătorul de cu
vînt, se vor reîntâlni la Paris 
la 15 ianuarie.

MĂSURI 
VIZÎND RIDICAREA 
NIVELULUI DE TRAI 

ÎN MALI
Comitetul Militar de Elibe

rare Națională și guvernul Re
publicii Mali, au adoptat o se
rie de măsuri vizînd ridicarea 
nivelului de trai al tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii 
din țară — a declarat Baba 
Diarra, vicepreședinte al Co
mitetului, ministrul malian al 
finanțelor și comerțului. EI a 
menționat că aceste măsuri, care 
au în vedere sporirea cu 7—13 la 
sută a puterii de cumpărare a 
populației, reprezintă un prim 
pas în cadrul inițiativelor pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
locuitorilor țării.

• Zboruri comerciale 
între Havana
și Lima

La Lima s-a anunțat oficial 
că direcția peruană a transpor
turilor aeriene a autorizat în
treprinderea cubaneză de avia
ție să efectueze zborurile regu
late comerciale între capitala 
peruană și Havana.

• Recensămînt 
la Managua

La începutul săptămînii vii
toare urmează să înceapă în 
Nicaragua recenzarea popu- 
lației rămase în capitala țării, 
distrusă în urma cutremurului 
din 23 decembrie 1972 și din lo
calitățile afectate, s-a anunțat 
oficial la Managua.

Pe de altă parte, mai mulți 
specialiști și experți guverna
mentali urmează șă se depla
seze, in curînd, în Mexic pen
tru a participa la lucrările de 
proiectare a unei noi capitale 
a statului Nicaragua. Proiectul 
va fi executat de către secre
tariatul mexican al lucrărilor 
publice.

Combativitatea studenților
Publicația „The African 
Communist" publică un 
articol privind luptele 
studențimii sud-africane

A
dministratorul

Transvaalului a- 
firma recent că 
revolta tinerilor 
sud-africani a 
trecut de punc

tul ei culminant și că acum se 
află in faze de declin, dar eve
nimentele furtunoase care au 
avut loc la sfîrșitul anului 1972 
probează exact contrariul ; pro
testul studențesc, îndeosebi al 
tinerilor de culoare, cunoaște o 
amploare fără precedent, ‘,'U- 
prinzind toate instituțiile de 
învățămint superior rezervate 
populației „coloured“. Este pus 
în cauză sistemul de educație 
rasist, precum și politica de 
apartheid a guvernului de la 
Pretoria, subliniindu-se caracte
rul dăunător al așa-zisei dez
voltări separate ce urmărește in 
realitate, in afara conservării 
supremației rasiștilor albi, di-
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Tineretul lumii

„Este în joc viața 
a sute de tineri"
• ZGUDUITORUL APEL ADRESAT SECRE
TARULUI GENERAL AL O.N.U. DE ASOCI
AȚIA STUDENȚILOR DIN VIETNAMUL DE 
SUD • DISPĂRUȚI FARÂ URMA • INFER

NUL DE LA CON SON

Pe biroul secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
se află un document zguduitor : scrisoarea ce i-a fost adre
sată de Asociația studenților din Vietnamul de Sud.

„Scopul scrisorii noastre - arată autorii documentului, lideri 
ai studențimii sud-vietnameze — este să vă atragem atenția 
ți să suscităm acțiunea dv. în legătură cu teroarea perma
nentă și violențele la care sint supuși tinerii sub una din 
cele mai barbare dictaturi din lume... Ceea ce se petrece 
acum este o tentativă de asasinare în masă a celor mai 
activi studenți și tineri intelectuali considerați de regimul lui 
Thieu ca un pericol potențial".

In scrisoare — din care corespondentul la New York al lui 
NEUE ZURCHER ZEITUNG redă ample fragmente - se arată 
că actualmente aproape toți conducătorii Asociației studen
ților, precum și peste 500 de alți studenți se află în temnițe, 
fiind deținuți fără ca măcar să li se fi intentat chiar și un 
simulacru de proces. „Există deci pericolul — subliniază do
cumentul amintit — ca unii din cei mai buni intelectuali in 
formare să fie pur și simplu lichidați“.

Este citat, astfel, cazul lui Huyenh Tan Man, președintele 
Asociației studenților, torturat cu sălbăticie săptămîni de-a 
rîndul, căruia i s-a injectat în vine un așa-numit „ser al ade
vărului" — în realitate o mixtură de substanțe nocive — care 
l-au adus într-o stare vecină cu demența. Schingiuit, de ase
menea cu bestialitate, a fost președintele Asociației studen
ților de ia Facultatea de litere din Hue, Ha Dinh Nguyen, 
care a paralizat după o lună de detenție și „anchetă". Unul 
din cei mai străluciți matematicieni din tînăra generație, Lam 
Thi Ngoc, președintele Asociației studenților de la Universi
tatea din Saigon a fost realmente ucis în bătaie ; el a su
combat în urma loviturilor cu vergele de fier.

O „fișă documentară“ anexată scrisorii, enumeră nu mai 
puțin de o sută și patruzeci de cazuri de studenți cărora, 
după arestare și interogare li s-a pierdut pur și simplu urma. 
Ei nu se află (oficial) nici în temnițe, nici în lagăre. Ei au 
fost, aproape cert, asasinați.

O a doua „fișă documentară" relevă, nominal, 108 cazuri 
de studenți „internați" în lagărul-închisoare de la Con Son 
și care, în urma torturilor au rămas cu infirmități grave. Se 
specifică că acestea sînt doar cazurile declarate „Comitetu
lui pentru reforma regimului închisorilor“ de către părinții 
tinerelor victime care au avut privilegiul, de altfel rar, de a-și 
putea vizita copiii la „vorbitorul" lagărului. Dat fiind că 
asemenea „vizite" constituie o raritate se poate ușor deduce 
că lista tinerilor pe care lagărul-închisoare Con Son i-a mu
tilat pentru totdeauna (în fericitul caz că vor scăpa pînă 
la urmă vii de acolo) este mult mai lungă.

„Lumea întreagă — glăsuiește scrisoarea adresată secreta
rului general al O.N.U. - trebuie să știe în ce pericole și 
suferințe trăiește studențimea noastră. Nu avem nici o liber
tate democratică, demnitatea noastră e ultragiată și călcată 
in picioare. Viața noastră e permanent periclitată, închisorile, 
lagărele și posturile de poliție sint mai numeroase decit șco
lile... Vă adresăm acest ape! în speranța că veți acționa cit 
puteți mai repede și mai eficace cu prestigiul dv. Este in joc 
viața a sute de tineri dintre cei niai capabili și mai talentați 
care ar putea face multe pentru națiunea noastră și care, 
numai pentru că iubesc democrația și libertatea, sint ame
nințați să piară înainte de a fi putut crea cel mai mic lucru“.

Este in joc viața a sute de tineri... Apelul dramatic adresat 
din Vietnamul de Sud secretarului general al O.N.U. apare 
și mai pregnant dacă vom reproduce o ultimă informație din 
Saigon : inițiatorul și unul din principalii semnatari ai scri
sorii, președintele Asociației studenților de la Universitatea 
Van Hanh, Vo Nhu Lanh, a fost arestat și întemnițat în în
chisoarea Tan Hiep. Poliția caută acum cu asiduitate pe 
ceilalți opt semnatari ai documenlului, lideri ai studenților 
din patru centre universitare sud-vietnameze.

E. R.

vizarea păturilor de culoare 
oprimate și împiedicarea unifi
cării lor pentru o veritabilă 
confruntare cu regimul din Re
publica Sud-Africană. De aceea, 
unitatea militantă a studenților

DIN PRESA 
STRĂINĂ

de culoare, indiferent dacă sînt 
africani, indieni sau metiși, 
reprezintă o serioasă amenința
re pentru regimul sud-african.

Fără îndoială că în lupta 
pentru dezvoltarea spiritului 
militant și a solidarității tuturor 
studenților de culoare, un rol 
important îl are Organizația 
studenților de culoare siid-afri- 
cani (S.A.S.O.). Creată în 1969, 
aceasta a reușit intr-un timp 
relativ scurt să-și stabilească o
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platformă efectivă de acțiune, 
prin intermediul căreia studen
ții sud-africani de culoare pot 
să-și exprime aspirațiile lor și, 
totodată, să acționeze pentru 
punerea lor în practică. Reușind 
să depășească o serie din difi
cultățile create de izolarea in
stituțiilor etnice în Africa de 
Sud, conform „dezvoltării sepa
rate“ a raselor, S.A.S.O. 3 vp- 
prinde astăzi peste 10 000 de 
studenți din diverse universități 
pentru tinerii nealbi. In afară 
de aceasta, ea reprezintă mai 
mult decit năzuințele tinerilor 
de culoare, pentru că programul 
său este inseparabil de aspirați
ile maselor largi ale majorită
ții populației țării. Totodată, 
prin însăși existența sa, organi
zația constituie o lovitură dată 
apartheidului, realizînd pentru 
prima dată unirea diferitelor 
grupuri de tineri africani și, în 
al doilea rînd, unirea acestora 
cu celelalte părți ale tinerilor 
de culoare — asiatici, metiși, 
indieni. Acest aspect al unității 
tineretului de culoare sud-afri
can reprezintă cea mai pozitivă 
caracteristică a organizației, în
tr-o țară în care doctrina 
apartheidului este atotputer
nică.

Pe de altă parte, mișcările 
studenților de culoare din 
Africa de Sud au demonstrat 
pentru prima dată în istoria 
țării un fapt deosebit : este 
vorba de alianța creată între 
aceștia Și colegii lor albi, cu 
care au demonstrat împreună, 
Ia Johannesburg, Capetown, 
Pretoria, precum și în alte ora
șe sud-africane, împotriva sis
temului de apartheid. Acest 
fapt reprezintă o dovadă a 
nerealității mitului conform că
ruia guvernul de Ia Pretoria 
reprezintă interesele întregii 
populații albe din țară.

Care sînt perspectivele luptei 
studenților sud-africani ? In 
primul rind, S.A.S.O. își propu
ne extinderea activității sale, 
atît în rîndurile institutelor ne 
învățămint superior, cît și în 
școlile secundare. Pe de altă 
parte, se urmărește sporirea 
contactelor cu muncitorii de 
culoare, precum și cu alte pă
turi ale populației băștinașe.
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