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Tehnologii moderne —
RANDAMENTE ÎNALTE
• Premisa îndeplinirii angajamentelor - spiritul de competiție 
și ritmicitatea producției. • 500 de uteciști și un jurnal de 
întrecere. • O deviză : „Minereu mai mult, cu cheltuieli mai 
puține" - și 8 mc lemn de mină economisiți la 1.000 tone de 

producție.

Un nou și semnificativ act al politicii externe 
a României socialiste, de promovare a colaborării 

între popoare, a destinderii și păcii în lume

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

întrebarea cum se obțin ma
rile randamente — pe care arn 
adresat-o minerilor din Ilba — 
nu este întîmplâtoare. Colectivul 
acestei exploatări, care a împli
nit un deceniu de la începerea 
activității și care a fost mult 
timp „calul de bătaie“ al com
binatului pentru nerealizarea 
sarcinilor de producție, este 
astăzi mai in măsură ca oricare 
altul să încerce un răspuns sus
ținut cu fapte. în ultimii doi ani 
mina Ilba a depășit condiția de 
exploatare „sub plan“ pentru a 
ocupa în prezent poziția cea 
mai avansată în întrecerea so
cialistă din cadrul centralei. 
Lucrează acum în contul anului 
viitor, minerii de aici fiind ferm 
hotărîți ca la sfirșitul acestui 
an să raporteze conducerii par
tidului îndeplinirea integrală a 
sarcinilor cincinalului. Nimeni 
nu se îndoiește de această iz- 
bîndă. Ritmul constant al randa
mentelor inalte este o certitu
dine. Luna ianuarie s-a înche
iat cu o depășire a planului de 
extracție de 1 000 tone minereu.

Stau de vorbă cu cițiva dintre 
cei mai buni șefi de brigadă și 
in explicarea succesului lor fie
care recurge la un argument 
cheie : organizarea mai bună a 
muncii, valorificarea mai de
plină a timpului de lucru și a 
utilajelor și gospodărirea rațio
nală a mijloacelor materiale.

în jurnalul de muncă patrio

tică a celor aproape 500 de ute
ciști sint Consemnate zeci de 
acțiuni in sprijinul producției, 
fiecare dintre ele încheiată cu 
o mare eficiență economică. 
Sînt demne de remarcat cîteva 
activități inspirate din propu-

Exploatarea 
minieră ILBA

vagoneți de 1,5 mc în locul ce
lor de 0,75 mc și care stăteau 
nefolosiți în depozitul combina
tului. Eficiența : s-a dublat ca
pacitatea de transport.

• Extinderea cu 6 km a liniei 
forței electrificate de pe gale
riile de transport, exccutînd cu 
mijloace proprii reparații, adap
tări, reprofilări, consolidări etc. 
Eficiența : a crescut puterea de 
tracțiune a locomotivelor, ex
ploatarea și întreținerea lor a 
devenit mai ușoară și mai eco
nomicoasă.

— Și ar mai fi multe de 
spus, consideră ing. Nicolae 
Breban, secretarul comitetului 
U.T.C. Mă voi opri însă tot la 
un fapt esențial și care ține tot

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a 11-a)

nerile salariaților și materiali
zate prin eforturi proprii.

• Amenajarea unui drum in
terior de acces de 3 km pentru 
mașini care face posibilă tran
sportarea minerilor pînă la in
trarea în sector. Eficiența : 400 
de mineri au cîștigat o oră și 
jumătate pentru odihnă.

• în sectoare, chiar în subte
ran, la îndemina brigăzilor, au 
fost amenajate magazii pentru 
unelte și piese de schimb. Efi
ciența : un perforator sau altă 
unealtă care se defectează este 
înlocuită in cel mult 5 minute. 
Fină acum dura un ceas.

• Pregătirea condițiilor pe 
galerii pentru introducerea unor

in Republica
■ Președintele Consiliului de Stat al

A

Republicii Socialiste România, secretarul 

general al Partidului Comunist Român, 

a fost întîmpinat în capitala Libiei cu 

manifestări de caldă simpatie și Înaltă stimă

■ Primind pe înaltul sol al poporului român, 
președintele Moamer El Geddafi a declarat: 
„Sint convins că această vizită va 
pune bazele unei colaborări trainice 
între statele și popoarele noastre" 
Răspunzînd, președintele Nicolae Ceaușescu 
a spus: „Nutresc, ca și dumneavoastră, 
convingerea că întîlnirile și convor
birile noastre vor deschide perspec
tive bogate conlucrării dintre cele 
două state, dintre popoarele 
României și Libiei"

■ într-o atmosferă de prietenie și caldă, 

cordialitate, ieri, la Tripoli, au început 
convorbirile oficiale între cei doi șefi de stat

in pagina a IH-a relatări despre desfășurarea vuitei

Pe șantierul sistemului 
de irigații Topologu

Cele două mari evenimente ale acestui an — aniversarea a 
trei decenii de la eliberarea patriei și Congresul al Xî-lea al 
P.C.R. — sint intîmpinate de către tinerii din județul nostru prin 
masive acțiuni de muncă voluntar-patriotică in agricultură, la 
extinderea suprafețelor irigate, la redarea in circuitul agricol 
a mari suprafețe de teren. La Topolog, de pildă, s-a deschis 
un șantier de muncă patriotică care are drept obiectiv construi
rea unui baraj, amenajarea unui lac de acumulare, inimă a 
unui sistem de irigații de care vor beneficia ogoarele comunei 
Topolog și ale comunelor învecinate. Zilnic, pe șantier semnează 
in condica de prezență echipe de tineri din comunele Mihai 
Bravu. Ci-ucurova, Slava Cercheză, Topolog, precum și din în
treprinderile și instituțiile tulcene, printre care întreprinderea 
de construcții și reparații nave și utilaje, întreprinderea jude
țeană de industrie locală, Școala profesională de industrie ali
mentară. Bilanțul ultimei săptămini de muncă însumează 
2 000 mc pămint săpat pentru amenajarea canalelor de aduc- 
țiune și lucrări pentru baraj.

LUCIAN SORINA.
secretar al Comitetului județean Tulcea 

al U.T.C.

EXPERIMENT C8

Azi, la ora 19,30

Ce vom vedea la seara
Institutului de teatru

Promoția '74, clasa profesorului George Cara- 
bin, joacă pentru dumneavoastră în spectacolul 
cu piesa ,,BUCĂTĂRIA" de Arnold Wesker, un 

„furios" al dramaturgiei engleze contemporane.
Așadar, ne întîlnim astă seară la ora 19,30 la 

Modern-Club I

OM ȘI
Alvin Toffler, autorul volumului de noto

rietate mondială „Șocul viitorului", recent 
tradus în românește, face elementara des
coperire că în epoca „accelerației schim
bării" în care omenirea a intrat din plin, 
două sînt genurile de reacție cele mai ca
racteristice. Potrivit cercetătorului american 
se detașează astfel pe de o parte categoria 
celor „însetați de schimbare", cei ce se în
flăcărează, chiar, de dragul ei, făcînd tot 
ce le stă în putință ca să-i dea viață, iar, 
pe de altă parte, o specie de „rezistenți, 
aparent iraționali, față de schimbare". „Șe
ful unei corporații care vrea să reorgani
zeze un departament, educato
rul care vrea să introducă o 
nouă metodă de învățămînt, 
primarul care vrea să realizeze 
o integrare pașnică a raselor 
din orașul său - toți, la un mo
ment dat, se lovesc de această rezistență 
oarbă".

Pasajul de mai sus caracterizează, desi
gur, un aspect al societății americane și 
Toffler nu ascunde cîtuși de puțin acest lu
cru. „Epoca schimbării" învăluie însă pla
neta și nu mi-a fost greu ca, după numai 
cîteva discuții cu lectori ai respectivei cărți, 
să constat că sesizarea nu-i chiar atît de 
neglijabilă nici în ceea ce ne privește. S-ar 
putea, firește, ca expresia „rezistență oar
bă" să fie exagerată. Totuși, distincția ce 
ior două categorii - dinamicii, energicii, 
mereu inventivii, doritorii de nou, de la 
schimbarea teoriifor pînă la preschimbarea 
obiectelor din jur - și cei greu deplasabili, 
cei ce intră în mișcarea lumii celei noi cu 
forcepsul -, există. Formula cea mai îngă
duitoare ar fi, poate, să vorbim despre sta
rea a două ritmuri diferite. Indiferent de si
tuație însă, locul prim în diferitele trepte or
ganizatorice al societății trebuie să-l ocupe 

\_ _ _ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _

CEL
MAI NOBIL 

ATESTAT
Mă simt datoare să vă scriu. 

Sînt tineri, printre noi, despre 
care cei de o generație tre
buie să știe cum muncesc, 
cum trăiesc. Nu pentru că ar 
realiza cine știe ce lucruri ie
șite din comun, ci pentru că 
știu să trăiască din plin, cu 
folos, pentru ei și pentru co
lectivitate, fiecare etapă din 
viață.

Așa s-au petrecut lucrurile 
cu Liana Marta. Pînă de cu- 
rîr.d a fost secretara noastră 
UTC. Ne este greu să ne gîn- 
dim că n-o mai avem pe ea 
în frunte. Lîngă ea s-a format

Colegi 
de generație

cel care a luat postul de se
cretar U.T.C. — înlocuitorul, 
locțiitorul său — dar ea, ea a 
fost secretara noastră timp 
de trei ani și mai bine. Prin 
Liana, liceul era cunoscut în 
întregul oraș, poate și în ju
deț. Nu numai pentru că știa 
să vorbească bir.e, să ne ex
prime în diverse ocazii cum 
sîntem, cum lucrăm noi, cei
lalți uteciști, ci pentru că ea 
însăși muncea, știa să fie se
cretar U.T.C. Mulți ani de aci 
înainte, cînd se va organiza o 
activitate politică, culturală, 
sportivă, se va spune „iniția
tiva aceasta aparține Lianei“. 
Și nu cred că este greșit ca 
secretarul să fie primul om 
de inițiativă din organizația 
sa. Asta r.u înseamnă mono
pol al ideilor. Firește, dacă 
secretarul este ca Liana noas
tră, care a știut să fie ma
leabilă, să aibă un „auz“ per
fect format pentru ceea ce ve- 
nea de la colegi, să renunțe la 
unele idei ale ei, ori să meta
morfozeze inițiativele sale în 
acțiuni ale uteciștilor. Mă în
treb, astăzi, dacă Liana a 
făcut vreodată calculul cîte 
ore a dăruit organizației, co-

VERGINICA CIOLACU 
vicepreședinta consiliului elevilor, 

Motru, județul Gorj

(Continuare în pag. a 11-a)

RITM

EUGEN FLORESCU

adepții schimbării, adepții ritmului înalt al 
trecerii spre mai bine. Mai ales într-o țară 
ca a noastră, căreia i-a fost lăsată drept 
moștenire o distanță apreciabilă față de ță
rile din primul eșalon al dezvoltării, omul 
dinamic, bine instruit și cît mai bun creator 
trebuie să ocupe locul-cheie. Această ne
cesitate ridică însă - pe terenul principiilor 
egalitare - și o nouă problemă de morali
tate. La solicitarea efortului de a intra în 
noile ritmuri, de a munci conform ritmului 
contemporan, de a învăța și inova continuu, 
se aud și vocile unora care pretind că sim
plul „certificat de studii" dă tuturor „ace

leași drepturi" fiind suficient 
precum o plapumă bună, pînă 
la pensionare. Cunosc și ase 
menea tovarăși din categoria 
lenților, care coboară automat 
orice notă înaltă a inițiative' 

aducînd-o la treapta de sub portativ, 
dar care fac. apel la semnul „privi
rii egale", căci, chipurile, membri ai ace
leiași societăți, democratice, sîntem.

Alvin Toffler spune că nu s-a descoperi 
încă explicația existenței celor două cate 
gorii - adepții schimbărilor rapide, și cei 
lalți. Indiferent de aceasta sînt convins însă 
că este foarte moral, fiind în interes ma
joritar, ca în absolut în toate locurile să 
potrivim ritmurilor înalte oameni pe măsură 
să le întrețină. Și, că nu trebuie să fie nici 
o supărare, pentru nimeni, dacă ceea ce 
trebuie să dicteze în primul rînd la alegere 
trebuie să fie capacitatea de a ști, de a 
crea, de a acționa. Cu inimă pentru țară, 
în folosul țării. Și nimic altceva.

Pentru unii întrebarea lui Alecsandri (e 
unul care cîntă mai bine decît mine ?) e 
foarte actuală. Ca și nevoia de onestitate 
superb demonstrată de poet...
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Pentru roadele acestui an
FIECARE ZI ESTE HOTÂRlTOARE
La Comloșul 
Mic — grîul 
visează să 

crească mare
In 1971, pentru cele 49 800 kg 

sfeclă >'i 7 800 kg porumb boabe 
la hectar. C.A.P.-ului Comloșul 
Mic, judeful Timiș, i s-a decer
nat Ordinul Muncii clasa 1 
Atunci, în toamna acelui an, 
președintele cooperativei, ingi
nerul Vasile Dobre, mărturi
sea în fata conducerii de partid 
și de stat, în fața tuturor celor 
prezenți că ei, cooperatorii din 
Comloșul Mic, sînt hotăriți să nu 
se oprească la aceste rezultate.

în baza masurilor stabilite de 
C.C. al U.T.C. pentru această 
perioadă și Comitetul județean 
Brașov al U.T.C.. ca dealtfel 
toate organizațiile județene, și-a 
întocmit un plan propriu de 
măsuri vizind acțiuni ce vor a- 
vea loc în mediul sătesc intre 
noiembrie 1973 — aprilie 1974.

In această perioadă, organiza
țiile U.T.C. din S.M.A. și l.A.S. 
din județul Brașov și-au spo
rit eforturile pentru realizarea 

-sarcinilor de producție și pregă
tirea condițiilor pentru ca anul 
1974 să fie un an record al pro
ducțiilor agricole. în acest sens, 
in cadrul secției de mecanizare 
ce deservește 
na.
vor 
de primăvară este pe termi
nate. Rezultate asemănătoare

repararea 
fi folosite

C.A.P. Coma- 
utilajelor ce 
în campania

au fost obținute și de me
canizatorii din Hărman, Cața și 
Ucea. Concomitent, mecaniza
torii care au încheiat reparați
ile lucrează la transportul în-

grâșămintelor la cimp. Astfel, 
prin eforturile unite ale tineri
lor mecanizatori cu cete ale ti
nerilor cooperatori au fost trans
portate pe cimp peste 2 500 tone

Un plan 
propriu dar 

și activitate 
intensă

îngrășăminte. Concludent este 
și exemplul tinerilor din satul 
Beia, care, după încheierea adu
nării generale a cooperatorilor, 
împreună cu cei de pe atelaje,

au transportat sîmbătă. 26 ianua
rie, trei vagoane de îngrășă
minte chimice de pe rampa 
C.F.R. din sat.

în această perioadă stau, de 
asemenea, in atenția noastră, 
concursurile profesionale și in 
special pregătirea fazei pe uni
tăți a olimpiadei mecanizatori
lor în stațiunile S.M.A. de la 
Hoghiz, Feldioara și Cața unde 
s-au încheiat fazele pe secții, 
s-au luat măsuri pentru buna 
desfășurare a cursurilor agro
zootehnice la sate. Continuă ac
țiunile de fertilizare în fermele 
legumicole și lucrările de repa
rații pentru crearea condițiilor 
de obținere a unor răsaduri 
viguroase.

TATARU giieorghe
președintele Consiliului tineret 
sătesc al Comitetului județean 

Brașov al U.T.C.
Spiritul gospodăresc în acțiune. Fiecare bucată de material este 

dimensionată economicos

Ne ocupăm 
de învățătură 

sau de corigenți ?

Cînd au venit din armată Ion 
Konrad și Rudolf Kampf au cre
zut că ei sînt ele acum băieți de 
oraș, că nu mai este de ei să 
lucreze pănuntul, și totuși... s-au 
angajat amîndoi ca muncitori 
necalificați la C.A.P. din Jini- 
bolia. Este prea lung șirul ar
gumentelor ca să stăruim asu
pra lor și să aflăm de ce s-au 
întors in sat, la C.A.P. „Un lucru 
este important, ne spunea Kon
rad, mă pot califica intr-o me
serie și în cooperativă și îti 
același timp să cîștig de două 
ori mai mult ca în altă parte“. 
Hector losif, secretarul organiza
ției de partid, ne pune la înde
mână datele menite să dea con
sistență argumentelor. Valoarea 
normei convenționale a crescut 
în ultimii trei ani de la 34 de lei 
la 44, în 1973 membrii coopera
tori primind numai hani, în afară 
de produse 35 de lei. „Și acum 
faceți și dumneavoastră soco
teala, cit a primit Konrad pentru 
cele 600 norme convenționale de 
anul trecut, plus încă 2 000 de lei 
premiul de la cinepă. Aceasta nu
mai bani, bineînțeles. Și ca el 
încă foarte mulți tineri care in 
ultimul timp privesc cu tot mai 
multă încredere munca cîmpului. 
Axente Străuț, Paver Emil, 
Schneider Ana, sînt dintre aceia 
care stau de vorbă eu tineri de 
la 400 norme convenționale în 
sus“.

In acest an ne-am propus 4 600 
kg gria și 5 600 porumb. Eu nu 
vă spun că „sper“ și nici că sînt 
„convins“ de realizarea și depă
șirea acestor cifre. Mă gîndesc ce 
spun oamenii. Și ei au zis așa, 
toți deodată, că numai de ei de
pinde dacă și in acest an vor fi
gura pe lista celor mai buni din 
România, și vor ceva mai mult“.

Secretarul organizației U.T.C., 
Teodor Mîndreci, ne invită să 
purtăm discuția în drum spre 
zootehnie unde, deși e duminică, 
are nițică treabă. Ceața de dimi
neață s-a risipit și de acum soa
rele povestește parcă despre o 
primăvară care se apropie. La 
marginea satului, ne întîmpină li
nul dintre lanurile de grîu din 
acest an. Încă este firav. „Da, 
dar va fi mare deîndată ce vre
mea se va dovedi mai înțelegă
toare cu el“, a răspuns interlo
cutorul la remarca noastră. „Și o 
să vă spun de ce sînt convins. 
Satul este destul de mic. Toți ne 
cunoaștem între noi. în toamnă, 
odată cu semănatul, s-au dat și 
primele îngrășăminte. Zăpada în 
acest an a fost foarte puțin dar
nică pe la noi. La adunarea 
noastră generală de U.T.C. din 
decembrie, i-am invitat și pe ti
nerii mecanizatori din secția 
S.M.A. care ne deservește : Flo- 
rea Vădeanu, Nicolae Fische-r și 
Pîrvu Constantin. Au fost de a-, 
cord ca nici o zi hună să nu le 
scape și s-o folosească pentru 
fertilizarea încă o dată a supra
feței însărnlnțate“.

ION DANCEA

Răsadurile de roșii au crescut viguros

Tehnologii moderne
(Urmare din pag. I)

de buna organizare a muncii, 
dar și de activitatea politică și 
educativă desfășurată de orga
nizația U.T.C. in rindul tineri
lor. La noi, incă din prima zi 
a noului an. sarcinile de pro
ducție au fost defșlcate cu 
exactitate pe sectoare, pe bri
găzi, echipe și oameni. Haideți 
să facem o experiență. Să-1 în
trebăm pe cel dinții tînăr pe 
care il vom întîlni in cale ce 
cantitate, de minereu are de ex
tras personal și împreună cu 
echipa sa in lună curentă și 
veți vedea că toți îșl cunosc cu 
precizie îndatoririle ca și rezul
tatele zilnice în întrecere.

Am făcut această experiență 
și secretarul U.T.C. avea drep
tate. Cunoașterea detaliată a 
sarcinilor și angajamentelor, a 
stadiului întrecerii pe brigăzi, 
pe sectoare și exploatare este 
o lecție bine învățată de toți 
tinerii, de toți minerii.

— Vorbeam de munca politi
că și edifcativă — continuă in
ginerul Breban — pentru că am 
urmărit să-i ajutăm pe tineri 
să ințeleagă corect politica 
partidului, să ințeleagă nevoia 
eforturilor noastre suplimenta
re. să ințeleagă de ce este ne
voie să tindem mereu spre ran
damente tot mai mari. De la 
agitația vizuală și pînă la dez
baterile din adunările generale 
ne străduim să folosim toate 
formele de convingere, de ex
plicare, de mobilizare a fiecă
rui tinăr la o muncă mai de 
calitate. Sigur, sintem departe 
de a fi făcut totul în această 
privință, dar citeva rezultate 
concrete tot.' avem. Disciplina 
s-a întărit considerabil și acest 
lucru se vede din faptul că 
timpul efectiv lucrat a ajuns la 
93 la sută față de 90 la sută cu 
doi ani in urmă. Avem foarte 
rare absențe nemotivate. Mai 
buna folosire a timpului de lu
cru și a utilajelor se poate 
vedea și din sporul de 20 la

sută a productivității muncii în 
1973 față de primul an al cin
cinalului,

— în urmă cu 3—4 ani meto
dele de mare productivitate a- 
tingeau abia 6—7 la sută din a- 
batajele noastre — ne spune ing. 
Petre Clej, directorul minei — 
iar în prezent ele sînt folosite 
in 80—90 la sută din abataje. 
'Mă' gîndesc, in primul rind, la 
adaptarea la condițiile noastre 
de zăcămint. a metodei abataje
lor cu inmagazina're in panouri 
scurte și care a determinat un 
ciștig de 7—8 tone minereu pe 
post. în plus, acest procedeu 
ne-a favorizat reducerea consu
mului de lemn de mină de la 
20 mc pe 1.000 tone minereu 
la 12 mc. Avem. Insă, și aba
taje cu condiții grele de zăcă
mint. Unde se pretează aceste 
metode acolo aplicăm soluția 
rulării minereului prin țroliî- 
screpere. Binevenită s-a dove
dit, de asemenea, extiridei'ea a- 
cordului simplu și a acordului 
global.

Din auto
sanitară 

lipsea omenia
Faptul pe care am să-1 

relatez s-a intimplat pe 
25 ianuarie 1974, orele 
19.45—20.30 pe strada Mi- 
hai Viteazul din Constan
ța. Elevul sergent, student 
al Institutului de marină, 
se numește Gheorghiu 
George. Au mai fost la 
fața locului ; plutonier 
major Iran, șeful tipogra
fiei institutului, doi’ospă
tari de la restaurantul 
„Bucegi“. trei tineri al că
ror nume nu-I cunosc și 
subsemnatul. Aș dori să 
publicați ceea ce v-am 
scris, deoarece consider 
că nu e numai un „fapt 
divers“.

Muncitorul Alexe Ion, de 
la I.C.H. Constanța, a lu
crat toată ziua. Spre sea
ră o mașină a salvării l-a 
dus la spital. Inima ! De 
acolo a plecat îmbărbătat 
de rețeta dată în grabă 
de un doctor, două medi
camente pe care nu a 
reușit să le cumpere in 
aceeași seară. Poate n-a 
avut bani la el. Și aici nu 
cunoaște pe nimeni. Vine 
de pe meleagurile Suce
vei. are o soție, copii ca- 
re-1 așteaptă nerăbdători 
acasă. Locuiește la cămin. 
Poate se va liniști acolo, 
in camera lui — gîndește 
mergind șovăitor pe stra
dă. Dar nu mai ajunge la 
stație. Cade pe trotuar.

Au trecut atâția pe lin
gă el : „E beat, vine de 
la restaurant“.

Atunci l-a văzut elevul 
acela de la Institutul de

marină, care aștepta ma
șina in stație. A alergat 
spre omul căzut, l-a luat 
in brațe, și-a apropiat bu
zele de buzele lui, a în
cercat să-1 ridice.
Au urmat : primul tele
fon lă salvare. întrebările" 
obositoare ale sorei de 
serviciu : ,.E beat ?“ ..Și 
nu miroase a băutură 
..Sinteți sigur ?“, al doi
lea telefon, gestul uman 
al ospătarilor aducind a- 
pă și zahăr bărbatului de 
pe trotuar, apoi aștepta
rea și, in sfîrșit. autosa
nitara :

„Cine e ? Dumneata ?“ 
„Eu. dînsul !“ „Ia spune, 
cit ai băut azi ? De la ce 
erișmă vii ?“ „Doamnă... 
n-am băut... am lucrat 
pînă în seara... m-a luat 
salvarea.“

Omul era încurcat, pe
nibilul il făcea să vor
bească incet. estompat. 
Atunci s-a făcut din nou 
auzită vocea elevului :

„Ce faceți tovarășe so
ră ? Interogatoriu ? Nu 
vedeți in ce stare e?“ „Da. 
și ce să-i fac eu ?“ „Să-1 
duceți la spital.“ „Păi da
că medicul l-a trimis a- 
casă. înseamnă că nu are 
nimic. Cum să-1 duc îna
poi ?“ „Dar nu puteți să 
lăsați un om așa, în stra
dă. Și credeți că decizia 
unui medic poate fi abso
lută '?“ „Da* dumneata in 
fond cine ești ?. Ești me
dic, ce vrei, de ce te 
bagi ?" l-a întrebat foar
te autoritar șoferul. „Sînt 
un cetățean ! Opinia pu

blică, dacă vrei 1“ „Fugi 
dom’le, că mă plictisești!" 
„Cum. un om se zbate 
lingă dumneata, și pentru 
că-ți vorbesc despre el le 
plictisesc ? Cum te nu
mești dumneata ?“ „Nu-i 
atribuțiunea dualitate să 
știi — intervine sora. I s-a 
dat o rețetă, n-are nimic 
cu inima, să se ducă a- 
casă...“ „Dar știți că o să 
ajungă acasă ? Și acolo 
cine-1 va ajuta ?“ „Nu 
știu nimic, dom’le. Iși 
cheamă medicul.“

Iși cheama medicul ' 
Dar elevul acesta ce fă
cuse pină atunci ? Nu 
chemase un medic, un om 
care să-1 îngrijească pe un 
alt om. chiar dacă cel din 
urmă e in haine de lucru 
pline de moloz ? Sau 
muncitorul Alexe Ion are 
un medic personal ?

Ca o ultimă soluție, e- 
levul marinar vrea să a- 
nunțe miliția. Și din nou 
rist'.l ironic al șoferului 
„plictisit“ :

„Miliția nu se amestecă, 
dom’le ! Te zbați in plus!“ 
„Cum mă zbat in plus ? 
Omul ăsta ce face, cum 
ajunge in cartierul Aba
torului ? „Poftim, să ur
ce ! îl ducem noi pină la 
gară și de acolo ia ma
șina pină la cămin...“

Autosanitara cu numă
rul 31—CT—3392 a plecat 
in noapte. Deja trecuse 
de ora 20.30. Iar cind ve
nise elevul marinar era 
19.50.

Ingîndurat. stăninindu- 
și. cu degetele apăsate pe

buze un strigăt al nepu
tinței și umilinței indu
rate, s-a urcat in mașina 
ce-1 ducea la institut.

Nu putea uita întrebă
rile brutale ale sorei de 
caritate.

Omul acela, muncitor, 
fiu al țării, ca oricare 
dintre noi, a rămas pe 
asfalt mai mult de o ju
mătate de oră. Și nici-un 
trecător nu s-a aplecat 
să-1 ridice, să vadă măcar 
dacă mai respiră.

De unde atîta indife
rență ? De ce nepăsarea 
aceasta de străini ? Lo
cuitori ai aceluiași pă- 
mint, creștem in spiritul 
grijii față de om și totuși 
mai există oameni — unii 
chiar plătiți să manifeste 
grijă — pasivi și neutri, 
atunci cind nu e vorba de 
viața lor. De ce ?

Elev sergent
VAL MIRCEA ISTRATE 
membru in biroul Comite
tului. U.T.C. al Institutului 

de marină Constanta

La Pașcani:
1680 minute 

întîrzieri 
din cauza 

unui autobuz
In cele ce urmează am 

să vă relatez greutățile pe

care le întîmpin eu și cei 
28 de colegi ai mei, 
e'evi la Grupul școlar 
„I.M.M.R.“ Pașcani. Noi 
sintem toți din comuna 
Moțca, județul Iași. După 
ce am dat examenul de 
admitere, de la școală ani 
fost anunțați că nu putem 
fi cazați în internat pen
tru cri. numărul de locuri 
fiind limitat, aici trebuie să 
stea elevii de la distanțe 
mari (peste 30 kilometri). 
Am fost foarte înțelegă
tori, mai ales că ni s-a 
spus că vom avea asigurat 
transportul cu un autobuz 
al I.T.A. Intr-adevăr avem 
asigurat transportul. dm 
noi ajungem la ore și la. 
locul de producție pe la 
ora opt. ont și jumătate , 
altădată chitir și pe la 
nouă.

Cauza este următoarea : 
deși comuna Moțca este 
situată la o distanță doar 
de 13 kilometri de Pașcani, 
totuși autobuzul sosește 
tîrziu. In timp ce alți co
legi de-ai noștri, de la 
distanțe mai mari, sosesc 
mai devreme la program, 
noi de lo 13 kilometri so
sim tîrziu aproape în fie
care zi și vă închipuiți 
cum se uită colegii la noi. 
văzrnd că noi întîrziem 
întotdeauna. în aceeași si
tuație se află și cei 150 
de salariați navetiști din

comună la Pașcani. Făcind 
o mică socoteală ‘ veți ve
dea că din cauia întîrzierii 
autobuzului se pierd zil
nic 1 680 minute prețioase 
din programul de lucru. 
Am ajuns la această cifră 
calculînd media întîrzie- 
rilor doar la 50—55 mi
nute pe zi.

Șl după toate acestea 
tot nouă ni se reproșează 
de către șeful secției că 
nu venim la timp, fiindcă 
nu ne place să muncim. 
Crede cineva că noi ne 
sculăm de la ora 4. patru 
și jumătate dimineața și 
stăm în frig și ploaie de 
la 5 pînă la 7—7 și 20 aș- 
teptînd autobuzul' fiindcă 
nu ne place să muncim ?

Am fost și la conduce
rea autobazei și la comi
tetul orășenesc de partid, 
dar totul a fost în zadar. 
I enea autobuzul -egalat 
citeva zile, apoi iar se-re
petă aceeași situqție Eu 
cred că lucrurile pot fi 
rezolvate și altfel, fără 
atîta pierdere de -timp și 
pentru aceasta m-am adre
sat ziarului sperînd că to
varășii de la I.T.A. Paș
cani vor citi aceste rîn- 
duri și vor lua măsuri ca 
autobuzul de Moțca să nu 
mai întîrzie, iar economia 
orașului să nu mai fie 
păgubită <;u 1 680 de mi
nute întirzieri la lucru 
Z’lnic.

CONSTANTIN 
DAVIDEANU 

elev. Grupul școlar 
„l M.M.R.“ Pașcani

întotdeauna spunem că o 
primă sarcină care stă in 
fața organizației U.T.C. este 
contribuția sa la procesul in
structiv., Activul U.T.C. din 
școală ar trebui să inițieze 
foarte des sondaje și con
troale pentru a stăpîni situa
ția din școală și din clasă. 
Noi știm că de multe 
ori comitetele U.T.C. și bi
rourile se ocupă de cei co
rigenți. Ar trebui, însă, să 
ne ocupăm și de cei cu si
tuație mediocră la învăță
tură care în orice moment 
pot deveni corigenți. E ilu
zorie bucuria noastră că in- 
tr-o clasă avem 90 la sută 
promovați, dacă 60 la sută 
sini in situație de mediocri
tate, adică au medii ce os
cilează intre 5 și 6. Cînd cei 
dm categoria mediocrilor sint 
uitați, avem surpriza ca in 
trimestrul următor corigen- 
ții să se îndrepte și să 
rămfnă cei care au pro
movat cu medii puțin 
peste cinci, de care nu ne-am 
ocupat. Această situație imi 
dă dreptul să spun că orga
nizația U.T.C. trebuie să-și 
propună o muncă susținută 
cu toți elevii clasei, să caute 
forme adecvate de a ridica 
ștacheta calității : prin con
cursuri organizate in clase, 
prin întreceri intre elevii cla
sei. intre clase, acțiuni in care 
să fie cuprinși cit mai mulți 
uteciști. Nu cred că nu este 
potrivit sistemul de Între
cere, de concurs, fiindcă ar 
genera fuga după note. La 
vîrsta noastră contează foar
te mult competiția, or, orga
nizația U.T.C. â utilizat pu
țin sistemul competitiv. Sau, 
de exemplu, in cazul in care 
o clasă dă rezultate slabe se 
poate folosi următorul sis
tem : clasa să fie împărțită 
în grupe de elevi conduse 
■de un membru al biroului 
din clasa respectivă, să se 
schimbe păreri despre meto
dele de muncă, sa se mobi
lizeze cu toții pentru a de
păși impfesul în care intra
seră. Această metpdă a fost 
folosită la citeva clase ale 
Liceului „Gh. Murgoci“ din 
Brăila și a dat rezultate din 
cele mai bune întrucit s-a 
realizat să se treacă -răspun-- 
derea pentru activitatea ele
vilor din clasă pe umerii în
tregului colectiv, să se ex
tirpe individualismul și prin
cipiul „treaba lui ce face“.

E foarte important ca în 
problemele învățăturii, diri
gintele și biroul U.T.C. al 
clasei să aibă un punct de 
vedere comun, să colaboreze, 
impreună să caute măsurile 
cele mai bune, impreună să 
se exprime in situațiile in 
care lucrurile nu merg bine. 
Fiind vicepreședinte al con
siliului municipal al elevilor, 
am avut posibilitatea să cu
nosc o asemenea experiență 
la Liceu! „Nicolae Iorga". 
Aici, tovarășii diriginți și 
birourile de clasă discută îm
preună cazurile unor elevi 
slabi, au mers împreună a- 
casă la aceștia, au discutat 
cu părinții, au văzut condi
țiile de pregătire pe care le 
au. cit afectează studiului, 
făcindu-și o imagine clară 
a cauzelor care-i duc la re
zultatele deficitare, stabilind- 
impreună. elev-părințl. diri
ginte și colegi din biroul 
U.T.C. de clasă — modul de 
lucru al celui vizitat. E o 
metodă pe care organizația 
U.T.C., din păcate, p oco
lește. considerind probabil 
că nu este treaba sa să se 
amestece in amănunte să 
vadă ce face elevul acasă.

Experiența mea de elev u- 
tecist, cadru de organizație 
de mai multă vreme imi 
spune că nu se poate inter
veni in probleme de învăță
tură decit in condițiile in 
care școala și organizația 
U.T.C. păstrează contact 
strîns. se informează reci
proc de situațiile întilnite, ca 
să putem acționa in comun, 
nu de-o parte profesorul, di
rigintele și do alta organiza
ția U.T.C. Noi. cei care lu
crăm in cadrul organizației 
uneori știm mai bine decît 
tovarășii profesori care sînt

nevoile elevilor privind acti
vitatea lor școlară, dar nu 
intervenim prompt, cerind. 
propunind tovarășilor diri
ginți ore de meditații, de 
consultații pentru anumiți e- 
levi, pentru anumite peri
oade, ' făcind din acest sis
tem nu un mijloc de bla
mare a celor slabi, care, a- 
tunci cînd sînt chemați la 
meditații se consideră jig
niți, ci un mod de a fi spri
jiniți pentru a se redresa, do
rind această redresare.

Și un ultim aspect : puterea 
exemplului. Dacă accep
tăm, pe motiv că nu întot
deauna cei mai buni la învă
țătură sînt și cei mai buni 
organizatori, inițiatori de ac
tivități. acceptăm, implicit, 
linia minimei rezistențe. Nu 
vreau să spun că cei din ac
tive trebuie să aibă zece pe 
linie, dar nu știu cu ce pres
tigiu poate vorbi despre răs
punderea față de învățătură, 
mobiliza la meditații, la 
cercuri, utecistul care el în
suși se situează printre cei 
mediocri. Eu cred că trebuie 
să fim foarte atenți și să 
impunem cblor aleși cadt'e 
de organizații obligativitatea 
de a se afla in fruntea co
lectivelor ia învățătură.

COSTEL TODORAȘCU 
elev 

vicepreședinte al Consiliului 
municipal al elevilm-Brăila ' v

CEL
MAI NOBIL
ATESTAT

(Urinare din pag. I) 
legilor, cu generozitatea celui 
care consideră că a da celor . 
dir„. jur înseamnă a-ți da ție. 
Nu cred să fi calculat. Cert 
este că a știut să pună 
timpul „la, .loc", să-și creeze 
un alt ,tim», al eiț în care să 
învețe, încit nimeni să nu-i 
vadă sacrificiul, să n-o com
pătimească : „vai. cit munceș
te "secretara 1" Altfel n-aînV 
cum să explic cum a putut»- 
secretara noastră — permite- ' 
ți-mi să-i mai spun astfel — 
să aibă în fiecare din cei trei 
ani, cînd elevul din ea a fost 
dublat de secretarul U.T.C., 
media peste 9,80.

Știți ce ne-a plăcut r.ouă 
la Liana ? Că n-a avut nicio
dată morga secretarului de 
la prezidiu ; chiar atunci cînd 
se afla la prezidiu, o știam în
tre noi, colaborator, prieten. 
De aceea am ascultat-o și am 
primit sarcinile cu plăcere. 
Știam că nu face demagogie : 
nu spunea „faceți“, ci „fa
cem“. Din anul I. premiile în- 
tîi la concursurile de recita
luri de poezie — fie fază jude
țeană, fie faza zonală — au 
luat drumul liceului nostru pe 
numele Lianei Marta. A ști
ut să conducă, să învețe, să 
cînte. să se distreze, să mun
cească. Noi nu ne amintim ca 
ea să fi lipsit de la o acțiune. 
N-a trecut nici o lună de cîr.d 
secretara noastră U.T.C. a pri
mit carnetul de membru d<= , 
partid. Poate vă imaginați ce' ' 
înseamnă să fii primul elev 
dintr-un liceu, chiar din în
treg județul, primit în partid, 
în familia comuniștilor, în 
anii de școală. în orășelul 
nostru minier toată lumea cu
noaște acest eveniment din 
viața Lianei, din viata noas
tră. a organizației liceului ; 
pentru că. la urma urmelor, 
este o mîndrie a întregii orga
nizații că a crescut, un tînăr 
■comunist primit în partid la 
puțin timp după majorat. 
V-am scris să afle și alți elevi 
de Liana Marta- care pleacă 
din școală cu cel mai nobil 
atestat : titlul de comunist.
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: Pentru amatorii sporturilor de iarnăUN PRILEJ DE ECONOMII
REDUCERI DE PRETURI»

PÎNĂ LA 30 LA SUTĂ

la unele articole de îmbrăcăminte
și încălțăminte de iarnă

La magazinele cooperativelor de consum s-au 
pus în vînzare, la prețuri reduse, o gamâ variată 
de confecții pentru sezonul rece, cizme și ghete, 

stofe groase și multe altele

Toate mărfurile sînt moderne și de bună calitate! 
VIZITAȚI MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE 

CONSUM !
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ți pentru cei ce apreciază farmecul montan, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

organizează excorsii

Cu

1) CU AUTOCARELE:
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL 

cartierele :
complex A. 8 - restaurant MINIȘ
- b-dul Metalurgiei - centrala telefonică 
TABEREI - cinematograful FAVORIT 

restaurantul CINA

2) CU TRENUL PE

B 
B 
a 
a 
a 
a

ITINERARIILE :
B 
a

plecare din
- TITAN -
- BERCENI
- DRUMUL
- PIAȚA PALATULUI R S.R
Costul excursiei - 67 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV 
plecarea din :
- PIAȚA PALATULUI R.S.R. restaurantul CINA

Costul excursiei - 77 lei
Plecările au loc in fiecare duminică, la orele 7,00, iar in 

costul biletului, care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este in
clus și de|unul

'MPORTAN1 : Cei ce doresc să-și rezerve locuri din timp, se 
pot înscrie și achito costul excursiei, la filialele de turism 
din calea Victoriei nr 100 și b-dul Republicii nr 68, ple
carea autocarelor urmind a se tace din Piața Unirii.

BUCUREȘTI
Cu plecări in

- GARA
- GARA

a

fl 
a 
si

Ju

- SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1 
fiecare duminică din :

DE NORD la orele 5,12
BASARAB la orele 8,00

Costul excursiei - 37 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - 

Cu plecări in 
orele 14,58
Costul excursiei -
LA CABANELE DE t ........   .
- de l’/s zile, organizate și la cererea colectivelor din intr 

prinderi instituții școli
CU AUlOCAFttLE :

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAl 
de l1/» zile 

înscrieri și informații la filialele 
tonei nr 100 și b-dul Republicii ni 
14 08 00

de 1 «/» zi
fiecare simbătă din GARA DE NORD,

87 lei
PE VALEA IALOMIȚEI Șl VALEA PRAHOV

și facultăți

- POIANA BRAȘOV -

de turism din calea Vie
68 - telefon 15 74 11 ș
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a 
a 
a
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IN REPUBLICA ARABÀ LIBIANA

președin-

Banchetul oferit în onoarea
desfășu- 

de caldă

oficiale 
Palatul 
de stat 
Palatul

Socialiste 
tovarășul Nicolae 

și președintele 
Comandamentului 
Moamer El Ged-

După cohvorbirile 
care au avut loc la 
Revoluției, cei doi șefi 
au sosit împreună la 
Republicii, unde președintele
Consiliului Comandamentului 
Revoluției, Moamer El Geddafi, 
a oferit un banchet oficial în 
onoarea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So-

ministrul educației, Aii 
ministrul agriculturii,

președintelui

Convorbiri oficiale

TRIPOLISOSIREA LA
Republicii Socia- 
tovarășul Nicolae 
fi oaspetele unor 
care țara noastră

statului român, 
bucurie, admi- 
ale locuitorilor 
sint dovezi e-

AM
fS

avea, ca 
oară, pe 

tovarășulinscripții 
solilor

ca 
in- 
ale 
to
ca

De-a lungul unui itinerar de 
mii de kilometri, pe coordona
tele căruia sint înscrise Libia, 
Liban, Siria și Irak, timp de 
zece zile, președintele Consiliu
lui de Stat al _ 
liste România, 
Ceaușescu, va 
țări arabe cu 
are trainice legături de priete
nie și colaborare. Vizita repre
zintă un nou și important act al 
politicii externe a României so
cialiste, o manifestare grăitoare 
a solidarității active cu toate 
forțele militante pentru dezvol
tarea independentă a popoare
lor, pentru transformări econo
mice și sociale înaintate, pentru 
progres și pace.

Convorbirile la nivel inalt în
scrise în programul întîlnirilor 
cu conducători ai țărilor gazdă, 
discuțiile cu oameni politici, cu 
reprezentanți de frunte ai vieții 
economice. culturale și științi
fice, cu cetățeni, contactul ne
mijlocit cu munca și realizările 
popoarelor respective sint tot 
atîtea prilejuri pentru reafirma
rea hotărîrii de a adinei și di
versifica legăturile dintre țările 
și popoarele noastre pe multiple 
planuri. în interesul reciproc, al 
cauzei colaborării, destinderii și 
păcii în lume.

După vizitele istorice făcute 
în țări ale Asiei, Africii și Ame
rica Latine, care s-au înscris în 
viața politică internațională 
evenimente de excepțională 
semnâtate, adine revelatoare 
personalității remarcabile a 
varășului Nicolae Ceaușescu 
om de stat, vizita în cele patru 
state arabe reprezintă un nou 
act politic și diplomatic, o stră
lucită acțiune a politicii externe 
promovate cu consecvență de 
partidul și statul nostru, ce are 
ca țel întărirea raporturilor cu 
forțele progresiste, înaintate, în 
lupta comună împotriva imperia
lismului și neocolonialismului, 
contribuția — în condițiile de
plinei egalități în drepturi, ale 
respectului independenței națio
nale și suveranității, neameste
cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc — la soluțio
narea problemelor majore care 
confruntă omenirea, la făurirea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte. Iar acordurile și docu
mentele care vor fi semnate vor 
ridica pe noi trepte colaborarea 
dintre România și aceste țări, în 
toate domeniile de activitate. 
Iată, așadar, ce nobile țeluri 
are vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu. ce luminos mesaj de 
pace și prietenie duce conducă
torul ■ partidului și statului în 
numele nostru, al tuturor. II în
soțesc în vizita pe care o face 
prietenilor din Libia, Liban, Si
ria și Irak, gindurile și senti
mentele de dragoste, de deplină 
încredere ale întregului popor, u- 
rarea de drum bun și succes 
deplin.

...Din momentul cînd avionul 
prezidențial s-a desprins de pista 
Aeroportului Băneasa, în uralele 
și ovațiile mulțimii, sub cerul 
senin al unei primăveri timpu
rii. și pină in clipa cind a ateri
zat la Tripoli, în plină primă
vară, în decorul luxuriant al 
vegetației mediteraneene, au tre
cut patru ore. răstimp în care 
au fost survolate teritoriile Bul
gariei și Greciei, aeronava re- 
flectîndu-și apoi aripile în o- 
glinda albastră a Mediteranei.

Aeroportul internațional Tri
poli este împodobit festiv pen
tru a intîmpina înalții oasneti 
din România. Sint arborate dra
pele de stat ale României și Li
biei.

în întîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a celorlalte 
persoane oficiale care îl înso
țesc în această vizită, au venit 
colonelul Moamer El Geddafi, 
membri ai Consiliului Comanda
mentul Revoluției, membri ai 
guvernului, reprezentanți ai au
torităților militare și civile, alte 
persoane oficiale. Se află, de 
asemenea, de față reprezentanți 
ai misiunii economice române la 
Tripoli, tehnicieni și specialiști 
români care lucrează în Libia în 
cadrul acordurilor de cooperare 
dintre cele două țări.

La ora 13,15 avionul preziden
țial aterizează, arborind stegu- 
lețe cu culorile României și Li
biei.

La coborirea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este 
salutat cu cordialitate de pre
ședintele Moamer El Geddafi. 
Cei doi șefi de stat își strîng în
delung mîinile. „Fiți bine ve
nit pe pămîntul Libiei“ — i se 
adresează oaspetelui președin
tele țării-gazdă.

Un grup de copii libieni oferă 
șefului statului român buchete 
de flori.
Președintelui Nicolae Ceaușescu 

îi sint prezentați, de către Moa
mer El Geddafi, membri ai Con
siliului Comandamentului Revo
luției : lt. colonel Abu Bakr 
Yunis Jaber, maior Beshir Ha- 
wadi, maior Omar Meheishy, 
maior Mouktar Al Karawi.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă, la rindul său, preșe
dintelui El Geddafi, persoanele 
oficiale care îl însoțesc : Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Mir- 
cea Malița și Nicolae Doicaru, 
consilieri ai președintelui Con
siliului de Stat.

Sint intonate imnurile de stat 
ale celor două țări, în timp ce, 
în semn de shlut, sint trase 21 
de salve de artilerie. Cei doi 
șefi de stat trec in revistă garda 
de onoare formată din militari 
ir. ținută de gală.

Pe platoul din fața aerogării 
sint prezenți, pentru a-1 saluta 
pe șeful statului român, membri 
ai guvernului libian — Abdel 
Ati Al Oubeidi, ministrul mun
cii, Ezzedin El Mabrouk. minis
trul petrolului, dr. Mohamed 
Ahmed Sherif, ministrul educa
ției, Aii Taba, ministrul agricul
turii, Mohamed Ahmed El 
Mnakous, ministrul locuințelor 
și serviciilor publice, Abdel Fa
tah al Naasi, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne. Sint prezenți, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Tripoli și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

O scenă emoționantă : doi co
pii ai unor specialiști 
care lucrează în Libia 
propie de tovarășul 
Ceaușescu, îi înmînează 
adresîndu-i urarea de ,bun venit, 
îl îmbrățișează.

în salonul de onoare al aero
portului, președintele MOAMER 
EL GEDDAFI, adresîndu-se pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, a 
declarat : Salut în persoana 
dumneavoastră prezența în Li
bia a primului șef de stat din 
Europa răsăriteană și vă mulțu
mesc pentru aceasta. Sint con
vins că această vizită va pune 
bazele unei colaborări trainice 
între statele și popoarele noas
tre.

îmi exprim satisfacția că vă 
intilnesc — a răspuns președin- 

români 
se a- 
Nicolae 
flori și,

tele NICOLAE CEAUȘESCU — 
și nutresc, ca și dumneavoastră, 
convingerea că întîlnirile și con-1 
vorbirile noastre vor deschide 
perspective bogate conlucrării 
dintre cele două state, dintre 
popoarele României și Libiei. 
Sper să fie un început bun și 
pentru relațiile dintre țările 
noastre și cu toate țările din 
Europa răsăriteană. Vom fi bu
curoși dacă vizita va contribui 
la dezvoltarea conlucrării cu 
toate țările socialiste, cu toate 
țările lumii.

Răspunzînd solicitării repre
zentanților presei libiene, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a declarat : Doresc să adresez 
poporului libian un salut căldu
ros din partea poporului român 
și cele mai bune urări.

Sint deosebit de bucuros că am 
putut răspunde amabilei invita
ții a președintelui Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Republica Arabă Libiana. Sint 
convins că prin convorbirile pe 
care Ie vom avea vom pune ba
zele unei bune colaborări între 
popoarele noastre.

Apoi, cei doi șefi de stat pă
răsesc aeroportul intr-o mașină 
escortată de motociciiști, îndrep- 
tîndu-se spre reședința rezer
vată înaltului oaspete român.

Coloana oficială de mașini se 
înscrie pe noua autostradă, dată 
recent în ", ’
aeroportul de capitală. încă îna
inte de intrarea în oraș, de o 
parte și de alta a autostrăzii, se 
văd numeroase construcții de 
locuințe înălțate în ultimii ani 
din inițiativa Consiliului Coman
damentului Revoluției. Aceste 
edificii, ca și alte construcții in
dustriale, portuare, agricole, so
cial-culturale, realizate pe tot 
cuprinsul țării în perioada de 
după 1 septembrie 1969 — Ziua 
înlăturării monarhiei și a pro
clamării Republicii — ilustrează 
efortul creator al talentatului și 
harnicului popor libian pe dru
mul dezvoltării și progresului.

Se străbat apoi bulevardele 
Siwani Ben Yadim. Piața Abdel 
Moneim Ryad, Calea Republicii, 
Strada Omar Al Moukhtar, Bu
levardul al Fath — artere prin
cipale ale frumoasei capitale, 
care este, în același timp, cel 
mai mare port al țării, impor
tant centru economic și cultu
ral al Libiei. Străzile și piețele 
orașului sint flancate de edifi
cii publice, clădiri comerciale, 
moschei cu minarete, de zidu-

circulație, care leagă

TELEGRAME DE LA
BORDUL AVIONULUI

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului TODOR 
JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria, am deose
bita plăcere de a transmite Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, poporului frate bulgar și dumneavoastră personal un 
călduros salut, precum 
în opera de construcție

și cele mai bune urări de noi succese 
a socialismului în țara dumneavoastră.

CEAUȘESCU, președintele ConsiliuluiTovarășul NICOLAE
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președinte
lui Republicii Elene. PHAIDON GYZIKIS, următoarea telegramă: 

îmi este deosebit de plăcut ca, survolînd teritoriul Republicii 
Elene, să adresez Excelentei Voastre și poporului grec prieten 
cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace.

★ ★

a aflat 
despre

rile vechii cetăți — totul intr-o 
arhitectură care îmbină armo
nios vechiul stil arab cu liniile 
cele mai moderne.

De-a lungul traseului străbă
tut de coloana oficială sint ar
borate drapele românești și li
biene ; se văd portrete ale pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Moamer El Geddafi, j-— 
de bun venit adresate 
poporului român.

Populația orașului care 
cu bucurie și satisfacție 
vizita în Libia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a ieșit în 
număr mare pe străzi, bulevarde 
și piețe, ovaționîndu-1 cu căl
dură pe șeful statului român, 
exprimindu-și sentimentele de 
simpatie și inaltă stimă. Căl
dura cu care mulțimea a salutat 
de-a lungul traseului pe cei doi 
președinți concordă în chip fe
ricit cu temperatura de aici a 
acestor zile de februarie, cind, 
la Tripoli, mercurul termome- 
trului urcă, la amiază, la plus 
32 de grade.

Sintem martorii unei noi de
monstrații a sentimentelor de 
prietenie de care se bucură și 
în această parte a lumii — ca 
și în toate țările vizitate — șeful 
statului român. Mulțimea poar
tă portrete ale celor doi șefi 
de siat, pancarte pe care sint 
înscrise urări pentru prietenia 
dintre cele două țări și popoare.

„Ceaușescu—Geddafi“ sint cu
vintele scandate de masa de 
demonstranți, dînd expresie do
rinței de apropiere și colabo
rare între popoarele Libiei și 
României. Sint oameni 
virstele, muncitori și studenți 
care formează o masă 
tă. Coloana mașinilor 
se oprește ; cei doi șefi de stat 
iau loc într-o mașină deschisă, 
răspunzind cu căldură aclama
țiilor entuziaste ale mulțimii.

Asemenea manifestări de 
bucurie și prețuire din partea 
gazdelor au loc și la intrarea la 
Palatul de oaspeți, unde se află 
reședința rezervată șefului sta
tului român.

Pe frontispiciul „Palatului de 
oaspeți“ au fost arborate drapele 
românești și libiene, care înca
drează un mare portret al tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Mili
tari în ținută de gală prezintă 
onorul. In salonul de onoare al 
reședinței, cei doi șefi de stat, 
împreună cu persoane oficiale 
române și libiene, se întrețin cu 
cordialitate.

★

de toate

compac- 
oficiale

Primirea deosebit de călduroa
să făcută șefului 
sentimentele de 
rație și respect 
orașului Tripoli 
locvente ale interesului și satis
facției poporului libian și con
ducătorilor săi de a-1 
oaspete, pentru prima 
șeful statului român, 
Nicolae Ceaușescu.

PLECAREA DIN CAPITALA

în dimineața zilei, de 12 fe
bruarie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a părăsit Capitala, 
plecînd într-o vizită oficială 
în cîteva state din Orientul 
Mijlociu.

în această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este însoțit 
de tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
de consilieri și experți.

Vizita pe care 
Nicolae Ceaușescu 
țări din Orientul 
constituie un evenimer.t de im
portanță deosebită, un nou și 
important act de politică ex
ternă a României, o reafirma
re a interesului permanent și 
a inițiativelor întreprinse per
sonal de șeful statului nostru 
pentru promovarea cursului 
spre destindere internațională 
și pace, pentru statornicirea

tovarășul 
o face în 

Mijlociu

Marți la amiază, la Tripoli, 
la Palatul Revoluției, au în
ceput convorbirile oficiale în
tre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii 
România. 
Ceaușescu, 
Consiliului 
Revoluției, 
dafi.

La convorbiri, din partea 
română participă : Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului 

unor raporturi noi, de înțele
gere și colaborare 
poare.

înscriindu-se în 
general al bunelor 
care România le întreține 
statele din Orientul Mijlociu, 
cu popoarele arabe, această 
vizită, cu profunde semnifica
ții, corespunde dorinței comu
ne de intensificare a contac
telor — inclusiv la cel mai 
înalt nivel — de a extinde, în 
spiritul solidarității și priete
niei, colaborarea multilaterală, 
îr.‘ interesul popoarelor noas
tre, al cooperării internațio
nale.

Prima etapă a acestei călă
torii o constituie Republica 
Arabă Libiana, unde președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va face o vizită oficială la 
invitația președintelui Consi
liului Comandamentului Re
voluției, colonel Moamer El 
Geddafi.

După cum s-a mai ar.unțat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va mai efectua vizite oficiale 
de prietenie în Republica Li
ban, la invitația președintelui 

între po-

contextul 
relații pe 

cu

de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Mircea Malița și Nico
lae Doicaru, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Din partea libiana participă: 
maior Abdel Moneim El Ho- 
uni și maior Nouktar Al Ka- 
rawi, membri ai Consiliului 
Comandamentului Revoluției, 
Abdel Ati Al Oubeidi, minis
trul muncii, Mahomed Ahmed 
Sheri f, 
Taba, 

NICOLAE CEAUSESCU>
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

La banchet au luat parte 
persoanele oficiale care îl în
soțesc pe șeful statului român 
în vizita sa oficială în Libia.

Au fost prezenți membri ai 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției, miniștri, persona- 

acestei țări, Suleiman Fran- 
gieh ; în Republica Arabă 
Siriană, la invitația președin
telui republicii*, Hafez Al- 
Assad, secretar general al Par
tidului Baas Arab Socialist, și 
în Republica Irak, la invitația 
secretarului general al condu
cerii regionale a Partidului So
cialist Arab Baas, președinte
le Republicii Irak, Ahmed 
Hassan Al-Bakr.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost condus de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil. Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas. Petre Lupu. Dumitru Po
pescu. Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Chivu Stoica, Constantin Bă- 
bălău, Mi fon Constan tinescu, 
Mihai Gere, Magdalena Fili- 
paș. Ion loniță, Ștefan Andrei.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu- 

Abdel Fatah al Naasi, subse
cretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe.

Au fost abordate probleme 
ale dezvoltării pe multiple pla
nuri a relațiilor dintre cele 
două țări, precum și unele 
probleme actuale ale vieții 
internaționale.

Convorbirile dintre cei doi 
șefi de stat au continuat apoi 
în biroul de lucru al 
telul El Geddafi.

Convorbirile s-au 
rat într-o atmosferă 
cordialitate și prietenie.

lități ale vieții politice și cul
turale din Tripoli, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în 
capitala Libiei.

în timpul banchetului, 
președintele Moamer El 
Geddafi și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

Banchetul s-a desfășurat 
într-o ambianță de caldă prie
tenie și cordialitate.

vernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații 
obștești, generali, ziariști, co
respondenți ai presei străine.

Au fost de față A. H. Al.- 
Samarrai, ambasadorul Repu
blicii Irak . la București, și 
Muhsen Sayadi, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republi
cii Arabe Siriene la Bucu
rești. Erau, de asemenea, pre
zenți alți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

Numeroși bucureșteni aflați 
pe aeroport au salutat cu 
multă căldură pe tovarășuL 
Nicolae .Ceaușescu, exprimîn- 
du-și încrederea deplină că 
vizita pe care o întreprinde 
în țări din Orientul Mijlociu 
deschide noi perspective în 
evoluția ascendentă a relați
ilor de prietenie și colaborare 
pe care România socialistă le 
întreține cu țările din această 
regiune a lumii. Ei au adresat 
din inimă șefului statului tra
diționala urare de drum bun 
și succes deplin în această 
nouă și importantă solie con
sacrată păcii, întăririi priete
niei și .colaborării între po
poare.



TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAGRER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au primit din partea tovarășului FIDEL 
CASTRO RÜZ, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist 
din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Repu
blicii Cuba și a tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO. 
președintele Republicii Cuba, următoarea telegramă :

In numele poporului cubanez, al Partidului Comunist și al 
Guvernului Revoluționar din Cuba ne este plăcut să vă expri
măm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, precum și poporului român 
drag, profundele noastre mulțumiri pentru caldul mesaj de 
felicitare transmis cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a vic
toriei revoluției.

împărtășind sentimentele exprimate în mesajul dumnea
voastră, vă transmitem, la rîndul nostru, un salut cordial frățesc.

■-r---■ ---- ---------------------“j=T
<• • . L. I ' ■ . • •• • z

Marți a fost semnată la Bucu
rești înțelegerea de colaborare 
intre Uniunea Scriitorilor din 
Republica Socialistă România 
și Uniunea Literalilor Polonezi 
pe anii 1974—1975. Documentul 
prevede vizite reciproce de 
scriitori, traducători și redactori 
ai unor publicații de specialita
te, participarea la o serie de 
manifestări literare legate de 
aniversarea a 30 de ani de la 
evenimentul eliberării țării noas
tre și a trei decenii de la pro
clamarea R. P. Polone : seri de 
po’ezie. mese rotunde, dezbateri 
etc. Va fi asigurat totodată un 
bogat schimb de informații privi
toare la noile apariții în dome
niul literar, sprijinindu-se tra
ducerea celor mai reprezentati
ve, dintre acestea, publicarea 
in revistele literare a unor gru
paje de proză și poezie, a unor 
sinteze critice din fondul literar 
clasic și contemporan al celor 
două țări.

La 12 februarie, la Ministerul 
Afacerilor Externe a avut loc 
semnarea Protocolului prin care 
guvernul Republicii Socialiste 
România, în spiritul deplinei 
solidarități cu lupta justă a 
populației sud-vietnameze pen
tru libertate, independență, su
veranitate și reunificare a țării, 
a acordat Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, un ajutor 
nerambursabil.

Cu prilejul aniversării a 21 de 
ani de la constituirea Centralei 
Unice a Oamenilor Muncii din 
Chile (C.U.T.), marți după-a- 
miază a avut loc un miting la 
întreprinderea constructoare de 
utilaj petrolier „1 Mai“ din Plo
iești.

Despre semnificația acestei a- 
niversări, au vorbit Nicolae Bu
cura, președintele Comitetului 
sindicatului pe întreprindere, 
frezorul Sandu Iatan și lăcătu
șul Dumitru Mizgoi. Exprimînd 
sentimentele de prietenie și so
lidaritate pe care le nutrește 
poporul român față de poporul 
chilian, vorbitorii s-au pronun
țat pentru restabilirea libertă
ților democratice și sindicale, 
pentru repunerea în drepturi a 
Centralei Unice a Oamenilor 
Muncii din Chile.

★
Consiliul Central al Uniunii 

Generale a Sindicatelor din 
România a adresat un mesaj de 
solidaritate Centralei Unice a 
Oamenilor Muncii din Chile, cu 
prilejul aniversării a 21 de ani 
de la înființarea acesteia.

în cadrul acțiunilor cultural- 
educative consacrate aniversă-

Admiterea la doctorat
în anul universitar 1973-1974

Ministerul Educației și învăță- 
mintului aduce la cunoștință că 
între 5 și 10 aprilie 1974 va avea 
loc admiterea la doctorat pentru 
anul universitar in curs.

înscrierile se vor face incepînd 
cu data prezentului comunicat 
de presă pînă la 10 martie a.c. 
la instituțiile de învățămint su
perior și la unitățile de cerce
tare, care au dreptul să orga
nizeze doctoratul.

Unitățile de învățămînt și 
cercetare, care organizează co

PROGRAMUL III
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9,00 Știri. 9.05 ..Incognito" — 
program de varietăți muzicale. 
9.55 Melodia zilei : „Cîntecul frun
tașului“, de Florin Comișel. 10,00 
Meridian-club. 11,00 Profil pe 
portativ — violoncelistul Daniil 
Safran. 11.30 Opereta ..Voievodul 
țiganilor". 12.00 Știri. 12.05 Invita
ție în fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 
13,00 închiderea emisiunii 17,00 
Știrile după-amiezii. 17.05 Alo. 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rere. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Arte plastice. 18.10 Dublu recital : 
Margareta Pîslaru șl Tony 
Christie. 18.55 Melodia zilei. 19.00 
In direct... de la Uzinele ,.Electro
nica" din București 19.30 Știri. 
19.35 Casa de discuri Vox. 20.05 
Figuri de seamă în istoria cultu
rii universale : Copernic. 21.00 
Radio-fonorama — muzică ușoară 
de peste hotare. 22.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport. 22.30 
Melodia zilei. 22.35 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23.15 Poetica Tară 
de dor. 23.20 Piese simfonice. 
23.55—24.00 Ultimele știri.

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală : « Introducerea 
în informatică : Suporturi de in
formații (I) ; • Geografie (anul 
IV) : Orașele și satele din R. S. 
România : « Electrotehnică (Pre
gătire țehnico-productivă) : Ma
șini electrice. 10,00 Curs de limbă 
engleză. 10.30 Curs de limbă rusă. 
11 00 Film pentru tineret : ..Căldu
ra“, 16.00—17,00 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. Creșterea 
animalelor. Realizarea sarcinilor 
privind sporirea producției de fire 
de mătase naturală și a producției 
de lînă. 17,30 Telex. 17.35 Curs de 
limbă franceză. 18.05 Micii meșteri 
mari. 18.30 Istoria operetei. 18.45 
Dialog. Teoria marcusiană a ..anu
lui unidimensional". Participă Ti- 
tus Mocanu și Cezar Radu. 19,30 

rii a trei decenii de la elibe
rarea patriei de sub jugul fas
cist. la Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România a 
fost inaugurat, marți, un ciclu 
de manifestări omagiale, inti
tulat „XXX întâlniri ale tine
retului la Muzeul Național“. 
Săptămînal, personalități ale 
vieții noastre politice și cultu
rale, eroi ai muncii socialiste, 
ofițeri, participanți la insurec
ția națională antifascistă arma
tă vor înfățișa tinerilor din uzi
ne. instituții, școli, facultăți 
evenimentele din august 1944, 
profundele transformări surve
nite in structura economică și 
socială a țării, marile succese 
obținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului comunist 
în opera de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate. Cu acest prilej, vor fi 
prezentate filme documentare, 
diapozitive, documente origina
le, vor avea loc spectacole, au
diții muzicale etc.

Programul acțiunilor organi
zate de Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România 
in cinstea marii sărbători mai 
prevede simpozioane, vizite în 
sala de expoziție rezervată pre
zentării documentelor și a 
altor mărturii originale despre 
evenimentele din vara lui 1944, 
ore de dirigenție la muzeu pe 
teme ca „A XXX-a aniversare 
a zilei de „23 August“, cursuri, 
seri ale tineretului, gale de fil
me documentare, prelegeri etc.

TENIS
o Au început întrecerile tur

neului de tenis de la TorOnto, al 
doilea concurs pentru grupa I 
a Circuitului W.C.T. în cea mai 
disputată partidă a zilei, austra
lianul Ray Ruffels l-a întrecut 
cu 7—6, 1—6, 6—3 pe america
nul Tom Gorman. Olandezul 
Tom Okker a dispus cu 6—1, 
6—1 de canadianul Keith Car- 
penter, iar Phil Dent (Australia) 
l-a eliminat cu 6—7, 6—3, 6—4
pe Georges Goven (Franța).

Ilie Năstase. principalul favo
rit al turneului, îl va întîlni in 
primul tur pe jucătorul sud-afri- 
can Bob Maud.

• La „Palatul Sporturilor“ din 
Bologna a început un turneu 
internațional, contînd pentru 
grupa a III-a a Circuitului 
W.C.T., la care participă și te- 
nismanul român Ion Tiriac. în 
prima partidă susținută. Ion 
Țiriac l-a învins cu 7—6. 6—3 pe. 
jucătorul american Roscoe Tan- 
ner.

locviul de admitere la doctorat, 
vor afișa pînă la data de 20 fe
bruarie a.c. specialitățile, condu
cătorii științifici, numărul de lo
curi și lista actelor necesare la 
înscriere.

Colocviul de admitere la doc
torat va avea loc conform pre
vederilor Decretului nr.
1058/1967 privind titlurile știin
țifice în Republica Socialistă 
România și ale Hotărîrii Consi
liului de Miniștri nr. 2910/1967.

Telejurnal 20.00 Semnături în 
cartea satului. Reportaj de Marin 
Stănescu și Mihai Crișnaru. 20,15 
Telecinemateca : „Cerul galben". 
21,50 Mina și cei... 40 de balerini 
de la ..Sabata sarra". 22.15 24 de 
ore.

PROGRAMUL II.
20,00 Avanpremieră 20.05 „Sînt 

fecior de argeșan". 20,20 Telex. 
20.25 .,S-a găsit o pălărie !“ 20.55 
Universitatea TV. • Amfiteatru 
politic : Democrația socialistă. In
vitat prof. univ. dr. Ovidiu Trăs
nea • Istoria științei și tehnicii 
românești : Secolul al XVIII-lea în 
Țările Române. Tnvitat dr. Con
stantin Serban • Istoria civiliza
țiilor : Scandinavia în secolele 
X—XIII. Invitat acad. Emil Con- 
durachi. Redactor Paula Zah. 
21.30 Reportaj TV : t,Se întorc fiii 
Vrîncioaiei". 21,50 Pagini de 
umor.

Opera Română : CARMEN —
ora 19 ; Teatrul de Operetă : SÎN- 
GE VIENEZ - ora 19.30 ; Teatrul 
Național (Sala Mare) : ZODIA 
TAURULUI — ora 19.30 : Teatrul 
Național din Cluj (la Teatrul ..Lu
cia Sturdza Bulandra“ — (Sala 
Schitu Măgureanu) : UNCHIUL 
VANIA — ora 19.30 ; (Sala Stu
dio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
T1NARULUI „W" — ora 20 : Tea
trul . C.T. Nottara“ (Sala Maghe- 
ru) : BUNĂ SEARA DOMNULE 
WILDE — ora 19,30 : Teatrul de 
Comedie : OPINIA PUBLICĂ - 
ora 20 ; Teatrul Mic : DUPĂ CĂ
DERE — ora 19 30 : Teatrul Ciu
lești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19.30 : Studioul 
de teatru al T A.T.C. (la Modern 
club) : BUCĂTĂRIA — ora 20 ; 
Teatrul . C. Tănase" (Sala Savov): 
LA SAVOY. BOEMA — ora 19.30 : 
(Sala Victoria) : VINO SĂ NE 
VEZI DISF.ARĂ _ ora 19.30 ; An
samblul .Rapsodia Română" : LA 
HANUL CU CÎNTECE — ora 19 30; 
Teatrul ..Ton Vasilescu“ : O FATĂ 
IMPOSTBTLĂ — ora 19.30 : Teatrul 
..Țăndărică" (Sala Academia) : 
RĂT ST NĂTĂRĂI — ora 17 : Cir
cul „Globus" : CIRCUL BUSCH 
ROLAND — orele 16 și 19,30.

TINERETUL LUMII

Convocarea conferinței 

naționale a U. T. M. 

„Ho Și Min"

La Hanoi a avut Ioc ple
nara C.C. al Uniunii Tinere
tului Muncitor „Ho Și Min“ 
din R. D. Vietnam care a ho- 
tărît convocarea, Ia 18 fe
bruarie, a conferinței națio
nale a uniunii. După cum 
arată ziarul „Nhan Dan“, 
conferința va face un bilanț 
al activității tinerei gene
rații și va stabili sarcinile a- 
cesteia în declanșarea unei 
largi întreceri socialiste în 
cadrul pregătirilor pentru cel 
de-al IV-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Muncitor 
„Ho Și Min“.

CAIRO. — Trupele de geniu ale 
Egiptului procedează, în prezent, 
la demi narea sectorului nordic 
al Canalului Suez, pentru a per
mite cit mai rapid începerea 
lucrărilor de curățire a acestei

„PENTRU REVIZUIREA PROFUNDĂ 
A RAPORTURIEOR ECONOMICE 

DINTRE ȚĂRILE PUTERNIC 
INDUSTRIALIZATE SI CELE ÎN CURS

DE DEZVOLTARE“
Interviul secretarului general al O.P.E.C.

într-un interviu acordat pu
blicației „FORUM DU DEVE- 
LOPPEMENT“, secretarul gene
ral al Organizației țărilor expor
tatoare de petrol — O.P.E.C.,
Abderrahman Khene, a apreciat 
că, ținind seama de evoluțiile 
cele mai recente pe arena eco
nomică mondială, „există o po
sibilitate pentru a se proceda la 
revizuirea profundă a raportu
rilor economice existente intre 
țările puternic industrializate și 
țările în curs de dezvoltare“. 
Aceste raporturi — a spus el — 
au fost stabilite într-un moment 
cînd țările industrializate au ho
tărit să fixeze în mod unilate
ral prețul materiilor prime în 
general și al produselor manu
facturate pe care le vindeau ță
rilor în curs de dezvoltare. Cu 
ocazia crizei petrolului — a con
tinuat secretarul general ai 
O.P.E.C. — toată lumea pare să 
se preocupe de soarta țărilor 
subdezvoltate, fapt mai puțin 
remarcat în trecut, și a reieșit 
că trebuie revizuite efectiv toa
te valorile stabilite pină acum 
în mod unilateral în ce privește 
un număr de produse, cu alte 
cuvinte că trebuie reconsiderați 
termenii de schimb.

Privitor la hotărîrea O.P.E.C. 
de a crea o bancă pentru dez
voltare. A. Khene a arătat că, 
în acest fel, O.P.E.C. „va putea 
să favorizeze progresul țărilor 
în curs de dezvoltare prin fur
nizarea de mijloace financiare la 
cote preferențiale“. Țările pro
ducătoare de petrol — a declarat 
el — așteaptă din partea țărilor

„Decalajul 
cresciod“

STUDIUL UNUI SAVANT
IRANIAN DESPRE SĂRĂCIE 
Șl SUBNUTRIȚIE PE TERRA

La cererea Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului, sa
vantul iranian Manouchehr 
Ganji a întocmit un studiu, 
intitulat „Decalajul crescind“, 
care urmează să fie prezen
tat comisiei. Potrivit docu
mentului, pentru elaborarea 
căruia au fost necesari cîțiva 
ani, aproape un miliard de 
persoane din populația pla
netei noastre de circa 3,7 mi
liarde trăiește in sărăcie. 
O treime pînă la jumătate 
din locuitorii Asiei, Africii și 
Americii Latine suferă de 
foame și de subnutriție. Cir
ca 20—25 la sută din copii 
mor în aceste zone înainte de 
a împlini cinci ani, iar vîrsta 
medie a unui număr mare 
de locuitori este de 20 de ani.

Una dintre concluziile stu
diului lui Ganji constă în 
aceea că Comisia trebuie 
să-și întărească autoritatea 
morală și să o folosească 
într-o campanie mondială 
pentru eliminarea condițiilor 
sărăciei în masă.

j PE SCURT «PE SCURT« PE SCURT« PE SCURT «PE SCURT

• LA HANOI SE DESFĂ
ȘOARĂ cel de-al treilea Con
gres al Federației Sindicatelor 
din Vietnam.

în numele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, tovarășul Con
stantin Mîndreanu, secretar al 
C.C. al U.G.S.R., a adresat par- 
ticipanților la congres, clasei 
muncitoare, eroicului popor 
vietnamez un cald și frățesc 
salut, subliniind că și în conti
nuare clasa muncitoare, între
gul nostru popor vor acorda 
poporului vietnamez sprijinul 
lor multilateral pentru recon
strucția țării, pentru realizarea 
unei păci trainice în Indochina, 
pentru dezvoltarea socialistă a 
R. D. Vietnam.

Delegația U.G.S.R. la 
Bonn

• DELEGAȚIA UNIUNII GE
NERALE A SINDICATELOR 
DIN ROMANIA a sosit la Bonn 
la invitația președintelui Uniu
nii Sindicatelor din R.F. Germa
nia (D.G.B.). Tovarășul Mihai 
Dalea. președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a avut o în
trevedere cu H O Vetter, pre
ședintele D.G.B.. și cu alți mem
bri ai conducerii Uniunii Sindi
catelor din R.F.G. Ati fost dis
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ORIENTUL APROPIAT
• Pregătiri în vederea începerii lucrărilor de 

curățire a Canalului Suez • Convorbiri între pre
ședinții Egiptului și Sudanului

puternic industrializate să dea 
dovadă de bunăvoință, consim
țind la revizuirea termenilor e- 
conomici care au prevalat pînă 
acum și care au fost un obstacol 
în calea emancipării economice 
și sociale a țărilor mai puțin 
dezvoltate.

Conferința de>
în discursul rostit la deschi

derea lucrărilor Conferinței 
principalelor state occidentale 
importatoare de petrol care se 
desfășoară Ia Washington, se
cretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, a propus un program 
de cooperare în șapte puncte 
pentru soluționarea actualei crize 
energetice. El a arătat că, dacă 
celelalte țări occidentale consu
matoare, care produc și ele pe
trol, vor proceda la fel, Statele 
Unite sînt gata să împartă cu 
ele o parte din disponibilitățile 
lor totale (producția internă plus 
importurile), pe baza unor cri
terii ce urmează a fi stabilite. 
Kissinger a adăugat că S.U.A. 
își vor aduce contribuția la sta
bilirea unui angajament colec
tiv în vederea dezvoltării resur
selor de petrol din fiecare țară 
industrializată care posedă ză
căminte exploatabile și să încu
rajeze investițiile de capital în 
noi sectoare de producere a ma
teriilor energetice — carburanți 
sintetici, gaze obținute din căr
bune etc. El a făcut apel ca ță
rile industrializate să accepte 
participarea la „sacrificiile și 
cheltuielile rezultate din măsu
rile de economisire a energiei".

în încheierea expunerii sale, 
secretarul de stat a subliniat că 
problema energiei nu poate fi 
soluționată decît printr-o „con
certare internațională“, că țările 
în curs de dezvoltare trebuie să 
fie rapid asociate la consultările 
actuale și că relațiile dintre ță
rile consumatoare și statele pro
ducătoare de petrol trebuie să 
se desfășoare în spiritul coope
rării și nu al confruntării.

Luînd cuvîntul, în calitatea 
sa de președinte al Consiliului 
Ministerial al C.E.E., ministrul 
de externe vest-german, Wal
ter Scheel, a prezentat punctul 
de vedere al țărilor comunității 
vest-europene. El a relevat că 
armonizarea pozițiilor țărilor 
industrializate are drept scop 
adîncirea colaborării și nu con
fruntarea. pronunțîndu-se pen
tru crearea, în cadrul conferin
ței, a unor grupuri de lucru. 
„Cei nouă“ vor ține seama, 
totodată, de problemele speci
fice ale țărilor în curs de dez
voltare — a precizat Scheel.

Ministrul de externe al Fran
ței. Michel Jobert, a apărat 
punctul de vedere al țării sale 
în ce privește acordurile bila
terale asupra produselor petro
liere și a respins ideea creării 
unor organisme însărcinate cu 
organizarea cooperării în dome
niul petrolier după încheierea 
conferinței de la Washington, 
pe care a calificat-o ca o „reu
niune oarecum nelegitimă". El 
s-a pronunțat in favoarea ideii 

cutate posibilități de dezvoltare 
a relațiilor și colaborării dintre 
sindicatele din cele două țări, 
precum și alte probleme de in
teres comun.

Conferință 
arabo-africană

• ÎN LUNA APRILIE, la 
Khartum urmează să aibă loc 
o conferință arabo-africană, la 
care vor lua parte experți din 
cele două grupuri de state. 
Scopul acestei reuniuni îl con
stituie examinarea mijloacelor 
și a căilor susceptibile să con
ducă la întărirea relațiilor ara- 
bo-africane în diverse domenii 
potrivit declarației făcute de 
Selim al Yamani, secretar gene
ral adjunct al Ligii Arabe.

• COMITETUL NAȚIONAL 
AL SINDICATULUI MINERI
LOR din Marea Britanie a ho
tărit, marți. în unanimitate să 
respingă propunerile avansate 
de o serie de cercuri financiare 
și industriale în vederea regle
mentării conflictului de muncă. 
Un purtător de cuvînt al sindi
catului a precizat că, astfel, 
greva celor 269 000 de mineri 
continuă. 

căi navigabile — relatează co
tidianul cairot „AL AHRAM“. 
Startul lucrărilor va fi dat de 
degajarea celor 14 nave de di
verse naționalități, blocate, de 
ani de zile. în apele canalului.

Pe de altă parte — adaugă a- 
genția FRANCE PRESSE — Mi
nisterul egiptean al reconstruc
țiilor a pus, luni, la punct, un 
plan de reconstruire a orașului 
Suez. Acesta prevede dezvolta
rea orașului Suez, care se va 
întinde, in viitor, pe o suprafață 
de zece ori mai mare decît cea 
actuală. în același context, s-a 
hotărit să se pună capăt izolării 
guvernoratului de la Marea Ro
șie și să se lege mai bine această 
regiune de interiorul țării, 
printr-o rețea de șosele și căi 
ferate.

CAIRO. — Președinții Anwar 
Sadat și Gaffar Numeiri au a- 
vut, luni, convorbiri într-o lo
calitate din deșertul apusean. Ei 
au examinat conjunctura arabă 
actuală și posibilitățile de con
solidare a relațiilor dintre Egipt 
și Sudan — transmite agenția 
M.E.N. Mai multe întrevederi 
au avut loc, concomitent, între 
miniștrii sudanezi și egipteni, 
care au abordat aspectele con
crete ale cooperării bilaterale 
în diverse domenii.

la Washington
ca problemele ridicate de criza 
energetică să fie examinate in 
cadrul organizațiilor internațio
nale, mai degrabă decît în ca
drul unui grup restrîns, cum 
este cel reunit în capitala ame
ricană. El s-a pronunțat, din 
nou, in favoarea convocării unei 
conferințe în cadrul O.N.U., 
consacrat^ problemelor energiei.

Ministrul de externe britanic, 
Alee Douglas-Home, a spus că 
guvernul de la Londra studiază 
propunerea președintelui Alge
riei, Houari Boumediene, pri
vind convocarea unei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată examinării 
problemelor crizei energetice și 
materiilor prime.

Aceeași poziție a fost adoptată 
și de ministrul de externe olan
dez, Max Van der Stoel.

Ministrul de externe al Italiei, 
Aldo Moro, și-a exprimat spe
ranța că actualele dificultăți vor 
fi depășite printr-o cooperare 
internațională sinceră între ță
rile industrializate, țările în 
curs de dezvoltare și statele 
producătoare.

Mișcarea
9 

grevistă 
din R.F.G.

Acțiunea revendicativă a 
salariaților serviciilor publice 
din R. F. Germania a căpă
tat, marți, o amploare deose
bită. numai în rețeaua de 
transporturi aflîndu-se in 
grevă aproape 190 000 de 
muncitori. Acestora li s-au a-
dăugat, in cursul zilei, lucră
torii din serviciile poștale și 
cei din rețelele de distri
buire a electricității, gazelor

încheierea a 
convorbiri, 
președinte- 
salariaților 

ziariști-

și căldurii.
Pe de altă parte, reprezn- 

tanții sindicatelor au conti
nuat, la Stuttgart și Frankfurt 
pe Main. negocierile cu gu
vernul privind modalitățile de 
soluționare a acestui conflict 
de muncă. La 
două runde de 
Heinz Kluncker, 
le Sindicatului 
publici, a declarat 
lor că nu s-a ajuns la nici un 
rezultat, deoarece revendică
rile muncitorilor nu au fost 
acceptate, astfel că greva 
continuă.

• PROF. VIRGIL CINDEA, 
membru al Academiei de Știin
țe Sociale și Politice a Republi
cii Socialiste România, a ținut 
o serie de conferințe la Beirut, 
în l'ața unui numeros public, pe 
tema „Relațiile bimilenare ro- 
mâno-libaneze“ și „Gîndirea ro
mânească în epoca modernă și 
contemporană".

Conferințele s-au bucurat de 
o largă apreciere din partea par- 
ticipanților.

Suspendarea grevei me
canicilor de locomotivă 

din Anglia
• SINDICATUL MECANICI

LOR DE LOCOMOTIVA din 
Marea Britanie (A.S.L.E.F.) a 
hotărit să suspende acțiunile 
greviste care au afectat în ul
timele săptămîni traficul fero
viar în perioada desfășurării 
campaniei electorale în vederea 
alegerilor din 28 februarie a.c. 
într-un comunicat dat publici
tății, conducerea A.S.L.E.F. su
bliniază că hotărîrea a fost de
terminată de cererea lansată, în 
acest sens, de liderul laburist 
Harold Wilson.

Nouakchott — capitală simbol
D

upă un zbor de 
patru ore, survo- 
lind bătrînul masiv 
al Atlasului și în
tinderile deșertice 
ale necuprinsei Sa- 

hara, aștept clipa aterizării 
care poate oferi pașilor sigu
ranța pămintului. Clipa se lasă 
parcă și mai așteptată cînd ora 
de sosire intîrzie, chiar doar cu 
cîteva minute. Ochii aleargă 
mai nerăbdători, cînd spre ca
dranul ceasului, cînd spre fe
reastră, căutînd solul. Pilpîirea 
luminoasă a avertizării „Pune- 
ți-vă centurile de siguranță“ și 
„Nu lumați, vă rugăm“, însoți
tă de glasul stewardesei, mic
șorează tenta de tensiune. După 
numai cîteva secunde, priveam 
din nou spre ceas, apoi prin hu- 
blou. Dunele de nisip, care se 
dilatau cu pierderea înălțimii, 
nu le mai văd, in locul lor apar 
amenințătoare „dunele“ mișcă
toare, spumoase ale Atlanticu
lui. încerc să estimez înălțimea. 
10.000 de metri ? 5.000 ? 3.000 ? 
Deodată, nisipul și apa, rîndui- 
te în valuri, dispar. Nu, nu in
trasem în norii obișnuiți. Un 
praf dens, galben, alerga nebu
nește pe lingă fuselaj. Simt 
cum uriașa aeronavă caută pista 
aeroportului cu o fantastică în- 
demînare. Un viraj pe dreapta, 
încă unul pe stingă. Apoi, ope
rația se repetă. Clipele par ore. 
în sfîrșit, aterizăm.

Aflăm cu surprindere că am 
ajuns la Nouakchott pe o fur
tună de nisip, destul de puter
nică, însă obișnuită pentru pe
rioada respectivă pe aceste me
leaguri. Nu știu, poate mi s-a 
părut, dar Ia coborîre fața pilo
tului păstra incă urmele unui 
vizibil efort...

• Aici, deșertul 
a fost învins...

O imagine avea să mă înso
țească mai tot timpul vizitei în 
Republica Islamică Mauritania. 
Poate și acum, la scurgerea cî- 

torva săptămini, cînd încerc să 
reconstitui tablouri din îndepăr
tata „țară a maurilor“ aceeași 
secvență se repetă, devenind o 
obsesie. Abia coborisem din a-’ 
vion, sub proaspăta influență a 
cerului de plumb topit, cind în 
drum spre clădirea aeroportu
lui privirile-mi erau atrase de 
grupuri de oameni in veșminte 
de culoarea aibastrului marin, 
cu imense turbane și fețe aco
perite, ce măturau de zor, in 
mișcări ritmice, pista betonată 
a aeroportului. în urma lor se 
deschideau largi alei. Privirile 
întrebătoare aveau să primească 
un răspuns : operația se repetă 
continuu. Zi și noapte, echipe 
speciale înfruntă ofensiva vîn- 
turilor. a nisipurilor, păstrind 
deschisă spre lume, principala 
poartă aeriană a țării. Lupta cu 
natura vitregă, cu clima aspră, 
pe care o duc de cind se știu 
locuitorii acestor spații, mi se 
asociase spontan cu această 
imagine, devenită pentru mine 
un simbol.

In timpul drumului de la ae
roport în capitala țării, Nouak
chott. mai apoi, in popasurile 
în împrejurimile orașului, pe 
noile sale bulevarde, la obiecti
ve economice, politice, sociale 
sau culturale, imaginea simbol 
revenea mereu in memorie. 
Poate ziua cînd am ieșit spre 
Atlantic, parcurgînd cițiva kilo
metri prin plin pustiu, a fost 
momentul fixării acelei ima
gini... Acolo, la îngemănarea cu 
uscatul, marele ocean n-a creat 
fișia binefăcătoare de clorofilă. 
In strinsoarea pleoapelor în
cercam zadarnic să aflu o co
roană umbroasă, o tufă de ver
deață. Lipsește pămintul, lip
sește vegetația, lipsește mai ales 
apa dătătoare de viață. Doar 
nisip, vint pustiitor și soare de 
foc. Plaja are ceva din panora
mele selcnice. întinderi de un 
alb strălucitor se pierd sub 
geana ochiului, pînă cind pupi
la obosită îți intunecă vederea. 
Undeva, in marginea zării — 
dacă căldura nu joacă feste — 
descifrezi siluetele unor cămile. 
Or fi adevărate ?

Dincolo, valuri, cînd liniștite, 
cînd prăpăstioase, vin dinspre 
apus, căutind să înghită țărmul, 
ca o mișcare pendulară. Lovi
turile unduirilor te aduc la 
realitate. împins de urmele pa
șilor te aventurezi spre poale
le primei dune. Apoi, ca la eo-

în ultimele zile o violentă 
furtună s-a abătut asupra 
vestului Europei, provocind 
importante pagube materiale, 
tn Marea Britanie, numeroa
se artere de circulație au de
venit impracticabile în sud- 
estul țării din pricina inun
dațiilor. Valurile uriașe au 
scufundat, în apropiere de 
Capul Cornwall, o navă pa- 
nameză, dar, din fericire, e- 
chipajul a putut fi salvat. 

manda unui resort, te oprești 
automat. Șoaptele atlantice au 
dispărut, o liniște nefirească te 
supune. împrejur, adevăratul 
pustiu. Așa arată locul unde 
avea să apară Nouakchottul. Pe 
acest nisip — a cărui adincime 
depășește uneori 10—15 metri, 
mauritanienii harnici, cinstiți și 
ospitalieri, și-au înălțat capita
la. Ce semnificație are tinăra 
așezare, mai tinără decît ado
lescenții săi ? Poate semnifica
ția modernului, concretizat in 
clădirile din beton și sticlă, ca
nalizarea, străzile asfaltate, sau 
în curs de asfaltare, spitalele 
sau casele de cultură, școlile. 
Dar, în primul rind, voința fer
mă de a avea un centru politic 
și administrativ, pentru o popu
lație în majoritate nomadă. 
Dacă ținem seama și de faptul 
că în momentul dobindirii in
dependenței Mauritania nu dis
punea de nici un oraș care să 
fie investit cu prerogativele 
unei capitale — fostul centru 
administrativ aflîndu-se Ia 
Saint-Louis, în Senegal — ho- 
tărirea cu care s-au angajat 
locuitorii în construirea Nouak- 
chottului, devine și mai eloc
ventă. Nu intimplător capitala 
— cu realizările și reperele 
sale de viitor — este adesea a- 
sociată cu dorința de afirmare 
a unei națiuni.

După ieșirea la Atlantic stră
batem străzile Nouakchottului. 
Gazdele ospitaliere își îndepli
nesc misiunea...

— Acolo este clădirea Adu
nării Naționale, Casa de cultu
ră a tineretului. Construcțiile 
acestea adăpostesc sediile mi
nisterelor. Aici, unde flutură 
drapelul național, se află sediul 
prezidențial. In partea aceea 
sint locuințele, cartierul amba
sadelor. Am intrat pe bulevar
dul denumit de noi, „al dune
lor“. Vedeți casele din stingă ? 
E satul Czar. Cei 600 de locui
tori ai săi au devenit primii lo
cuitori ai capitalei. Acum popu
lația depășește 100 000 de per
soane, o parte a acestora con- 
stituind-o cei minați de seceta

pustiitoare, în căutarea unui re
fugiu cu apă...

Uzina de desalinizare a apei 
de mare, centrala electrică, au 
constituit poate primele miraco
le ale civilizației, care uimise 
nomazii ce se opreau în fața 
„cămilelor plajei“ — cuvinte re
unite în simbolicul Nouakchott. 
Ulterior, descoperirea unei im
portante rezerve de apă dulce la 
Idini, situat la 64 km de capi
tală, și construirea unei con
ducte pină in Nouakchott, avea 
să asigure aprovizionarea non- 
stop cu apă. Era una din cele 
mai mari izbinzi. Totuși debi
tele actuale nu satisfac în în
tregime atît cerințele consumu
lui domestic, cit, mai ales, cele 
proiectate pentru viitoarele ca
pacități industriale : o fabrică 
de ciment, una de chibrituri, 
alta de răcoritoare.

• Republica 
Islamică Mauri
tania a devenit 
independentă la 
28 noiembrie 
1960.

o Este situa
tă în vestul Sa
ltar ei, între Ma- 
li, Senegal, O- 
ceanul Atlantic,

Sahara Spaniolă și Algeria.
e Suprafața : 1 085 805

km.p.
• Populația (cea mai mare 

parte nomadă) 1 500 000 lo
cuitori.

• Orașe: Nouakchott, 
Nouadhibou, Rosso.

• Zăcăminte minerale: 
fier (12 000 000 tone în 1973), 
sare, cupru, gips, titan, fos
fați. aur.

• Cîteva din marile pro
iecte : amenajarea unei zone 
agricole intensive, de-a lun
gul fluviului Senegal, și al a- 
fluentului său Gorgol, con
struirea unei uzine siderur
gice în apropiere de Nouak
chott, punerea în valoare a 
fondului piscicol (coasta 
mauritaniană a Atlanticului 
e rina din cele mai bogate 
din lume).

Proiectul „Spacelab“
Reprezentanți ai N.A.S.A. și ai Organizației Europene de Cer

cetări Spațiale (E.S.R.O.) examinează un proiect privind reali
zarea unui laborator spațial vest-european. Noul vehicul cosmic, 
denumit „Spacelab“. este proiectat să fie lansat în spațiu cu aju
torul unei rachete americane, Ia bordul său urmind să activeze 
cercetători vest-europeni. Proiectul prevede, de asemenea, ca 
noul laborator spaț.ial să poată fi adus pe Pămint după fiecare 
misiune îndeplinită.

Costul programului „Spacelab’* va fi de aproximativ 1 850 mi
lioane franci francezi și urmează să fie suportat de R.F.G., Bel
gia. Franța, Spania. Marea Britanie, Elveția, Olanda, Italia, Sue
dia și Norvegia.

• Un deziderat major: 
formarea cadrelor

Dar. din toate proiectele, cel 
mai important pentru Maurita
nia, este cel privind formarea 
cadrelor. N-a existat o convor
bire la care oficialități sau re- ; 
prezentanți ai organizației de 
tineret să nu fi subliniat locui 
și rolul deosebit pe care-1 ocu
pă in cadrul preocupărilor lor 
pregătirea unor contingente de 
specialiști — cu pregătire me
die sau superioară — oameni 
capabili să rezolve sarcinile 
complexe ale dezvoltării Mauri- 
taniei. In mai multe rinduri, 
ministrul tineretului și sportu
rilor, Ba Mamadou Alassane, 
care îndeplinește în cadrul Par
tidului Poporului Mauritanian 
și funcția de Responsabil na
țional al tineretului, ne spunea:

— Țara este tinără, avem 
aproape 14 ani de independență. 
Sînt foarte multe lucruri de fă
cut și sintem conștienți de răs
punderile noastre. Evident, in
tr-un stat in care 40 la sută 
din populație o formează locui
tori pînă în 15 ani, una din di
recțiile principale ale politicii 
noastre are in vedere problema-. 
tica tineretului. De modul cum 
angajăm tinăra generație la 
efortul general vor depinde fără 
îndoială succesele noastre vii
toare.

I-am adresat rugămintea să 
înfățișeze cititorilor ziarului 
nostru cîteva din marile obiec
tive în care este angajat tine
retul.

— în mare sintem preocupați 
de punerea in aplicare a trei 
obiective, care au fost enunța
te Ia ultimul Congres extraordi
nar al Partidului Poporului 
Mauritanian : organizația de ti
neret fiind, după cum știți, in
tegrată in partidul unic de gu- 
vernămînt. Aceste obiective se 
referă la independența cultura
lă — în cadrul căruia urmărim 
formarea cetățeanului maurila- 

nian, conștient de trecutul său, 
hotărit să muncească pentru 
emanciparea culturală a patriei. 
Apoi independența economică, 
în concepția noastră această 
exigență va fi realizată prin de
cizia și voința mauritanieniior 
de a-și vedea țara dezvoltîndu- 
se, prin munca lor, în interesul 
lor. în sfîrșit, ultimul obiectiv 
se referă la cerința introducerii 
din ce in ce mai largi a demo
crației în viața națiunii. Am î,'^ 
cercat, și uneori am reușit, sa 
mobilizăm tineretul, să-i valo
rificăm potențele pentru con
cretizarea acestor largi obiecti
ve. în realizarea lor cohlucrăm 
cu alte ministere cum este cei 
al invățămîntului fundamental, 
al educației naționale. Pe linia 
ministerului nostru asigurăm 
promovarea unor activități în 
colonii de vacanță, de formare 
a cadrelor in tabere, realizăm 
schimburi de tineret. La postul 
de radio, contribuim la redac
tarea emisiunii speciale dedi
cate tinerelului.

Ba Mamadou Alassane s-a re
ferit apoi la relațiile internațio
nale care Ie promovează Mauri
tania :

— De la dobîndirea indepen
denței am depus eforturi pentru 
îmbunătățirea relațiilor cu sta
tele din Africa, din întreaga 
lume, care luptă pentru inde
pendență, împotriva colonialis
mului. pentru pace și înțelegere 
in lume. Sintem gata să dezvol
tăm relații pe multiple planuri, 
cu toate statele care ne respec
tă propria suveranitate. Am pu
tut constata cu bucurie că in 
calitate de membre ale Organi
zației Națiunilor Unite, Mauri
tania și România s-au găsit de 
cele mai multe ori alături. Sin
tem siguri că intensificarea re
lațiilor dintre țările noastre 
este de natură să ducă la o 
mai bună cunoaștere reciprocă. 
Cu prilejul vizitei delegației de 
tineret, am aflat lucruri intere
sante despre experiența dvs. 
privind tineretul. Faptul că ați 
venit să ne cunoașteți, stabi
lind un prim contact, semnifică 
pentru noi multă prietenie și 
respect. Putem să vă asigurăm 
că păstrăm pentru poporul ro
mân. pentru președintele 
Nicolae Ceaușcscu, întreaga 
noastră stimă și considerație.

IOAN TIMOFTE
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