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„Fiți bine venit în mijlocul nostru, mult stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu“. Cu 
aceste cuvinte a fost întîmpinat președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România de către colectivul companiei aeriene libaneze.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU IN LIBAN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit o delegație
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începerea convorbirilor oficiale 
româno-libaneze
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CORDIALITATE Șl PRIETENIE, DORINȚA 
RECIPROCĂ DE A DEZVOLTA RELAȚIILE 
DINTRE CELE DOUĂ ȚĂRI Șl POPOARE, 

iată ambianța in care s-a desfășurat și programul 
din a doua zi a vizitei pe care o întreprinde

La Palatul Prezidențial de 
Ia Baabda, au început vineri 
dimineață convorbirile oficia
le între președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste R.omânia, Nicolae 
Ceaușescu și președintele Re
publicii Liban, Suleiman 
Frangieh.

Din partea română au par
ticipat : Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi

niștri, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Mircea Malița și Nicolae Doi- 
caru, consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat, Mihail 
Levente, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
Liban.

Din partea libaneză au par
ticipat Takieddine Solh, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Fouad Naffah, minis
trul afacerilor externe, An- 
toin Fadal. secretar general 

a.i. Ia Ministerul Afacerilor 
Externe, și alte persoane ofi
ciale.

Iu cadrul convorbirilor a 
fost apreciată evoluția conti
nuu ascendentă a relațiilor bi
laterale, în spiritul prieteniei 
tradiționale dintre cele două 
țări și popoare. Totodată a 
fost exprimată hotărîrea de a 
dezvolta colaborarea pe mul
tiple planuri — politic, eco
nomic, tehnico-științific, cul

tural. Au fost abordate pro
bleme actuale ale vieții inter
naționale, exprimîndu-se do
rința de a colabora mai strîns 
și pe acest tărîm, în scopul 
creșterii cor.tribuției celor 
două țări și popoare la stator
nicirea unei păci trainice, 
dezvoltării colaborării între 
popoare.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de cor
dialitate, prietenească.

a Partidului Comunist
Vineri după-amiază, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a primit o delegație a 
Partidului Comunist din Liban, 
compusă din Nadirti Aboul Sa- 
mad, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C. din 
Liban, Artin Madoian, membru 
al Biroului Politic, și J. Farhat. 
membru al C.C. al P.C, din Li
ban.

La primire a participat tova

ÎNTÎLNIREA CU REPREZENTANȚI 
AI CAMERELOR DE COMERȚ 

ȘI INDUSTRIE DIN LIBAN
în cursul după-amiezii de 

vineri, președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o întîlnire 
cu reprezentanți ai Camerelor 
de Comerț și Industrie din 
Liban.

Au participat Toufic Assaf, 
ministrul industriei și petro
lului, Adnan Cassar, pre
ședintele Camerei de Comerț 
și Industrie, Elias Sarchis, 
guvernatorul Băncii Centra
le a Libanului, președinții ma
rilor companii comerciale li
baneze, conducătorii celor mai 
importar.te firme economice, 
numeroși oameni de afaceri.

La întîlnire au asistat per
soanele oficiale române care 

rășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Membrii delegației au adresat 
uji . călduros salut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea 
conducerii partidului, a comu
niștilor libanezi, apreciind că 
vizita pe care o face in Liban 
reprezintă o contribuție impor
tantă la dezvoltarea legături
lor de prietenie dintre cele două 
țări și popoare.

îl însoțesc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu în vizita sa 
în Liban.

Salutînd prezența președin
telui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
a luat cuvîntul președintele 
Camerei de Comerț și Indus
trie din Liban, Adnan Cassar.

A luat apoi cuvîntul preșe
dintele Nicolae Ceaușescu.

întîlnirea a prilejuit un 
dialog viu, alert, în cadrul 
căruia reprezentanții marilor 
firme libaneze și-au manifes
tat dorința de a dezvolta 
schimburile de mărfuri cu 
România și colaborarea în 
producție cu întreprinderile

din Liban
In timpul convorbirii a fost 

exprimată dorința reciprocă de 
a dezvolta în continuare rela
țiile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Liban. Au fost abordate, de a- 
semenea, probleme ale situației 
internaționale, îndeosebi re
feritoare la situația din Orien
tul Mijlociu.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

românești, de a înființa so
cietăți mixte și de a coopera 
pe terțe piețe, apreciind dez
voltarea economică a țării 
noastre, potențialul său în 
continuă creștere, calitatea 
produselor românești.

Participanții la discuții au 
mulțumit călduros șefului 
statului român pentru soli
citudinea sa, pentru răspun
surile. date, pentru importan
ta contribuție personală adu
să la dezvoltarea relațiilor e- 
conomice bilaterale, factor de 
seamă în evoluția continuu as
cendentă a legăturilor priete
nești dintre România și Liban.

N NUMĂRUL 
DE AZI:

EROI Al MUNCII 
SOCIALISTE

în cadrul unei so
lemnități ce a avut loc 
ieri la Consiliul de 
Stat, fierarului beto- 
nist Iordan G. Drag- 
nea, șef de brigadă 
la Trustul de construc
ții industriale Bucu
rești și maistrului prin
cipal Aurel C. Neacșu, 
de la Trustul de insta- 
lații-montaj București, 
le-au fost înmînate ieri 
titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste" și me
dalia de aur „Secera 
și Ciocanul".

înalte ordine și me
dalii au mai fost con
ferite și altor munci
tori, maiștri, tehnici
eni, ingineri, cadre de 
conducere pentru con
tribuția la punerea in 
funcțiune înainte de 
termen a unor capa
cități de producție de 
pe platforma indus
trială Tîrgoviște.
relatare în pagina a V-a

DE LA 

ANGAJAMENT 

LA FAPTĂ

Reporterii noștri vă 
prezintă azi în cadrul 
acestei rubrici :

• Din experiența 
întreprinderii „Prod- 
complex" din Tg. Mu
reș care a încheiat a- 
nul 1973 cu realizări 
deosebite în întrece
rea socialistă.

• Cum acționează 
forestierii vîlceni pen
tru îndeplinirea anga
jamentelor pe care și 
le-au asumat prin 
Chemarea la între
cere adresată colecti
velor de muncă simi
lare din întreaga țară.

- pagina a Ila -

EXPERIMENT CS
Trimisul nostru la 

„Modern-Club" rela
tează în corespon
dența pe care o publi
căm astăzi în pagina 
a ll-a : CÎND Șl CUM 
SE FACE AUZITĂ VO
CEA DIN SALĂ.

Cîteva fapte semni
ficative pentru rolul 
pe care îl poate avea 
sociologul în atrage
rea tinerilor la activi
tatea casei de cultură

Moment important 
în dezvoltarea relațiilor 

româno-libiene
Prin întreaga ei desfășurare, prin rezul

tatele eu care s-a încheiat, vizita președin
telui Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, în Repu
blica Arabă Libiană reprezintă un moment 
de cea mai mare importanță pentru dez
voltarea, in continuare, pe un plan supe
rior, a legăturilor româno-libiene. Libia a 
făcut o primire călduroasă șefului statului 
român, l-a întimpinat cu stimă și admira
ție. O atestă manifestările populare de la 
Tripoli, ca și cuvîntările oficiale rostite în 
cele trei zile ale vizitei. Pe acest pămînt 
al Africii, un popor care a pășit pe calea 
unei dezvoltări de sine stătătoare, a efor
turilor consacrate progresului, _ și-a ma
nifestat prietenia față de România socia
listă, a cărei politică definită printr-o pro
fundă principialitate, realism, consecvență 
găsește un puternic răsunet. La centrul 
universitar din Tripoli, pe șantierul Com
binatului textil Zanzur ca și la rafinăria 
„Zawia“ ovațiile și aplauzele adresate pre
ședintelui Consiliului de Stat al României 
au dat o concludentă expresie sentimente

lor de prietenie, înaltă prețuire și respect. 
Vizita în Libia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personalitate prestigioasă de al 
cărei nume sini indisolubil legate elabo
rarea și realizarea în practică a politicii 
clarvăzătoare a României, este apreciată 
drept un eveniment cu semnificații majore, 
care va impulsiona puternic dezvoltarea 
pe mai departe a raporturilor româno-li
biene. Președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției al Libiei, Moamer El 
Geddafi, sublinia : „Considerăm că vizita 
președintelui Ceaușescu marchează o nouă 
etapă de stimulare a relațiilor dintre țările 
noastre“.

Dialogul româno-libian la nivel înalt, des
fășurat într-o atmosferă de cordialitate, 
prietenie și înțelegere reciprocă, a eviden
țiat aspirația comună de a dezvolta legătu
rile dintre cele două popoare prietene, le-

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. a Vl-a)

În Complexul C. F. R. Brașov
Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea și modernizarea transporturilor pe 

căile ferate și participarea la opera de construire a socialismului în patria noastră, cu pri
lejul împlinirii a 100 de ani de activitate feroviară prin Decret al Consiliului de Stat, Com
plexului C.F.R. Brașov i-a fost conferit ordinul „Steaua Republicii Socialiste România“ clasa I.

ȘCOALA

PĂRINȚILOR
de ACULIN CAZACU

Anume deficiențe și difi
cultăți ale educației contem
porane, anume orientări spre 
valorizarea unor noi resurse 
ale actului educațional, au 
determinat apariția a nume
roase școli „paralele" cu cea 
tradițională. Te- 
le-școala, multi
media, școala 
populară, școala 
activă... Dar, din
colo de toate a- 
cestea, una din
tre noile pirtii
ale creării mediului edu- 
cogen este „școala părin
ților“. O școală organiza
tă, cu program și plan, cu 
rigorile și finalitățile ei. O in
stituție deschisă și funcțio
nală, aptă de prelucrare 
complexă a unei materii di
ficile : aceea a părinților de 
copii mai mici sau mai mari, 
oameni de profesii și ocupa-

ții variate, cu experiență de 
viață diferențiată, cu o gamă 
largă de mentalități, obice
iuri, deprinderi.

Școala părinților este o ne
cesitate. Funcția educativă a 
familiei nu se mai poate e- 

xercită astăzi du
pă norme și re
guli obișnuielni- 
ce, aflate Ia ni
velul simțului 
comun, încărca
te de prea multe

distorsiuni afective, mater
ne sau paterne.

Avem prea multe cazuri 
de rebuturi sau întirzieri e- 
ducaționale care își găsesc, 
din păcate, un refugiu căl
duț și prelungit în comunita
tea familială, profitind de o 
toleranță adesea bazată pe 

(Continuare în pag. a IV-a)
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EXPERIMENT C8 Corespondență

de la „Modern-Club“

FORESTIERII DIN VlLCEA
RĂSPUND LA PROPRIA
CHEMARE

In prima luna a acestui an

colectivul întreprinderii forestiere

de exploatare și transport

Rimnicu Vilcea a realizat

PESTE PLAN

1,415 milioane lei producție globală

3 059

237

milioane lei producție marfă

m. c. lemn rotund

m. c. cherestea de diferite esențe

Muncitorul Nagy Zoltan, de 
la Combinatul de produse din 
lemn Bistrița, luCrînd la ma
fina de rindelat ți profilat pe 

patru fețe

CÎND Șl CUM SE FACE
AUZITA VOCEA DIN SALĂ

Confruntăm realizările de pînă 
acum ale întreprinderii forestie-, 
re de exploatare și transport din 
Rm. Vilcea eu ambițioasele anga
jamente luate prin chemarea lan
sată acum o lună către toate în
treprinderile similare din țară, 
în ce măsură promisiunile de 
atunci au devenit fapte ? Ce 
experiențe demne de atenție re
comandă rezultatele de pină a- 
cum ? împreună cu tovarășul 
ing. Ilie Fiorin, directorul în
treprinderii, punem alături două 
coloane de cifre — una cu an
gajamentele — cealaltă cu roa
dele muncii din luna ianuarie. 
Observăm că realizările sînt de 
fiecare dată cu mult mai mari 
decit angajamentele. Planul la 
producția marfă a fost depășit 
nu cu 2 la sută cit.se spunea in 
chemare ci cu 14,5 procente ; 
angajamentul de majorare a 
producțiej pentru export a fost 
depășit cu 400 la sută ; produc
tivitatea muncii a crescut nu cu 
1 la sută cit și-a propus colec
tivul de aici ci cu 6 la sută. Pe 
scurt, toate sarcinile de plan pe 
ianuarie, inclusiv angajamente
le, au fost îndeplinite cu depă
șiri importante. Și încă o preci
zare : obiectivele întrecerii sînț 
cunoscute și îndeplinite zi de zi 
în cele mai mici amănunte de 
fiecare colectiv de muncă în 
parte. Toate cele 400 puncte de 
lucru risipite prin pădurile din
tre Olteț și Topolog, prin Mun
ții Coziei. Căpățînei și Lotrului 
sau in zona subcarpatică din 
estul Olteniei au raportat înde
plinirea integrală a planului pe 
prima decadă a lunii februarie.

Vrem să aflăm care sînt cele 
mai bune formații de muncă și 
ni se propun cîteva zeci. „Toa
te exploatările merg bine, încit 
e foarte greu să numești doar 
citeva echipe mai bune, ne spu
ne tov. director. Dar să încer
căm. Coborind pe Lotru de _ la 
hidrocentrală mai jos i-am în- 
tilni Ia Clăbucioaia pe oamenii 
maistrului Ion Făsui. pe Dumi
tru Păunescu apoi. în Valea Vă
tafului. dar dacă ieșim pe Olt, 
in Valea Lotrișorului, Spiridon 
Stoica ne va spune că și oame
nii lui au hotărît să rămînă 
mereu printre primii. Se cuvin 
menționați, de asemenea, pentru 
hărnicia lor forestierii din echi
pele lui Sever Cristoiu de pe 
Valea Prislopului. Grigore An- 
dreescu de pe Valea Luncarățu- 
lui, Dumitru Enescu de pe Va
lea Bistriței și Constantin " 
trescu din Valea cu Nisip, 
șanse egale de a-i întrece

Pe- 
Dar 

,__ ... pe
toți ceilalți dovedesc și oamenii 
lui Gheorghe Huidu din Valea 
Miclișoaia sau Vasile Bălan de 
pe Valea Guguianca“.

Lista ar putea continua, sînt 
numeroase formațiile de lucru 
cu rezultate foarte bune. Ne o- 
prim însă aici. încercăm în 
schimb să aflăm și să dezvăluim 
citeva din secretele care au fă
cut posibilă obținerea acestor 
performanțe.

— în primul rind am sporit 
gradul de mecanizare al lucră
rilor, ne spune ing. Ilie Florin. 
Doboritul arborilor și secționa
rea lor este complet mecanizată. 
Iar pentru scoaterea lemnului 
din pădure folosim 220 de trac
toare și peste 100 funieulare. în • 
acest fel s-a mărit productivita
tea și a scăzut mult pericolul 
de accidentare, la fazele de cor- 
hănit. O parte din exploatări 
sint deja complet mecanizate. în 
al doilea rind am trecut la apli-

ÎNTOARCEREA LUI MAGELLAN 
Scala (ova 9.30 ; 11,45 : 14 ; 16.15 ; 
18 30 ; 20.45 ; Flamura (orele 9 ; 
11.15 ; 13,30 : 16 ; 18.15 ; 20,30).

INSULA MISTERIOASA : Volga 
(orele 9 : 11 15 : 13.30 ; 15.45 : 18 ; 
20.30) ; Aurora (orele 9 ; 11.15 :
13.30 : 15,45 ; 18 : 20.15).

CERCUL : Central (orele 9.15 ;
11.30 : 13.45 : 16 : 18.45 : 20.30).

COJOCELUL FERMECAT : Doi
na (orele 9.30 : 11.30 : 13.45 ; 16 ; 
18.15).

CEATA : Doina (ora 20.15)
CIDUL : Patria (orele 9 ; 12.45 ;

16.30 : 20.15).
TRECĂTOARELE IUBIRI : Ca

pitol (orele 9.15 : 13,45 : 16 ; 18.30 ; 
21) ; Grivița (orele 9 : 11,30 : 15.30 ; 
18 : 20 30).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Luceafărul (orele 8.30 ; 11 ; 13.30 : 
16 : 18.30 : 21) : București (orele
8.30 : 11 ; 13.30 : 16 : 18.30 : 21) ;
Modern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 :

cerea pe scară largă a unei noi 
tehnologii de exploatare a arbo
rilor cu coroană. S-au redus ast
fel pierderile de lemn și s-a ma
jorat productivitatea muncii. 
Efecte asemănătoare are și ge
neralizarea acordului global.

— Un aport deosebit în obți
nerea acestor rezultate și-au a- 
dus tinerii din sectorul de me
canizare, adaugă Puiu Ivănuș. 
secretarul comitetului de partid 
din Centrala I.F.E.T. în cadrul 
organizațiilor U.T.C. din acest 
sector s-a declanșat o amplă ac
țiune pentru întreținerea co
respunzătoare a utilajelor, pen
tru folosirea la indici superiori 
a tuturor mașinilor din dotare.

Ar mai fi o explicație, am a- 
flat-o abia la sfirșit de la con
ducătorul întreprinderii: „Dacă 
la toate punctele de lucru se 
lucrează zi-lumină. dacă bloca
rea cu zăpadă a căilor de acces 
este înlăturată de fiecare dată 
în timp record, dacă recentele 
adunări generale ale oamenilor 
muncii au scos la iveală mai 
multe posibilități de majorare a 
realizărilor decît ne așteptam, 
înseamnă că avem toate șansele 
să cucerim un loc de frunte în 
întrecere. Chiar dacă forestierii 
din Suceava, Argeș și Neamț ur
măresc și ei același lucru. Nu 
ne vom lăsa prea ușor depășiți".

IUSTIN MORARU

„Tinerii noștri și-au făcut
pe deplin datoria"

Cum a reușit întreprinderea „Prod-Complex“-Tg. Mureș 
să încheie anul 1973 cu un bilanț remarcabil

Anul 1973. în care între
prinderea Prod-Complex din 
Tg. Mureș a lansat însufle- 
țitoarea chemare la întrecere 
către toate întreprinderile 
industriale locale din țară, 
coincide cu primul aii al în
trecerii utecîste ce se desfă
șoară sub deviza „Tineretul 
— factor activ în îndeplini
rea cincinalului înainte de 
termen“. Angajamentul su
plimentar al întreprinderii, la 
care au subscris și cei 
pe 2 000 de tineri, era 
milioane lei producție 
lă. îndeplinirea lui a
tat întreaga mobilizare a e- 
fortului, a conștiinței ute-

ciștilor, a tuturor forțelor sa
lariaților. Angajamentul nu 
numai că a fost respectat dar 
a fost și depășit. S-au reali
zat produse injectate și pre
sate din mase plastice și 
cauciuc în valoare de un mi
lion trei sute de mii lei. ar
ticole de artizanat din sticlă 
900 000 Iei, s-au livrat 
dul pieții articole în 
de 3 374 000 lei peste 
derile suplimentare.
nile la export au fost depă
șite cu 6,7 la sută ;
lorificat 226 tone deșeuri, 
s-au efectuat 640 ore muncă 
patriotică, s-au economisit 
24,6 tone metal, peste anga-

Ia fon- 
valoare 
preve- 
Sarci-

aproa- 
de 10 
globa- 
solici-

s-au va-

DÎMBOVIȚA • CLASAMENTUL
Recent a avut loc în cadrul 

Biroului Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C. analiza re
zultatelor pe 1973 obținute in 
cadrul întrecerii „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen“, de 
cei peste 22 000 de tineri ce lu
crează in industria județului. 
Competiția a fost cîștigată de 
organizația U.T.C. de la între
prinderea de utilaj chimic 
Găești. Ieri, în cadrul unei a- 
dunări festive, ciștigătorilor le-a 
fost decernat drapelul de orga
nizație fruntașă pe 1973 și Di
ploma de onoare a Comitetului 
județean Dîmbovița al U.T.C.

— Vă rugăm, tovarășe Vasile 
Gogan. în calitatea dumnea
voastră de președinte al Con
siliului tineret muncitoresc al 
comitetului județean U.T.C,, să 
ne prezentați activitatea cîștigă- 
torilor acestei competiții a hăr
niciei.

— Aș vrea înainte de toate să 
vă spun că bilanțul întrecerii 
este deosebit de bogat în jude
țul nostru. Astfel, prin efortu
rile tinerilor s-au realizat în ca
drul întrecerii „Tineretul — 
factor activ in îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen“ 
economii de materii prime și 
materiale a căror valoare se ri-

dică la peste 14 milioane lei. Pe 
intreg parcursul anului trecut, 
un număr de 3 440 tineri au 
reușit să se situeze printre 
fruntașii In întrecerea socialistă, 
iar 461 de tineri și-au înscris 
numele la cabinetele tehnice din 
întreprinderile lor, ca autori ai 
unor invenții, inovații și rațio
nalizări. în ce privește acțiunile 
de muncă patriotică, ele s-au 
soldat cu depășiri importante 
față de angajamentele asumate 
inițial. în ce-i privește pe cîști- 
gătorii locului I, organizația 
U.T.C. de la întreprinderea de 
utilaj chimic Găești, ea a ob
ținut numai la capitolul econo
mii de materii pTime și materia
le peste 2 milioane Iei. iar la 
ce! al muncii patriotice— peste 
3 500 000 lei. Pe locurile urmă
toare s-au clasat, în ordine, or
ganizațiile de tineret de la în
treprinderea „Steaua electrică“ 
Fieni, întreprinderea mecanică 
Mija. întreprinderea de utilaj 
petrolier Tirgoviște și între
prinderea de aparataj și insta
lații electrice Titu, care au ob
ținut și ele rezultate ce le si
tuează în imediata apropiere a 
ciștigătorilor.

— Ce vă propuneți pentru 
ediția din acest an a întrecerii ?

— în 1974, organizațiile noas-

HĂRNICIEI
tre și-au stabilit obiective și 
mai ambițioase. Fără a intra in 
alte amănunte, aș vrea să vă 
spun că numai la acțiunile de 
muncă patriotică in sprijinul 
producției vom realiza — prin 
constituirea unor echipe de ti
neri care să lucreze pe șantie
rele de investiții și prin inter
mediul schimburilor de onoare 
ale tineretului — o producție 
suplimentară în valoare de peste 
10 milioane lei. întrecerea 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen“ a arătat, cu toa
te rezultatele foarte bune obți
nute în anul trecut, că mai 
există încă multe posibilități de 
sporire a participării tineretului 
la realizarea importantelor sar
cini ce stau în actualul cincinal 
în fața economiei județului nos
tru. Astfel, deoarece mai există 
încă în județ un număr destul 
de mare de tineri care nu-și 
realizează normele de produc
ție sau absentează nemotivat 
ne propunem ca, odată cu in
tensificarea muncii politico- 
educative, să acordăm acestor 
criterii o greutate și mai mare 
în stabilirea viitorilor ciștigă- 
tori.

Ceea ce mă surprinde uneori 
aici la „Modern-Club" este faptul 
că mulți din cei care sub o for
mă sau alta ne cer detalii în le
gătură cu ceea ce facem se aș
teaptă să constate că ne folosim 
de o metodologie secretă. Dar 
procedeele noastre se află, teore
tic, absolut la Indemîna tuturor. 
Nu am descoperit noi, bunăoară, 
că starea identificării opțiunilor 
masei de tineri prin legătura di
rectă din cursul acțiunii este pre
ferabilă ca eficacitate stării de 
investigație prin sondai pe un 
eșantion redus. Metoda experi
mentală ne-a demonstrat numai 
că acest principiu poate fi apli
cat cu efect hun ia „Modern- 
Club“ și că de aceea trebuie 
menținut în regimul actual de 
lucru al echipei de aici. Oricine 
poate încerca valabilitatea punc
tului de vedere la el acasă.

Străduindu-ne ca atare să fim 
consecvenți cu noi înșine, am su
pus în ultimele două duminici 
unor asemenea probe o altă nor
mă. Totul a început de la ideea 
înființării unui cerc de sociolo
gia culturii.

— Nu este cazul, îmi spunea 
la un moment dat Tiberiu Ban, 
cercetător la Academia de știin
țe sociale și politice, unul din 
principalii consilieri și colabora
tori ai clubului, să demonstrăm 
ce pericole reprezintă determi
narea „din ochi“ a fenomenului 
cultural-educativ.

Și atunci ne-am gîndit la un 
cerc de sociologie a culturii care 
ar urma să cerceteze tînărul in
teresat în proiectele. și intențiile 
clubului sub o dublă calitate: de 
consumator de cultură dar și de 
creator. Ce pot face tinerii prin ei 
înșiși în cadrul clubului și al cer
cului nostru de sociologia cul
turii ?

— Pentru început, un teatru, 
hai să-i zicem al posibilului, 
ne-a sugerat Tiberiu Ban, un 
teatru care să pornească de la 
modelul artei dramatice de im
provizație din comuna Șanț; 
o echipă de 10—12 tineri care 
să-și alcătuiască repertoriul por
nind de la ceea ce este ti
pic vîrstei lor și preocupării 
lor — întîmplări cu caracter 
profesional, înfiriparea unei iu
biri, problemele familiale, mo
rale etc. Un concurs public de 
selecție ne va arăta în ce măsură 
ideea prezintă sau nu interes mai 
larg.

Am folosit prilejul unei seri 
duminicale de dans pentru a da 
explicațiile de rigoare. La rampa 
scenei s-a format numaidedt un 
zid viu. Decisesem ca juriul, cu 
excepția președintelui — regizo
rul Eugen Popiți de la Studioul 
de filme documentare „Alexan
dru Sahia“ — să fie ales din 
sală. Nu am avut greutăți cu for
marea lui. Apoi ne-am văzut li
teralmente' asaltați de concurenți.

Am acordat celor din sală drep
tul să propună subiectele de im
provizație. Concurența, cel mai 
virstnic nu împlinise încă 23 de 
ani, erau elevi la școli generale, 
la grup școlar profesional, elec
tricieni la Depoul de locomotive 
București-Triaj sau la I.D.E.B., 
găuritori la Uzinele „23 August“, 
frezori la U.M.F.. vînzători în co
merț, tinichigii auto, coafeze, lă
cătuși, șoferi, tapițeri etc. iar cei 
din sală prieteni, cunoscuți, co
legi de muncă le pretindeau să 
interpreteze : un maistru nemul
țumit, un director care se plicti
sește, un ucenic mustrat, un pro
fesor sever, un elev cu tema ne
pregătită, un muncitor necalifi
cat, un chefliu care trece strada 
pe loc nemarcat pentru pietoni și 
este amendat, un frizer conștiin
cios, prima ceartă a unor îndră
gostiți, o soție furioasă, o înca
satoare pe un troleibuz 87 arhi
plin și așa mai departe, meriți- 
nîndu-i și menținîndu-se Intr-un 
univers cu personaje familiare 
ale căror deformări pe scenă iz
buteau să le observe iute și să 
le conteste zgomotos. La selec

ția următoare prezența noastră 
s-a redus la strictul necesar — 
adică întocmirea cu concursul 
unul grup de studențl din anul 
11 filozofie aflat în practică la 
„Modern-Club“ și a sociologului 
Mariana Sîrbu de la Academia 
de științe sociale și politice a 
unor fișe de observații ale con- 
curenților. Principalii animatori 
ai selecției în această fază au fost 
însă membrii juriului. Fără să se 
simtă timorați ei au preluat cea 
mai mare parte a îndatoririlor 
noastre, angajînd dialogul cu 
sala. Constatarea aceasta ne-a a- 
jutat în fond să înțelegem la ca
pătul unei acțiuni care a fost pri
mită cu deosebit interes că reu
șita nu ne-o asigurase numai 
ideea teatrului C 8, oricit de a- 
trăgătoare ar fi fost ea, ci mai 
cu seamă criteriul care a gene
rat transpunerea ei în practică. 
Pentru că din prima clipă efor
tul nostru principal a fost acela 
de a ceda rolul tutelar pe care 
l-am fi putut avea în desfășura
rea lucrurilor.

MIRCEA TACCIU

I.A.T.C.-„promoția ’74“ pe scena 
de la „Modern-Club“

Miercuri seara, un eveniment cultural deosebit a marcat 
seria inițiativelor pe care le remarcăm de cităva vreme in 
activitatea Casei de cultură a tineretului din sectorul 8. Ab
solvenții din anul acesta ai claselor de actori de la Institutul 
de teatru — in prezența artistei emerite Eugenia Popovici, 
rector al I.A.T.C. — au susținut Ia „Modern-Club" un spec
tacol cu piesa „Bucătăria“ de Arnold Wesker. Cei 21 de ac
tori, — clasa prof. G. Carabin, română, și clasa P. Vasilcscu, 
germană — au prilejuit publicului momente de reală satis
facție artistică. însă, alături de omagiile datorate de pe acum 
tuturor acelora care s-au străduit să ofere tinerilor din zzz- 
lorul 8 o manifestare de bun gust și de aleasă ținută calita
tivă, o întrebare ne provoacă evidente nedumeriri : cum se 
face că în loc să fie cei dinții care să sprijine organizarea 
și desfășurarea fără cusur a lucrurilor, activiștii sectorului 8 
U.T.C. au adoptat față de strădaniile generale, atitudinea unor 
vizitatori oarecare, în trecere, pe care nu-i interesează ce se 
intimplă Ia „Modern-Club” și care, de aceea, nu simt nici cel 
mai mărunt îndemn să pună umărul la treabă ?

O relatare mai largă a serii de teatru, informații și opinii 
despre promoția '74 citiți, într-un viitor număr al ziarului.

PETRE JUNIE
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jament și s-au redus chel
tuielile de producție la 1 000 
lei, producție marfă, cu 2,06 
lei.

— Vă rog foarte mult să 
scrieți despre tineri, insistă 
tovarășul Dumitru Covrig, di
rectorul întreprinderii. La 
secția covoare orientale. 90 la 
sută din muncitori sînt uie- 
ciști. Toată producția reali
zată aici este destinată ex
portului. La articole de arti
zanat din sticlă, unde ponde
rea tineretului este aceeași, 
80 la sută din produsele lor 
merg tot la export. La sec
țiile mecanică fină și sculă- 
rie, o situație similară. La 
adunarea salariaților pe în
treprindere, secțiile amintite 
au fost declarate secții frun
tașe. Vreau să înțelegeți a- 
ceste cifre nu ca o laudă a 
întreprinderii, ci ca un merit, 
înaintea tuturor, al organiza
ției U.T.C.. Recent, am pri
mit trei tinere de la secția 
covoare in rindurile membri
lor de partid, care întăresc 
prin munca lor zilnică apre
cierile noastre pozitive.

Așadar, o întrecere ale 
rei sensuri și implicații 
cunosc bine uteciștii de 
Prod-Complex. Gheorghe
dam. Emerik Lako. Ion Ma
tei, Attila Szabo, Ion Dios- 
zeghi, Laszlo Trombițaș — de 
la secția mecanică fină, Ioan 
Cucuiel. Ion Hărșan, Cătălină 
Ralirit, Paulina Birsan — de 
la secția sticlă, ne-au vorbit 
cu pasiune despre acțiunile 
întreprinse de ei în cadrul 
competiției, acțiuni care 
le-au adus in confruntarea cu 
uteciștii municipiului un Ioc 
fruntaș.

— Tinerii noștri, ne decla
ră comunistul Alexandru To- 
dea, maistru la secția sticlă 
artizanat. înțeleg noțiunea de 
„factor activ“, ca un îndemn 
la depășirea propriilor recor
duri și prin acesta să contri
buie la realizarea cincinalu
lui așa cum și-au propus.

— După calculele noastre, 
relata tov. Dumitru Covrig, 
vom reuși să îndeplinim 
cincinalul in patru ani și trei 
luni, în loc de 4 ani și 6 luni 
cit ne-am propus inițial. Iar 
tinerii a căror pregătire și 
dăruire profesională sint Ia 
cote ridicate, întăresc această 
dorință colectivă a salariati- 
lor de la Prod-Complex, Tg. 
Mureș, Un argument — de
pășirile înregistrate în prima 
lună c anului curent ; eu 7 
la sută la producția globală, 
cu 5,4 
marfă, 
ducția 
zate.

la sută la producția 
cu 2,5 Ia sută la pro
de articole nominali-

MIRCEA BORDA

DULCELE MURMUR
Emisiunea „Mai aveți o între

bare“ transcende micile noastre 
nevinovate curiozități planetare 
și interplanetare. Nimeni, desi
gur, n-are pretenția de a se in
strui irevocabil, cu un răspuns la 
o întrebare. Emisiunea este . însă 
construită cu certă fantezie și 
chiar cu un anume romantism. 
Oamenii de știință, cu aerul lor 
doctoral și sobru, căutînd să 
păstreze măsura intre știința 
popularizată, pe înțelesul tuturor 
și zonele ei rarefiate și încăr
cate de mister, pe care le săge
tează cîte o întrebare — cum 
am spus nevinovată — venită de 
la Nicolae D. din București, care 
poate nici nu presupune cile 
mistere tulburătoare a răscolit 
— ei bine, oamenii de știință nu 
ne mai „duc“. Sub aerul lor re
ținut și exact ca o riglă de cal
cul, clocotesc vulcane de pasiuni. 
Lumea lor de idei e populată 
de înalte temperaturi. Se intim
plă uneori să nu cadă de acord 
asupra unei chestiuni, asupra 
unui punct de vedere, și atunci 
psihologia lor romantic pasiona
tă iese cu vehemență la iveală. 
La fel. cînd întrebarea se vădeș
te mai interesantă chiar decit 
spera întrebătorul — și magis
trul se vede nevoit s-o expedie
ze în cîteva fraze, cind e limpe
de că el s-ar fi lansat intr-o 
conferință. Dealtfel și punerea 
în scenă concură la o atmosferă 
care n-are nimic nu numai pla
cid — dar nici rigid în ea. Masa 
aceea de „cina cea de taină“, 
efectul de lumini și umbre spe
culat ca într-un film de antici
pație, muzica siderală cu care

începe și sfirșește emisiunea — 
în fine, aerul detașat și metalic 
al lui Ion Petru — care subîn
țelege in tot timpul că știe ce 
oficiază, ne țin cu privirea agă
țată în întuneric de lumina di
fuză a ochiului magic, mai ceva 
ca la.Columbo. Ce-i cu pămîn- 
tul ? Cit durează el ? Ce-ate de 
gind așa. cu noi. în general ? 
Corifeii ascultă atenți, cu un 
ușor aer protector care vrea să

spună că oricum, toate întrebă
rile sînt naive, pină cind se 
lasă .prinși“. Și atunci începe 
zborul în speculație și probabi
litate și peste ochiul lucid șl 
științei trece umbra poetică a 
visului. Uneori răspunsul însuși, 
concis și fără conversație, con
ține în el germenele de mister 
pe care îl expulzează brusc, 
drept in spiritele noastre dispu
se la evanescență. Zice o voce 
precipitată : „Jules. Verne a 
scris Călătorie spre centrul pă- 
mintului — dar așa ceva este cu 
putință ? Celelalte previziuni ale 
lui Jules Verne s-au adeverit 1”.

„Nu, așa ceva nu este cu pu
tință — răspunde sec corifeul — 
omul nu posedă și e puțin pro
babil să posede vreodată, mij
loacele de a suporta fantastica 
presiune la care ar fi supus in
tr-o astfel de Întreprindere.

Deci, cu regret, probabil că a- 
ceastă previziune a lui Jules 
Verne nu se va îndeplini“.

Iată deci, nu vom scormoni 
niciodată măruntaiele de foc și 
pucioasă — nu cumva de aici 
s-o fi născut veselul iad ? — ale 
pămintului. Vom vizita planeți 
și vom cerceta aștri, vom schim
ba idei asupra condiției artei cu 
extraterestrii — dar acolo, în 
miezul pămintului. nu vom ști 
ce culoare are focul. Cînd eram 
copil mă gindeam ce grozav ar 

-fi să „fac o gaură“ in pămint si 
să ies pe partea cealaltă, direct 
lingă un bananier din care să 
mă infrupt. Dar nu — vom da 
mereu roată planetei, ca să ne 
găsim unii pe alții fără să avem 
putința de a apela la drumul 
cel mai scurt — linia dreaptă.

Poate că e mai bine. Cine știe 
ce angoase mai ne-ar agresa, 
dacă am ști exact, văzut și cer
cetat. că stăm pe un butoi cu 
pulbere care exulodează în per
manentă, că miezul pămintului 
arde ca tocul gheenei. Așa, teo
retic să știi chestia asta, mai 
merge. în abstract, cîte nu 
merg! Dar „văzut la fața lo
cului“ se schirtibă lucrurile. Să 
lăsăm deci codrul să foșnească 
și marea să sune — uitind ce 
zgomot asurzitor provoacă dul
cele murmur.

SMARANDA JELESCU

P.S. Pentru că vorbim de 
știință și aventurile ei — să 
sărbătorim frumoasa aventu
ră a Teleenciclopediei ajunsă 
la frumoasa cifră „500“.

18.15 ; 20,30) : Melodia (orele 11.15 ;
13.30 ; 16 : 18.30 : 20,45).

CAPCANA Bucegj (orele 15,45) ; 
18 ; 20 15) ; Giulești (orele 15,30 ; 
18 : 20.15) ; Arta (orele 15.30 : 18 ; 
20.15).

AVENTURA LUI DAR WIN : 
Festival (orele 9 : 11.15 ; 13.30 : 18 ;
18.30 ; 21) ; Favorit (orele 11,30 ; 
13.45 : 16 : 18,15 ; 20.30).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Dacia (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 16 ; 18,15 ; 20,30).

ACEA PISICA BLESTEMATA î 
Victoria (orele 9 ; 11 45 ; 14.30 ;
17.15 : 20).

TUDOR : Munca (orele 16 : 19).
LUNA FURTOASĂ : Excel si «r

(orele 9.15 : 12 : 14.45 ; 18 ; 20,30).
VIFORNIȚA : Lira (orele 15.30 : 

18 : 20.15).
MISIUNEA SECRETA A MA

IORULUI COOK : Lumina (orele 
9 : 11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.30 : 20.45) ; 
Crîngași (orele 16 : 18.15)

NIT TRIȘA DRAGA ; Unirea 
(orele 15,45 : 18 : 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Pacea (orele 16 : 18 : 20).

JUDO : Buzești (orele 9 ; 11.15
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) ; Gloria

DUMINICA, 17 FEBRUARIE(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 : 16 ; 18,15 ; 
20.30).

PE ARIPILE VÎNTULUI. înfră
țirea (orele 15 ; 19).

MARELE VALS : Drumul Sării 
(orele 15.30 ; 19) ; Cotroceni (orele 
11 ; 16 ; 19).

E DEPARTE PÎNA LA CER : 
Progresul (orele 16 ; 18 ; 20).

VÎNTUL CĂLĂTORIILOR ; Fe
rentari (orele 15.30 : 17,45 ; 20).

NUNTA : Viitorul (orele 14 ; 16).
DOI PE UN BALANSOAR : Vi

itorul (orele 18 ; 20.15)
JOE KIDD : Moșilor (orele 9 ; 

11.15 ; 13.30 ; 15.45 : 18 ; 20.15) : Fla
căra (orele 9 : 11.15 : 13,30 ; 15.45 ; 
18 : 20.15).

ÎNTÎMPLĂRI CU COSA NOS- 
TR A : Popular (orele 15.30 ; 18 ;
20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI

NARI : Floreasca (orele 11 ; 15,30 ; 
19).

BUNA SEARA DOAMNA CÂMP- 
BELL ; Rahova (orele 15,30 ; 18 ; 
20.30).

GEMENII DIN BRIGHTON orele 
14.30 : 16.30) : TIMP ÎN SOARE 
(ora 18,45) : DIN NOU ÎMPREU
NĂ (ora 20.45), rulează la Cine
mateca ..Union“.

SÎMBATA. 16 FEBRUARIE 1974
PROGRAMUL III

9.00 știri. 9.05 ..Incognito“ —. 
program de varietăți muzicale. 
9.55 Melodia zilei : „Nicăieri“ de

H. Mălineanu. 10.00 Turi$t*club 
11.00 Profil pe portativ — Liviu 
Rusu. 11,30 Din fonoteca Institu
tului de etnografie și folclor. 
12.00 știri. 12.05 Invitație în fono
tecă. 12.55 Melodia zilei. 13,00 în
chiderea emisiunii de dimineață. 
17.00 știrile după’■amiezii. 17.05 
Alo. Radio | — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18.00 'Șapte 
zile, șapte arte Muzica. 18.10 As
cultătorii ne propun. 18,55 Melo
dia zilei. 19 oo Zoo... umor. 21.00 
Topul revistei ..Flacăra". 21.30 
Sîmbătă seara — dans ! 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic.
Sport. 22.30 Melodia zilei 22.35
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15
Poetica. Vasile Zamfirescu. 23.20 
Muzică din opere. 23 55—24.00 Ul
timele știri.

Auzul și vocea : 20.43 Pagini din 
operete : 21,00 Radio-fono-rama. 
Caleidoscop muzical internațio
nal ; 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic ; 22.10 Panoramic
sportiv ; 22,30 Melodia zilei ; 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare : 23.15
Poetica. Petru Anghel ; 23.20 .Tazz- 
portret. 23.55—24.00 Ultimele știri.

PROGRAMUL in

9,00 Șitri ; 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale ; 9.55
Melodia zilei. Valsul tinereții de 
T. Popa ; 10.00 Clubul in vi taților ; 
11.00 Profil pe portativ Anca A- 
gemolu : 11,20 Muzică populară ; 
11.30 Tranzistor melodii : 12.00 In
vitație în fonotecă. Muzică din 
opere : 12.55 Melodia zilei : 13.00 
Închiderea emisiunii de diminea
ță : 17.00 Știrile după amiezii : 
17,05 Alo, Radio ! — muzică u- 
șoară la cererea ascultătorilor : 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Dans ; 
18.10 Dublu recital : Anda Călueă- 
reanu și Adriano Celentano : 18.55 
Melodia zilei : 19.00 Program de
romanțe ; 19.30 Știri ; 19,35 Muzică 
de balet ; 20,00 Teatru radiofonic.

SÎMBATA, 16 FEBRUARIE

Opera Română : TRUBADURUL, 
ora 19 : Teatrul de Operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI - ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mare) : 
BECKET - ora 19.30 ; (Sala Co
media) : PRIZONIERUL DIN 
MANHATTAN — ora 20 : Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : LEONCE ȘI LENA 
— ora 20 : (Sala Studio) VALEN
TIN ȘI VALENTINA — ora 20 ;

Teatrul ,.C.I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : PARADISUL — ora 19.30; 
(la Sala Palatului) : HOTELUL
ASTENICILOR — ora 19,30 : Tea
trul Mic : VIATA E CA UN VA
GON ’ _ ora 19,30 : Teatrul Giu- 
lestl : MĂSURĂ PENTRU MĂSU
RĂ — ora 19.30 : Studioul de 
teatru, al I.A T.C. : BUCĂTĂRIA
— ora 20 : Teatrul Evreiesc de 
Stat. : MOARTEA UNUr COMIS 
VOIAJOR - ora 19.30 : Teatrul 
„C. Tănasc“ (Sala Savoy) : LA 
SAVOY. BOEMA — ora 19.30 ; 
(Sala Victoria) : VINO SA NE 
VEZI DISEARA - ora 19.30 : An- 
samb'ul , Rapsodia Română“ : 
MET.,EAOURI FERMECATE - ora 
19.30 ; Teatrul .Țăndărică" (Sala 
Victoria) : POVESTEA TIMPULUI 
PIERDUT - ora 17 ; (Sala Aca
demia) : PUNGUȚA CU DOI BANI
— orele 15 șf 17 ; Ansamblul ar
tistic „Doina" al armatei : SPEC
TACOL MUZICAL COREGRAFIC
— ora 19 ; Teatrul ..Ion Crean
gă" : OMUL INVIZIBIL — ora 9. 
Circul „Globus" : CIRCUL BUSCH 
ROLAND — orele 16 și 19,30.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN LIBAN
În zona industrială

a orașului Beirut
© Ceremonie la Monumentul soldatului necunoscut

După primirea călduroasă fă
cută joi, la Beirut, șefului sta
tului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
prilejuit o serie 
nemijlocite 
azi ale ] 
rea unei 
din capitală, convorbiri oficiale 
la nivel inalt, întîlniri cu diferi
te personalități ale vieții politice 
și economice libaneze.

Este o zi minunată, cu cer de 
azur, care dă un plus de culoa
re și frumusețe acestui splendid 
oraș ce se întinde de la țărmul 
Mediteranei și pînă sus, pe ver
santele domoale ale Munților 
Liban, cu vîrfuri acoperite de 
zăpadă. Oraș ale cărui temelii 
au fost puse cu peste trei mii 
de ani în urmă, fiind încă din 
antichitate un vestit centru co
mercial al Orientului, Beirutul 
se prezintă astăzi ca o veritabi
lă metropolă.

Concentrînd aproape jumătate 
din populația țării, fiind cel 
mai mare port al Levantului și, 
tc/codată, cel mai important cen
tru economic, comercial și ban
car — aici își au birourile 74 
de mari bănci libaneze și străi
ne — Beirutul cunoaște, încă din 
primele ore ale dimineții și 
pînă noaptea tirziu, un ritm tre
pidant. Dinamica in mereu

ziua de vineri a 
de contacte 

i cu realitățile de 
Libanului — vizita- 

mari întreprinderi

„crescendo“ a activității econo
mice, de construcții, de tranzac
ții comerciale și bancare, la fel 
ca și circulația pe străzi și bu
levarde, reprezintă prima carte 
de vizită a acestui mare oraș, 
care a fost denumit, pe bună 
dreptate, „Poarta Orientului“.

Privit de pe înălțimile colinei 
Baabda, unde se află palatul 
prezidențial, panorama Beirutu
lui oferă o încîntătoare imagine 
a unei fericite îmbinări între 
arhitectura tradițională arabă și 
liniile cele mai moderne ale 
construcțiilor din beton, oțel și 
sticlă.

Pe platoul din fața palatului 
prezidențial asistăm, la ora 8,30 
la înălțarea pe catarge a dra
pelelor de stat ale României și 
Libanului, ceremonial care des
chide, aici, cea de-a doua zi a 
vizitei oficiale a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Coloana mașinilor oficiale se 
îndreaptă de la reședință spre 
centrul orașului, unde președin
tele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, a 
depus o coroană de flori la Mo
numentul soldatului necunoscut, 
în piața din fața monumentului 
era aliniată o gardă de onoare 
formată din ostași reprezentînd 
toate armele forțelor militare li
baneze.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este însoțit, din partea libaneză, 
de Nasri Maalouf, ministrul 
apărării, Aii Al Khalil, minis
tru de stat, și de generalul Is- 
kandar Ghanem, comandantul- 
șef al armatei.

Șeful statului român trece în 
revistă garda de onoare. Răsu
nă solemn acordurile imnurilor 
de stat ale celor două țări.

Un copil, îmbrăcat în unifor
ma trupelor de blindate, oferă 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un buchet de flori.

Se intonează imnul eroilor ; 
președintele Consiliului de Stat 
al României depune coroana la 
monument și păstrează un mo
ment de reculegere.

Apoi, șefului statului român 
îi sînt prezentate celelalte per
soane oficiale libaneze care iau 
parte la ceremonie : șeful Sta
tului Major al Armatei, ofițeri 
superiori, comandanți ai tuturor 
armelor, guvernatorul orașului 
Beirut.

Un mare număr de locuitori 
ai capitalei, aflați în piața unde 
a avut loc solemnitatea, acla
mă călduros pe președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Coloana mașinilor oficiale se 
îndreaptă apoi spre zona din 
apropierea aeroportului interna
țional Beirut, unde sînt vizitate

INT1LNIREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
CU YASSER ARAFAT

Presa libaneză aoordă largi 
spații în paginile sale și sa
lută cu căldură vizita ofi
cială de prietenie pe 
președintele Consiliului

Atelierele de reparații și asis
tență pentru avioane ale com
paniei aeriene naționale „Middle 
East Airways“ (M.E.A.).

înaltului oaspete român i se 
face o primire entuziastă. La 
intrarea în incinta întreprinde
rii, pe o mare pancartă sînt 
scrise in limba română cuvin
tele : „Fiți bine venit în mij
locul nostru, mult stimate dom
nule președinte Nicolae 
Ceaușescu“. în număr impre
sionant, muncitori și specia
liști ai atelierelor, aclamă în
delung pe șeful statului ro
mân. Președintele Consiliului 
de administrație, dr. ing. Lu- 
cien Dahdah, înconjurat de 
membrii consiliului, salută cor
dial pe oaspeții români, invi- 
tindu-i să viziteze atelierele. 
Pe parcursul vizitei și apoi în 
sala de ședințe a Consiliului de 
administrație — în fața unor 
splendide ornamente florale 
alcătuite din garoafe roșii, gal
bene și albastre — au ioc dis
cuții vii, legate de profilul în
treprinderii, de producție, de 
sistemul și criteriile economice 
de organizare, de executare a 
comenzilor. Gazdele arată că 
preocuparea centrală a colecti
vului de specialiști ai întreprin
derii este calitatea producției, 
determinată de competitivitatea 
cu marile firme șeronautice din 
lume. 70 la sută din personalul 
atelierelor sînt cadre cu pregă
tire superioară, în majoritate 
absolvenți ai școlilor speciale 
aeronautice. 82 de companii ae
riene din numeroase țări ale 
lumii apelează la serviciile a- 
telierelor pentru reparații și a- 
sistență tehnică din Beirut, pen
tru avioanele de pasageri de 
mare capacitate. Pentru asigu
rarea unei eficiențe maxime, 
întregul personal participă la 
cursuri periodice de reciclare.

Adresîndu-se președintelui 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Administrație al 
atelierelor evocă tradițiile de 
prietenie dintre Liban și Româ
nia, ce urcă departe în susul 
istoriei celor două țări. „Nu 
vom uita niciodată domnule 
președinte — a spus el — 
faptul că în țările române 
au văzut lumina tiparului pri
mele; lucrări în limba arabă, 
venite de aici din Liban, după 
cum nu putem să nu vă îm
părtășim acum sentimentele 
noastre de profundă și sinceră 
admirație ce le nutrim pen
tru calitățile dumneavoastră de 
eminent om de stat și conducă
tor politic“.

în aplauzele celor prezenți, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
răspunde gazdelor : „Vă mul
țumesc pentru aceste cuvinte 
la adresa prieteniei dintre Ro
mânia și Liban. Mi-a făcut o 
mare plăcere să vizitez această 
companie. Avem impresii plă
cute. Intr-adevăr, între țările 
noastre sînt tradiții vechi de co
laborare. Sper că vizita pe care 
o facem acum în Liban, con
vorbirile cu președintele dum
neavoastră vor contribui la ex
tinderea colaborării noastre și 
sper să găsim căi de conlucrare 
și cu compania dumneavoastră. 
Aș dori ca realmente să dezvol
tăm și să întărim cooperarea 
dintre popoarele noastre, să 
contribuim Ia cauza păcii și co
laborării în lume“.

Gazdele prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o fotografie- 
portret a sa, cu rugămintea de 
a le face onoarea de a o sem
na. Mulțumind, președintele 
Consiliului de administrație de
clară : „Vreau să vă asigur, 
domnule președinte, cit de înaltă 
și de extraordinară este cota 
admirației tuturor cetățenilor 
Libanului față de dumnea
voastră“.

La plecare, asistăm din nou 
la o caldă manifestație de sim
patie din partea muncitorilor și 
specialiștilor față de conducăto
rul statului român. Aceeași at
mosferă aveam s-o reîntîlnim și 
de-a lungul traseului străbătut 
de coloana oficială spre reșe
dință.

Cu prilejul dineului oficial oferit în onoarea
președintelui Consiliului de Stat al României

După cum s-a anunțat Joi, președintele Republicii Liban, 
Suleiman Frangieh, a oferit un dineu oficial în onoarea

Toastul președintelui
SULEIMAN FRANGIEH

Domnule președinte.
Fiți bine venit într-o țară a 

cărei. istorie prezintă multe a- 
semănări cu istoria țării dum
neavoastră, de-a lungul unui 
trecut îndelungat, în care am 
întâmpinat aceleași obstacole și 
dificultăți. Țara dumneavoastră 
a ales calea salvgardării liber
tății, suveranității și indepen
denței sale și avea să cunoască 
aceleași încercări ca și țara 
noastră, în apărarea libertății, 
suveranității și independenței. 
Insă, și noi am rămas, de ase
menea, fermi, și am dat dova
dă de intransigență și hotărîre 
pentru realizarea aspirațiilor 
noastre.

Cele două țări ale noastre 
se întîlnesc, de asemenea, pe 
planul creației spirituale. încă 
de la finele secolului al XVII- 
lea, dumneavoastră ați realizat 
tipărituri cu caractere arabe 
care, datorită unui călugăr — 
Abdalah Zaker —, aveau să se 
răspindească în Liban, întoc
mai cum literele alfabetului 
născute pe țărmurile libaneze 
— aveau să revină, după multe 
peregrinări gravate 
potrivit 
stră, in 
tice. ■

Aceste 
ță, in cursul unui drum înde
lungat, ne dau speranța unei 
colaborări totale între noi — 
astăzi și mîine — în vederea 
salvgardării drepturilor T 
mc ale arabilor, astăzi 
pate, și a servirii valorilor 
ne și a unei păci juste.

gurată, aceasta ar însemna com
promiterea păcii și a tot ceea 
ce omenirea a creat și la care 
ne-am adus și noi contribuția. 
Dreptul va sfîrși prin a se pră
buși și prin a dispărea, obli- 
gînd generația care crește — 
copiii dumneavoastră și copiii 
noștri — să reia drumurile deja 
bătute de înaintașii lor și să re
construiască totul, într-o epocă 
în care valorile ar trebui să se 
înmulțească în Ioc să se piardă.

Stat al Republicii Socialistepreședintelui Consiliului de I 
România, Nicolae Ceaușescu.

In timpul dineului, cei doi șefi de stat au rostit toasturi.

Toastul președintelui
NICOLAE

în plumb, 
metodei dumneavoa- 

caractere arabe auten-

puncte de convergen-

legiti- 
uzur- 

• uma-

aspi- 
este

Domnule președinte,
Pacea mondială, această 

rație atit de scumpă, 
astăzi amenințată, deoarece în
crederea în drept suferă o oa
recare atenuare. Acest drept în 
care credem cu toții este acela 
care trebuie să comande forței, 
iar nu aceasta să primeze.

Astăzi, trăiesc in țara noastră 
mase de expatriați pe care for
ța i-a izgonit din patria lor, i-a 
spoliat de păminturile lor, pre- 
judiciindu-se astfel două drep
turi esențiale — dreptul pale
stinienilor de a-și păstra perso
nalitatea. de a se bucura de 
dreptul lor la autodeterminare 
și de a nu dispărea și dreptu
rile arabilor in Ierusalim, acest 
oraș al cărui statut trebuie să 
răspundă misiunii și ideilor pe 
care le simbolizează. Dacă în
tâietatea dreptului nu este asi-

Domnule președinte,
Nenorocirile Ia care este ex

pusă omenirea datorită violării 
păcii sînt de o deosebită gra
vitate. Și cea mai mică dintre 
acestea nu constă în frămîntă- 
rile prin care trec popoarele : 
crize morale 
crize 
time manifestări 
mele produselor alimentare, ale 
petrolului, în așteptarea redu
tabilei probleme, a materiilor 
prime în general. Aceste crize 
care se întîlnesc pretutindeni 
demonstrează, prin adincimea 
și prin întinderea lor, sporirea 
legăturilor dintre state și socie
tăți și dovedesc că, așa cum 
pacea este indivizibilă — ea 
există sau nu există — condi
ția umană este și ea indivizibi
lă. De aici, domnule președin
te, necesitatea unei lumi a co
laborării, în care fiecare stat, 
mare sau mic, să colaboreze cu 
celelalte state, 
Și cele două țări 
care au cunoscut 
de asemănătoare, 
amărăciunii, vor 
meargă împreună . 
țelegerii pină cînd va fi asi
gurată victoria dreptului, fun
dament al păcii și care, întoc
mai ca și pacea, va domni fără 
să fie contestat sau nu va domni 
deloc.

sau ideologice, 
economice, ale căror ul- 

sînt proble-

mari sau mici, 
ale noastre, 
destine atit 

pe drumul 
trebuie să 

pe calea în-

Domnule președinte,
îmi este deosebit de plăcut 

să vă adresez încă o dată urări
le mele de bun venit în această 
țară, ai cărei prestigiu se dato
rează în mare măsură priete
niilor sale — printre care el 
este mîndru să numere și țara 
dumneavoastră — și care nu 
ezită, în măsura mijloacelor 
sale, să-și aducă întreaga con
tribuție la cauza dreptului și 
păcii. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Domnule președinte, 
Domnilor,
Este pentru mine o deosebită 

plăcere să dau expresie senti
mentelor poporului român, a- 
dresîndu-vă dumneavoastră, po
porului libanez prieten salutul 
cordial al poporului român și 
al meu personal. Doresc, de a- 
semenea, să vă mulțumesc pen
tru ospitalitatea și căldura cu 
care am fost întâmpinați pe pă- 
mîntul patriei dumneavoastră.

Intr-adevăr, popoarele noas
tre se cunosc de vremuri înde
părtate. Istoria a făcut ca o pe
rioadă destul de îndelungată să 
fim sub jugul aceluiași imperiu, 
în acele împrejurări am luptai 
împreună pentru eliberarea na
țională. După cum ați mențio
nat, in acele vremuri, în Româ
nia s-au tipărit in limba arabă 
unele lucrări. Popoarele noastre 
s-au cunoscut și au înțeles că 
trebuie să lupte pentru a-și cu
ceri independența, pentru a fi 
stăpine pe destinele lor. Acum, 
ne reamintim de aceasta, deoa
rece sîntem hotărîți să facem 
totul pentru a asigura o cola
borare trainică între popoarele 
noastre, bazată pe 
litate în drepturi, 
independenței și 
naționale. (Aplauze

Poporul român și-a cucerit cu 
30 de ani in urmă deplina in
dependență și a trecut la fău
rirea unei orînduiri noi — orîn- 
duirea socialistă. Și pentru că 
în acest an vom sărbători aceas
tă dată istorică, doresc numai 
să menționez faptul că întreaga 
economie românească s-a dez
voltat în așa fel incit industria 
produce astăzi de 28 de ori mai 
mult decît acum 30 de ani. Pe 
această bază au putut crește con
tinuu bunăstarea și fericirea în
tregului nostru popor. Așa se 
și explică faptul că întregul po
por sprijină ferm politica inter
nă și externă a statului nostru, 
este hotărît să facă totul pentru 
a o realiza in viață.

deplina ega- 
pe respectul 
suveranității 
puternice).

REVISTA PRESEI LIBANEZE

Joi seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

  " ' care 
în 

__ _ __io 
delegație a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, în frunte 
cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv.

La primire au participat tova
rășii Cornel Burtică, Ion Pățan, 
George Macovescu, precum și 
Nicolae Doicaru, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat.

Din partea palestiniană au 
participat: Yasser Abdou Rabou, 
membru al Comitetului Execu
tiv, reprezentant al organizației 
F.D.P.L.P., Abou Loutf, membru 
al Comitetului Executiv, Abou 
Nidal, membru al Comitetului 
Executiv, Zaheir Moksen, șeful 
organizației Saika, Hanni Has- 
san, consilier politic.

s-a intîlnit, la reședința < 
i-a fost pusă la dispoziție 
timpul vizitei în Liban, cu

Cu prileiul convorbirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și Ya
sser Arafat au avut un larg 
schimb de păreri cu privire la 
evoluția situației din Orientul 
Mijlociu, realizarea unei păci 
drepte, trainice, în această zonă 
și reglementarea problemelor > 
poporului palestinian în spiritul 
intereselor și 
naționale.

Reafirmînd 
niei de a-și 
nuare, contribuția sa activă 
soluționarea situației din Orien
tul Mijlociu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat și cu acest 
prilej solidaritatea Partidului 
Comunist Român și a poporului 
român cu lupta dreaptă dusă de 
poporul palestinian, pentru 
dreptul său la autodeterminare, 
pentru rezolvarea problemelor 
sale în conformitate cu intere
sele naționale. «

aspirațiilor sale

hotărîrea Româ- 
aduce, în conti

la

Adresînd profunde mulțumiri 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român pentru po
ziția și activitatea intensă des
fășurată în problemele Orien
tului Mijlociu, Yasser Arafat și 
ceilalți membri ai delegației au 
dat o înaltă apreciere acțiunilor 
și inițiativelor întreprinse de 
România, personal de șeful sta
tului român, în vederea găsirii 
căilor de rezolvare a situației din 
această parte a lumii. Conducă
torii Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei au evocat 
satisfacție 
lui român 
subliniind 
l-a jucat 
afirmării . . ... __=___
ale poporului lor, recunoașterii 
dreptului de a dispune de o via
ță liberă, independentă.

Convorbirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

cu 
solidaritatea poporu- 

cu cauza palestiniană, 
rolul deosebit pe care 
România în sprijinul 
aspirațiilor legitime

cială de prietenie pe care 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o întreprinde în 
Liban, la invitația președinte
lui Suleiman Frangieh.

Toate ziarele din 15 fe
bruarie publică, începînd din 
prima lor pagină, ample re
latări privind sosirea în capi
tala libaneză a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și filmul 
desfășurării vizitei în 
zilei de 14 februarie.

Sub titlul „Primire 
' nească", ziarul „Al 

scrie: „Președintele Ceaușescu 
a fost primit, la sosirea sa la 
Beirut, cu ovații și a fost sa
lutat cu salve de artilerie. 
Mulțimea de libanezi masată 
pe terasele aeroportului a a- 
plaudat călduros pe șeful sta
tului român". „Al Liwa“ pu
blică, sub titlul „Sosirea pre
ședintelui român. El a fost 
primit cu foarte mare căldu
ră", o amplă relatare a des
fășurării primei zile a vizitei 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Liban, evi
dențiind sentimentele de res-

filmul 
cursul

pect și apreciere deosebită cu 
care poporul libanez l-a în
tâmpinat pe președintele 
României.

„Saout El Ourouba“, co
mentând vizita președintelui 
român, scrie: „Țările arabe 
au văzut totdeauna în Româ
nia o națiune prietenă de 
care le leagă numeroși factori 
în cele mai diverse domenii. 
Vrîndu-i bun sosit președin
telui român, noi sperăm că 
vizita sa în Liban va aduce o 
contribuție importantă la re
zolvarea crizei din Orientul 
Mijlociu“.

„An Nahar“, ziarul libanez 
de limbă arabă cu cel mai 
mare tiraj, care are pe prima 
pagină un larg reportaj de la 
sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și relatează mo
mentele mai importante ale 
primei zile a vizitei, publică, 
de asemenea, în cuprinsul său 
un amplu articol înfățișînd 
viața și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sub titlul 
„Revoluționarul care a deve
nit președinte și liderul deve
nit erou“-

„L'Orient-Le Jour“ publică 
pe prima pagină un articol 
dedicat biografiei președinte
lui Nicolae Ceaușescu, sub

titlul „Un militant din prima 
clipă", în care se aduce un 
cald elogiu vieții și activită
ții șefului statului român.

Relatări despre vizita în 
Liban și personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
publică și ziarele „Al An- 
vvar“, „Al Jarida“, „Al Ha- 
yat“, „Al Moharrer“, „An 
Nida“, „As Sark“, „Al Bay- 
rak“, revistele „L’Yllustre du 
Proche Orient“, „Al Hawa- 
dess“, „As Sayad“ și alte nu
meroase publicații.

Sînt publicate, de aseme
nea, largi relatări și fotogra
fii de la. întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu preșe
dintele Comitetului Executiv 
al OEP și alți lideri ai rezis
tenței palestiniene.

Posturile de radio libaneze, 
care au transmis în direct ce
remonia sosirii președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Liban, 
au consacrat, la 14 și 15 fe
bruarie, emisiuni speciale de
dicate României, însumînd 
mai multe ore,

La rîndul lor, posturile de 
televiziune din Beirut au pre
zentat programe speciale de
dicate României.

CEAUSESCU
liza dezangajarea și între cele
lalte state și a se ajunge la ne
gocieri pentru soluționarea de
plină a situației din Orientul 
Mijlociu.

Ne-am pronunțat și ne pro
nunțăm pentru o participare și 
a altor state din această zonă, 
din Europa și Africa la Confe
rința de la Geneva.

Dar, pentru a se realiza o 
pace dreaptă și trainică in O- 
rientul Mijlociu, trebuie solu
ționată și problema poporului 
palestinian. întotdeauna, Româ
nia s-a pronunțat pentru dreptul 
poporului palestinian de a-și ho
tărî organizarea sa, cores
punzător năzuințelor sale. (A- 
plauze 
este 
lui 
rască 
viața viitoare. Dar, după părerea 
noastră, constituirea unui stal 
palestinian este o necesitate 
pentru ca acest popor să-și 
poată duce o viață liberă, in
dependentă și pentru o pace 
trainică în Orientul Mijlociu.

Sînt probleme și în Europa. 
Este adevărat, s-au realizat pași 
spre destindere. A început con
ferința general-europeană. Noi 
considerăm deosebit de impor
tant încheierea cu succes a a- 
cestei conferințe, care să ducă 
la consolidarea securității in 
Europa, la realizarea unor rela
ții noi între popoarele continen
tului, care să asigure fiecăruia 
mai multe posibilități de a-și 
concentra forțele in direcția dez
voltării, fără teama vreunei a- 
gresiuni. O Europă, în care vor 
triumfa relațiile de colaborare, 
va exercita o influență puter
nică asupra întregii vieți inter
naționale.

In reglementarea multiplelor 
probleme care preocupă omeni
rea este necesar ca toate națiu
nile, indiferent de mărimea lor, 
să participe activ la găsirea ce
lor mai corespunzătoare soluții, 
în această direcție, România 
consideră că țările mici și mij
locii trebuie să participe mai 
activ la viața internațională pen
tru a asigura respectarea drep
tului fiecărui popor de a fi pe 
deplin stăpin pe destinele sale, 
de a-și făuri viața 
dorește, fără nici un 
afară.

Noi apreciem că 
crească și mai mult 
nizației Națiunilor Unite, al al
tor organisme internaționale în 
soluționarea problemlor care 
confruntă omenirea.

In problemele subdezvoltării, 
în sprijinirea țărilor rămase in 
urmă, pentru a se asigura un 
progres rapid economico-social, 
sînt necesare eforturi susținute, 
acesta constituind unul din fac
torii primordiali pentru înfăp
tuirea unei lumi mai bune și 
mai drepte. în acest sens, apre
ciem că ținerea unei sesiuni ex
traordinare pe problemele ma
teriilor prime, ale energiei, ale 
subdezvoltării este o necesitate, 
pentru a da posibilitatea tuturor 
statelor de a-și spune părerile 
asupra acestor probleme de o 
importanță vitală pentru ome
nire.

Aș dori să menționez cu multă 
satisfacție că reprezentanții noș
tri, guvernele țărilor noastre au 
conlucrat activ în viața interna
țională, în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, în soluționa
rea multor probleme. Aș dori să 
exprim speranța și convingerea 
mea, chiar, că și în viitor re
prezentanții noștri, popoarele 
noastre vor conlucra și mai ac
tiv în a contribui la realizarea 
unei lumi a colaborării și păcii. 
Sper că convorbirile care le vom 
avea, înțelegerile care le vom 
realiza cu acest prilej, vor da un 
nou impuls dezvoltării relațiilor 
economice, tehnico-științifice și 
în alte domenii dintre țările 
noastre.

Cu aceste ginduri am venit în 
frumoasa dumneavoastră țară 
și dorim ca colaborarea noastră 
să fie în interesul popoarelor 
noastre, în interesul înțelegerii 
și păcii în intreaga lume.

Pentru această colaborare, 
pentru pace. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

îndelungate).
o problemă a 
palestinian să 

cum să-și organizeze

V

Domnule președinte,
Trăim o epocă de pline trans

formări în toate domeniile de 
. activitate. Sîntem contemporanii 
uriașei revoluții tehnico-științi- 
fice. Totodată, însă, sîntem și 
contemporanii unor profunde 
transformări sociale, ai intensi
ficării luptei popoarelor împo
triva dominației și asupririi, 
pentru dreptate socială, pentru 
o lume mai bună. (Aplauze).

în lume s-au produs schim
bări in raportul de forțe și ele 
se accentuează. S-au obținut 
pași pe calea unei politici noi 
de destindere și colaborare în
tre popoare. Dar trebuie să spu
nem deschis că sîntem de abia 
la începutul acestei noi orientări 
in viața internațională, că pen
tru a asigura triumful deplin 
al noii politici, accentuarea 
cursului destinderii, este nevoie, 
după părerea noastră, ca toate 
popoarele să acționeze cu fer
mitate pentru a contribui la in
staurarea unei lumi mai drepte 
și mai bune. Mai sînt popoare 
care gem sub dominația colonia
lă și trebuie să declar că Româ
nia sprijină activ lupta de eli
berare națională a acestor po
poare, pornind de la convinge
rea că trebuie lichidat definitiv 
colonialismul și orice formă de 
asuprire națională.

Sînt încă zone, cum este și O- 
rientul Mijlociu, unde situația 
se menține destul de încordată. 
Existența acestei stări de încor
dare, menținerea sub ocupație 
de către Israel a unor teritorii 
arabe nu face decît să perpetueze 
pericolul continuu al unui nou 
conflict. România s-a pronunțat 
și se pronunță cu hotărîre îm
potriva oricăror cuceriri terito
riale prin forță și consideră că 
este necesar, în vederea unei 
păci drepte și trainice in Orien
tul Mijlociu, ca Israelul să se 
retragă din teritoriile ocupate. 
(Aplauze îndelungate).

Am salutat acordurile privind 
dezangajarea între Egipt și Is
rael, considerind aceasta ca un 
pas spre o soluționare definiti
vă. Sîntem de părere că trebifie 
depuse eforturi pentru a se rea-

Desigur, 
poporu- 

hotă-

așa cum o 
amestc din

trebuie săi 
rolul Orga-
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„Stimate redactor,
mă numesc Doina A., 

sini din Brașov și studiez 
la București, fiind în ul
timul an al unei secții de 
la A.S.E.

Și acum să-mi încep 
povestea.

Am venit în București, 
în urmă cu șase ani, la o 
soră a tatălui meu, la care 
am locuit cit eram elevă 
in clasa a Xll-a și în pri
mii ani de facultate. Pă
rinții mei sînt profesori 
undeva pe lingă Brașov Ji 
mai am acasă doi frați ge
meni, în clasa a Xll-a și 
o so-ă intr-a Xl-a.

Mi-atn hotărit singură 
drumul in viață. Voiam să 
mă încerc, să văd cum o 
să mă descurc intr-uri oraș 
mase. Și, fără să mă laud, 
un timp m-am descurcat. 
Am terminat liceul, obți- 
nind in fiecare an premiul 
întii, la facultate am numai 
note de .9 și 10 (acum am 
și doi de 8. dar să mă 
prefac că-i uitI). încă o 
dată, nu v-arn făcut măr
turisirile de mai sus ca să 
mă laud, vreau doar să vă 
fie clar că sînt un onl se
rios, căruia îi place să 
muncească. De cînd mă 
știu, n-am renunțat la o 
carte bună pentru o pe
trecere, nu mi-am îngăduit 
să lipsesc de la un curs 
pentru un film (...). Nu știu 
cit de tirîtă sau cit de 
frumoasă mă consideră 
cei din jurul meu (în ce 
mă privește, am avut 
complexe pentru că slut 
foarte slabă) dar dacă ar 
fi să mă iau după re 
zice lumea, sînt departe 
de a fi un monstru. To
tuși, băieții nu m-au a- 
saltat. Am fost prietenă cu 
mulți băieți — cred că 
nu-mi lipsește un anume 
spirit de camaraderie — 
unii își aduceau din cind 
in cind aminte de mine, 
mă invitau la un teatru
sau la un muzeu (odată
am fost și într-o excursie
cu un băiat; ce-i drept,
după trei zile, intilnindu-l 
cu o altă fată, s-a făcut 
că nu mă vede...). Bucu- 
reștiul mi-a plăcut de la în
ceput, deși aici nu erau 
munți și brazi, deși aici 
străzile miroseau a benzină.' 
Mătușa la care locuiam era 
ocupată cu școala (eu fiind 
singura din familie care 
n-am ales slujirea unei 
catedre). M-a lăsat, deci, 
fără prea multă suprave
ghere și asta nu mi-a 
prins deloc rău. Colindam 
parcurile și muzeele, ca
sele memoriale și biblio
tecile, mă îndrăgosteam 
treptat de acest oraș fru
mos și primitor. Așa au 
trecut trei ani din cei șase 
de cînd sînt hucureștean- 
că. între timp, la sfîrșitul 
anului întii. am cunoscut 
un băiat. El terminase fa
cultatea de fizică, era 
cercetător științific, avea 
25 de ani, iar eu aproape 
20. Pe Andrei — asa îl 
cheamă — l-am întîlnit în 
casa unei colege cu care 
învățam împreună în se
siunile de examene. Nu 
i-am dat prea mare atenție 
(am schimbat la prima 
noastră întîlnire citeva ba
nalități), dar mare mi-a

fost mirarea cind, 
două zile, el mt-a 
nat acasă. Nu știu dacă 
mi-a plăcut Andrei, dar 
am acceptat să ies împre
ună cu el la plimbare, 
apoi la un film, apoi să 
merg pe la prietenii și 
rudele sale. In vara dintre 
anul întii și doi am plecat 
la. Brașov, unde Andrei nu 
numai că mi-a scris, dar a 
și venit de citeva ori să 
mă vadă, cucerindu-i pe 
ai mei. Părinții erau în- 
cîntați de el, sora și frații 
mei de asemenea. A venit 
anul doi, eu am rămas a- 
ceeași studentă silitoare, 
am continuat să învăț și 
să-mi găsesc timp și pen
tru Andrei. Ce m-a mirat 
în acest timp a fost doar

exact, acceptarea de către 
el a mentalității părinților 
săi — îmi dădea de gîn- 
dit, mă făcea, să cred, că 
nu trăiesc azi, ci cu un 
veac înainte. La urma-ur- 
mei, îmi ziceam, diploma 
mea de economist este o 
zestre mai mare decit 
orice, iar dragostea mea 
pentru el trebuie, cumva, 
să aibă și ea o valoare... 
De la un timp, Andrei 
face crunte economii, în- 
cepind de la. mincare și 
pînă la transport (merge 
kilometri pe jos pentru a 
nu cheltui 25 de hani), 
nu-și cumpără o haină 

■și-mi face scandal pentru 
fiecare obiect strict nece
sar gospodăriei pe care îl 
cumpăr. De ce ? Ca să

Cu cit îl va plăti mai scump, 
cu atît va fi mai bun... 
Dar eu ce sînt vinovată 
că, prin hazard, am intrat, 
într-o asemenea familie ? 
(...)Credeți că e admisibil 
ca să mi se reproșeze că 
n-am făcut destule „înca
sări" din darurile de nun
tă și că părinții mei mi-au 
dat doar un televizor și 
un covor ?

Stau singură și plîng, 
am slăbit intr-o lună trei 
kilograme, merg la ore, răs
pund 
învăț 
dală, 
viata

Ce 
deți i

mai 
altă- 

de

I mecanic, nu 
cu pofta de 
sînt frămîntată 
mea. 
părere aveți ?

că in aceste condiții 
mai pot să văd în Andrei 
altceva decit un om

Cre-

1-
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soarea (fii convins că aveam eu grijă să nu-ți divulg 
numele), nu mi-a plăcut nici că imi pui niște întrebări 
la care ai un răspuns demult pregătit. Nu te cert. 
M-ar bucura să fii ceva mai curajos. Trăim intr-un 
climat care, printre multe altele ne învață că atunci 
cînd simțim că dreptatea e de partea noastră, e necesar 
să găsim drumul cel mai scurt către ea.

„(...) Noi, pionierii din 
comuna Sălătruc, jud. Cluj, 
sîntem foarte supărați că, 
într-o zi, la orele zece, au 
fost suspendate orele de 
școală și au venit tovarăși 
de la Ocolul silvic-Dej și 
au făcut în școală o masă 
mare care s-a lăsat pe ur-

mă cu petrecere pînă di
mineața, așa că a doua zi 
a mirosit în clasă numai a 
vin și a țuică. Noi știm că 
în sălile de clasă nu e voie 
să se facă petreceri și nici 
să se suspende cursurile 
pentru ca alții să consume 
băuturi în școală“.

Am trimis scrisoarea voastră Inspectoratului 
județean Cluj și, sub semnătura unui inspector 
general (tov. I. Bindea) și a unui inspector 
(T. Fluiera?), am primit următoarele :

„Cu privire Ia cele arătate in scrisoarea anonimă cu 
nr, (...) adresată redacției

școlar 
școlar 
școlar

că părinții lui Andrei, ști
ind de noi, nu . încercau 
să mă cunoască. 11 între- 
bapi pe Andrei care ar 
putea fi cauza acestei lip
se de interes pentru per
soana mea, dar el îmi dă
dea răspunsuri vagi. In 
sfîrșit (am impresia că po
vestea se cam lungește), 
am ajuns să stăm de vor
bă despre căsătoria noas
tră. Hotărîrea mea era să 
termin trei ani și în ulti
mul să ne căsătorim. Eram 
fe'iciți, făceam planuri de 
viitor, el strîngea bani, eu 
mă gindeam ce bine va 
fi... In vară, (august ’73) 
ne-am căsătorit, a fost o 
nuntă frumoasă (am fă- 
cut-o la București), a ve
nit lume multă, 
prieteni 
de la 
din foștii mei colegi). Apoi 
toate s-au liniștit, am in
trat în viața nouă de soție, 
Andrei era ca la început, 
tandru și simpatic, dar la 
o lună de la nuntă soa- 
cră-mea a început să se 
amestece în viața noastră, 
întii i-a băgat. în cap lui 
Andrei că trebuia să facă 
o „partidă", nu să ia o 
fată dintr-o casă cu patru 
copii (vă dați seama că 
părinții mei n-au avut să-mi 
dea ceea ce se cheamă 
„zestre“); apoi că nu tre
buia să se însoare înain
tea sorei lui. Poate că nu 
m-ar fi afectat prea tare 
toate acestea și nici faptul 
că Andrei credea că pă
rinții mei au bani și 
nu mi-au dat. Totuși, 
mentalitatea lui — mai

colegi,
(au venit și 
Brașov mulți
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poată să-și înzestreze sora. 
Puțin îi pasă că eu 
privez de multe, că 
nînc prost, ci umblu prost 

a ajuns la 
trebuie să-i 
lui un mire.

îmbrăcată. El 
concluzia că 
cumpere sorei

■I

mă 
mă-

mercantil, meschin, cu o 
mentalitate învechită ? 
Credeți că mai putem ră- 
mine împreună ? Spune- 
ți-mi ce vreți, poate sînt 
eu mofturoasă, dar m-arn 
săturat (...)“

ziarului ..Scinteia tineretu
lui“, vă informăm că 
s-au întreprins cercetări 
de către 
școlar 
statat 
satul 
Cășei, 
școală 
sele I—IV. 
încadrată 
post de învățător și are 
două săli de clasă, din
tre care în una se des
fășoară procesul instruc- 
tiv-educativ, iar a doua 
sală ține loc de cămin 
cultural. în această sală 
(care ?, O.P.-I.) in ziua 
de (...) incepînd de la 
orele 14, cu aprobarea 
organelor locale, s-a ți
nut o ședință, care s-a 
continuat cu o masă, 
fără să fie perturbat pro
cesul de invățămînt (...)“.

Am citit și răscitit a- 
cest răspuns incredibil. 
Am prea puține de a- 
dăugat. Doar că-mi 
să spun : cei de la 

inspectorii școlari de la 
școală, fie ea cu numai

Inspectoratul 
Cluj și s-au con- 
următoarele : în 

Sălătruc, comuna 
funcționează o 

generală cu cla- 
Școala este 

cu un singur

vine
Oco- 

i Cluj
două 

poate

Puteam să 
preferat însă _ ..___ __ _ .......... ... __
că, de data aceasta, nu doresc să-i răspund eu _
nei A. Aș avea, îi asigur pe cititori, destule lucruri de 
spus. Așa cum s-a observat (dacă s-a observat), fără 
să fiu un poet romantic șl boem, făcînd efortul să 
trăiesc astăzi și aici, mi-e cu totul nesuferit amestecul 
de iubire și bunuri materiale, de tandrețe și mobilă, 
în rate, de gingășie și apartament proprietate personală. 
Acum sînt hotărit să nu-mi dau în vileag cumplita 
alergie pe care o fac în fața acestui amestec. Drept 
care ii rog pe cititori să-și spună părerea. în măsura 
posibilităților, voi face să 
de contradictorii) opinii.

rezum scrisoarea la citeva rinduri. Am 
s-o public aproape în întregime pentru 

i Doi-

apară cit de multe (și oricit

Iul silvic-Dej au băut și 
s-au îmbătat... De cînd o 
clase, iar una ținînd loc de cămin cultural, 
deveni local de petrecere, chiar cînd organele locale 
sînt de acord ? Ce să mai spun de faimoasa pre
cizare că cheful n-a perturbat procesul de îhvățămint ? 
Simpla idee că intr-o școală se face un chef perturbă 
procesul de invățămînt .' Sau poate că nu mă duce pe 
mine capul să-mi dau seama ce înseamnă o școală... 
Iată de ce n-am apelat la ultimul dicționar, apărut în 
zilele noastre, ci la cel măi vechi pe care l-am găsit în 
casă. „Dicționarul enciclopedic", din 1926, al lui Can- 
drea și Adamescu, unde am găsit pentru substantivul 
feminin „școală“ următoarea definiție : „Așezămint 
unde se invațâ carte“. Nici un cuvmt despre posi
bilitatea de a confunda acest așezămint cu un local de 
consum al băuturilor alcoolice. Propun insă atenției 
forurilor competente definiția dată de Inspectoratul 
școlar Cluj aceluiași substantiv feminin, poate, cine 
știe, o nouă ediție a unui 
dent, printre anomalii).

dlcționar o va include (evi-

„TOV AB. ASE O.P.-l. 
sînt elev în anul VI al 
unui liceu din Titu. Dîm
bovița și stau în căminul 
acestui liceu încă din 
anul 1. De-a lungul celor 
anroape trei ani și ju
mătate de cînd sînt cărni- 
nist, am cunoscut tot fe
lul de băieți și fete. Anul 
acesta am cunoscut o fată 
(eu am 19 ani, ea 16) cu 
caie m-am împrietenit. 
Din ziua cunoștinței noas
tre am fost, nedespărțiți. 
Ne întilneam și discutam 
în timpul liber, o ajutam 
să-și pregătească lecțiile. 
Prietenia noastră ne-a 
atins nu numai bucuria 
întilnirii a doi tineri, ci și 
mai bune rezultate la in

vățătură Dar iată că acum 
sîntem necoiți să ne de
părtăm unul de altul, din 
cauza unui tovarăș profe
sor care ne-a interzis ca
tegoric să ne mai vedem. 
Oare in cadrul unui că
min nu 
prietenie frumoasă 
un băiat și o fată ? Do. 
credeți că e normal ca, la 
vîrsta noastră, să ne fie 
interzisă o prietenie ? Nu 
mai sîntem copii, ne dăm 
seama de ceea ce facem. 
De ce nu există încredere 
in noi ? De ce este descOn. 
siderată capacitatea noas
tră de a gîndi frumos, de 
a ne comporta cinstit ? Ce 
spuneți ?“

poate exista 0
între

Din păcate însă, durereaCe să spun ? Mă doare.
mea nu vă poate ajuta cu nimic. Dar de ce nu încercați 
să vă ajutați singuri ? De ce nu deschideți o discuție 
pe această temă intr-o oră de dirigenție sau intr-o a- 
dunare U.T.C. ? Nu mi-a plăcut că nu semnezi scri-

„TOV. BEDACTOR. 
subsemnata Doina Gliga, 
absolventă a liceului eco
nomic din Botoșani, pro
moția 1973, că aduc la 
cunoștință următoarele:

La 1 august 1973, am 
primit o înștiințare pen
tru a mă prezenta la se
diul liceului economic din 
Galați (eu locuiesc în co
muna Bălănești, /ud. Ga
lați) pentru a fi reparti
zată. M-am prezentat, dar

mi s-a 
pe la 
tembrie. Mai exact, nu să 
trec, ci să dau un telefon. 
Am dat mai multe tele
foane. Nimic. Nu există 
posturi. Eu nu mai pot să 
stau fără să muncesc, sîn
tem cinci copii la păriir 
toți fiind pe băncile șco
lilor. în fața acestei, si
tuații vă rog să mă aju
tați“.

spus să mai trec 
începutul lui sep-

Ne-am adresat (întotdeauna cînd scriu „ne-am adre
sat“, n-am in vedere un plural care înnobilează per
soana mea. ci mă includ — adeseori pe nemerit — 
într-un colectiv de redactori de la secția de scrisori 
a ziarului, colectiv deosebit de receptiv la necazurile 
fiecărui corespondent) Ministerului Muncii. Direcției 
forței de muncă. Răspunsul, semnat de tov. Adrian 
Mirza, este deosebit de satisfăcător. Ni se aduce la 
cunoștință că ai și fost încadrată intr-un provizoriu 
post de funcționară la Consiliul popular al comunei 
Bălănești și — citez — „vom urmări în continuare ca tov. 
Gliga Doina să fie angajată pe un 10c de muncă per
manent“. Mulțumesc pentru această promptă solicitu
dine.

Pe sîmbăta viitoare !

SlMBATA. ÎS FEBRUARIE 1974

Astăzi etapa a treia : desenul A : se re
feră la intilnirile și discuțiile pe stradă, 
cite două puncte pentru fiecare abatere 
sesizată corect și minus un punct pentru 
cea nesesizată.

în desenele B, C și D s-a ilustrat cu- 
vîntul „BRUTALITATE“.. Dumneavoastră 
indicați printr-o justificare adecvată care 
din ele credeți că se apropie mai mult 
de realitatea cuvintului ilustrat (5 puncte).

Pentru ilustrarea de către dv. prin de
sen sau epigramă, în etapa aceasta vă 
propunem cuvintele „bani de buzunar", 
„bunici“, și „bun simț“ (două puncte).

Vă reamintim că răspunsurile le puteți 
trimite pină joi inclusiv (data poștei) pe 
adresa ziarului nostru cu specificația 
„Extemporal P

în umil din numerele viitoare vom. pu
blica clasamentul primelor etape și poșta 
concursului.

MARCEL ȚAPU ȘT. COCIOABĂ SANDA NOVAC

PROGRAMUL I

9.00 De la Alfa la Omega ; en
ciclopedie pentru școlari ; 9,30
Film serial : Pistruiatul (reluarea 
episodului VII) ; 10.05 Bucureștiul 
necunosòut. Muzeul Ghéórghe Tă- 
tărescu ; 10.20 Istoria operetei — 
reluare ; 10.35 Telecinemateca (re- 
luarè) ; 12,10 Jazz cu formația 
Guido Manusardi ; 17,30 Telex ;
17.35 Caleidoscop cultural-artistic ;
17.55 Din țările socialiste ; 18,05
Familia. Din tată în fiu. . ; 18,35 
Studioul de poezie. Poveste de 
iarnă. Spectacol literar-muzical- 
coregrafic ; 19,10 lin nod de cale 
ferată : 19.20 1001 de seri : 19.30
Telejurnal ; 20,00 Cîntecul săptă- 
rnînii. ,.România mea“ de H. Mă- 
lineanu ; 20,05 Teleenciclopediâ ;
20.45 Film serial. Columbo. Diag
nostic contra diagnostic ; 22,15
Telejurnal ; 22,25 Top ’74 la
O.R.T F. ; 22.40 Cîntece de petre
cere $i romanțe .

DUMINICA, 17 FEBRUARIE 1974

PROGRAMUL I

8.30 Gimnastica pentru toți ;8,40 
Cravatele roșii ; 9.35 Film serial : 
COMOARA DIN 13 CASE. Episo
dul III ; 10,00 Viața satului ; 11,15 
Ce știm și ce nu știm despre... ;
11.45 Bucuriile muzicii ; 12,30 De 
strajă patriei ; 13,00 Album du
minical : 15.30 Magazin sportiv. 
Rugbi în 15 : Țara Galilor — 
Franța în cadrul ..Turneului celor 
cinci națiuni“ transmisiune de là 
Cardiff 17.00 Film serial pentru 
tineret. Pistruiatul. Episodul IX ;
17.35 Cintare patriei •— concurs
coral interjudețean ; 18,55 Publi
citate ; 19,00 Lumea copiilor. Cine 
este Diodix ? 19.30 Telejurnal.
Săptămîna politică internă și in
ternațională în imagini : 20.10
Reportajul săptămînii. Iarna fe
meilor ; 20.30 Film artistic. Prie
tenul nostru Fred. premieră pe 
țară ; 22,00 Telejurnal ; 22.10 Du
minica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00—11,30 Matineu simfonici 

Concertul Filarmonicii de Stat 
..George Enèscu“ ; 20.10 Film se
rial pentru copii. George. Episo
dul : Dieta lui George ; 20.3?
Pagini din Opérfcle lui Puccini ;
20.55 Publicitate ; 21.00 Film se
rial. Columbo.

In drumeție la Cheile Bicazului

Foto : NICOLAE TOKACEK

CL UB UL
ȘI

îmi place să cred că într-o 
viitoare istorie a drumeției 
românești, seara de simbăta 
trecută. 9 februarie, va figu
ra printre datele de referin
ță, ajutind la înțelegerea unui 
fenomen pe care acum abia 
il luăm in scamă, consem- 
nîndu-1 ici-colo, dar cu care 
ne vom confrunta din ce în 
ce mai acut.

Totul a pornit de la chiar 
mult discutata și aplaudata 
explozie a turismului contem
poran. adică această nesățioa
să dorință a semenilor noștri 
de a străbate cit mai repede 
și cit mai multe spații, o 
prea firească necesitate a 
mișcării în cîmpul liber al 
naturii. Așa au apărut insti
tuțiile specializate in voiaj, 
stațiunile gigant și șoselele 
de mii de kilometri, industri
ile de echipamente și chiar 
moda turistică, intr-o lăuda
bilă incercarc de a facilita 
oricui și oricind ieșirea din 
aglomerările fierbinți spre 
zonele dc liniște și beatitu
dine. Cu timpul insă, tocmai 
această prea dirijată acțiune 
a dus la neglijarea scopului 
prim care-o generase. Pe de 
o parte s-a pierdut caracterul 
de unicat al excursiei, călă
toria devenind o întreprin
dere la scară industrială, a- 
bandonîndu-se tocmai forma 
primară a deplasărilor — 
Drumeția, in favoarea auto
mobilului. autocarului, tre
nului și chiar avionului. Pe 
de alta, prin apariția prea 
multor organisme și factori 
de dirijare a timpului nostru 
liber s-au dizolvat, sufocate, 
celulele de bază — numite 
fie Cluburi, fie Asociații, fie 
Cercuri de turism. Reacția 
firească : sporadic, timid și 
uneori efemer, au apărut a- 
socierilc cu caracter de vo
luntarist. ce-și propun rea
bilitarea și reactualizarea u- 
nei tradiții nemeritat uitate, 
de pe urma căreia in urmă 
cu 50—20 de ani munții noș
tri au fost inzestrați cu ca
bane simple dar primitoare, 
cu marcaje și cărări sigure, 
între timp, multe cabane și 
refugii s-au degradat, altele 
stau să se prăbușească, al
tele au devenit hoteluri al
pine. aproape toate transfor- 
mîildu-se in cîreiumi la... 
înălțime. Despre marcaje se 
poate spune cam același lu
cru, recent inițiala acțiune 
de marcare și reniarcare a 
traseelor montane, „Firul 
Ariadnei“, nefiind susținută 
pe măsura necesarului de a- 
menajări. Și. de la caz Ia caz 
au survenit și alte necazuri...

l’oate acestea au constituit 
subiectul intilnirii organizate 
d» Clubul Tineretului din Pi-

CA BA NA
tești între cititorii revistei 
„România pitorească“ și con
ducerea ei — scriitorii pere
grini Pop Simion și Toma 
George Maiorcscu. Era a- 
proape de miezul nopții, tre
cuse și „Columbo“, și discu
țiile ar mai fi continuat, da- 
eă a doua zi, dis-de-dimi- 
neață aceeași formație nu a- 
vea programată o ieșire pe 
teren într-o fericită încerca
re de a găsi răspunsuri Ia 
numeroasele chestiuni dez
bătute.

în urmă cu doi ani se crea
seră în județul Argeș patru

de VALENTIN

HOSSU-LONGIN

„societăți de drumeție“, me
nite să stimuleze ieșirea in 
natură, să faciliteze contac
tul oamenilor cu muntele, 
într-o zonă unde această o- 
bișuuință nu exista. Cu mare 
tam-tam, s-au organizat ci
teva excursii-mamtil, ru mii 
de participanți la fiecare, de 
la elevi la pensionari, de la 
muncitori la directori... într-o 
atît de eterogenă compoziție, 
fără criterii de selecționare 
și pregătire. lipsiți de o edu
cație adecvată și chiar de e- 
chipamentul absolut necesar, 
proaspeții drumeți s-au risi
pit precum fumul și acțiunea 
— nobilă și îndrăzneață, în 
intenție — s-a stins dtipă 
numai citeva luni. In plus, 
munții Argeșului nu ofereau, 
pe lingă cadrul natural deo
sebit. o bază materială cores
punzătoare, spațiile de cazare 
fiind cu totul și cu totul in
suficiente, iar marcajele ca 
și inexistente. Dar adevăra- 
ții montaniarzi nu puteau 
rămine indiferenți, mai a- 
les că la Pitești ființa, in
tr-un cvasi anonimat, o e- 
chipă de Salvamont formată 
din cițiva alpinișll cu serioa
se state de serviciu : Ștefan 
Ciortan, Dorina Popescu, Ion 
BulacU, Milata Mario. David 
Adalbert, Nicolae Petrescu ;

și iată-i căutind „un stăpîn", 
tin cadru organizat pentru 
a-și permanentiza acțiunile, 
de a face prozeliți. La Clu
bul Tineretului, deschis în
tr-un adevărat palat al fan
teziei arhitecților decoratori, 
fusese numit director Emil 
Plăpceanu, un vechi profe
sor de drumeție, care pre
dase legile muntelui multor 
generații de pionieri și șco
lari. Printre cele dinții acti
vități de club au fost organi
zate seri de filme și proiecții 
de diapozitive turistice. înso
țite de expuneri și lecții pri
vind templul naturii noastre, 
cum trebuie să ți-I apropii 
și să-l ocrotești. Ca lectori, 
au fost aduși oameni cu Um
ple cărunte, care de-o viață 
umblaseră pe toate coclau
rile : Aurel Balaban. Dumi
tru Handoca. Vintiiă Mizof, 
Tudor Nicolae, Gheorghe Ba- 
lint. Tinerii au inceput să 
îndrăgească aceste seri, să 
Ie caute ; au venit și alpiniș- 
tii ; au inceput apoi ieșirile 
împreună, liceeni și pensio
nari, dar fără mare vîlvă, in 
echipe restrînse. Așa s-au 
cunoscut mai bine, muntele 
i-a apropiat unul de altul, 
neținind seama de virste și 
ocupații. încet, incet, s-a 
conturat un grup distinct de 
drumeți, care nu scăpa lin 
sfirșit de săplămină sau săr
bătoare să nu uree în masi
vele Iezer-Păpușa și Piatra 
Craiului, pe văile Ghimba- 
vului, Cheii, Dibiboviței 
cu toate că le lipsea cel mai 
bun echipament, mîncau la 
stini și dormeau in refugii 
părăsite sau în corturiie că
rate eu marc greutate prin 
golurile alpine.

Așa s-a născut ideea înfi
ințării Clubului de drumeție 
montană, cu autofinanțare și 
membri cotizanți ; în ziua dc 
8 februarie număra 37 de 
membri fondatori, care in 
seara următoare se intilneau 
cu cițiva dintre reprezentan
ții presei de turism, iar du
minică dimineața plecau in 
excursie pe Iezer-Păpușa... 
Autobuzul a rămas la Com- 
prexul turistic Voirta. După 
două ore și ceva, am ajuns 
Ia o cabană forestieră pără
sită. distrusă (1 250 m altitu
dine), unde s-a hotărit ame
najarea ei. pină în vară. A- 
poi călătoria spre creste a 
continua! toată ziua, sub un 
cer plin de soare, prin zăpa
dă pină la briu.

...Seara, în autobuzul ce ne 
ducea spre Pitești, primul 
club de drumeție montană 
din țară și viitoarea lui ca
bană l'ără alcool au fost bo
tezați cu același nume : 
„România pitorească“.

ȘCOALA PĂRINȚILOR
(Urmare din pag. 1) 

neînțelegere, pe neștiință și 
pe eroziune de discernămint. 
Parazitul veșnic aspirant la 
o facultate, chiulangiul mas
cat și ros de boli imaginsîre. 
leneșul tolănit toată ziua in 
pat. adolescenta și post-ado- 
lescenta amatoare precoce de 
aventuri ca bar, dancing, e- 
sențe tari și aromate, mîngî- 
icri și nu numai mîngîieri, 
interesate și cu simulări de 
profesionalitate. toți aceștia 
formează o gamă, de’oe com
pletă, de tipuri care exploa
tează familia pe temeiul e- 
vadării din normă. Situație 
paradoxală, dar reală.

O școală a părinților, gîn- 
dită atent și realist ar con
duce, daeă nu la rezultate 
foarte spectaculoase pentru 
inceput, cel puțin la îndrep
tări necesare și la prevenții 
utile.

Acum, legătura școlii cu 
familia, ceva mai bine orga
nizată și mai așezată, poartă 
incă pecetea lucrului prea

benevol, prea voluntar. Co
mitetele de părinți — formă 
de organizare îndelung ex
perimentală — pot dobindi 
funcții noi și mai adine res
ponsabile dacă se bazează, 
ele insele, pe un grad evo
luat de formare a masei 
largi a părinților, dc educare 
susținută și continuă a aces
tora. O școală a părinților, 
făcută temeinic, cu program 
convenabil dar ferm, ar eli
mina festivismcle și ședinjo- 
mania care înăbușe adesea 
legăturile familiei cu școala. 
Ar fi o treabă serioasă, un soi 
de reciclare, făcută cu obli
gativitate și cu constanță.

Nu ne-ar costa prea mulți 
bani și nici prea mult timp. 
Mă gindesc că, pe alocuri, 
n-ar costa deloc. Cursurile 
eu părinții s-ar putea face 
in localurile școlilor, la ore 
convenabile, pe serii, odată 
pe săptămină. S-ar preda nu 
cunoștințe generale, norma- 
tivo-sfătos-pedagogiee, ci cu
noștințe concrete, pornindu-se 
de la probleme reale de via

ță. Ar fi o școală cu funcții 
complexe, de învățare, de 
consilierat, de terapie și pro
pedeutică socială. Avind un 
program dozat și bine echi
librat. avind continuitate și 
gradare, o astfel de întreprin
dere educațională ar aduce, 
în timp, rezultate oricum su
perioare, corecții de atitudini 
și de mentalități, spirit mai 
realist și mai lucid in ra
porturile cu copiii.

Școala părinților nu este o 
invenție, o noutate pe de- 
a-ntregul. Alții au făcut-o 
mai demult și ideea a prins, 
și a dat rezultate. Numeroase 
medii familiale sînt astăzi, 
la noi. mai degrabă afecto- 
gene decit cducogene. Școala 
părinților ar putea ajuta con
sistent la schimbarea rapor
tului. Ia subordonarea afec
tivității în sine, tolerantă și 
necritică, unui spirit lucid și 
analitic, specific erei de ci
vilizație a educației perma
nente.
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Tovarășul NtCOLAfe CEAUȘESCU. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România a primit din partea 
președintelui Republicii Grecia, PHAIDON GYZIKIS, urmă
toarea telegramă :

Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj pe care mi 1-ăfi adre
sat mie și poporului Greciei cu ocazia survolării teritoriului 
grec. Doresc să exprim Excelenței Voastre și poporului român e 
prieten urările mele cele mai bune de progres, prosperitate și 
pace.

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

COMITETUL CENTRAL al PARTIDULUI COMUNIST RO- 
M \N a trimis BIROULUI POLITIC al MIȘCĂRII POPULARE 
a «EVOLUȚIEI din Zair, următoarea telegramă :

în legătură cu încetarea prematură din viață a lui Madran- 
dole Tanzi, directorul Biroului Politic al Mișcării Populare a 
Revoluției. Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
vă adresează cele mai sincere condoleanțe, iar familiei îndure
rate întreaga noastră compasiune.

în persoana lui Madrandele Tanzi. țara noastră pierde un 
prieten care a militat activ în direcția stringării relațiilor de 
colaborare prietenească dintre cele două partide, țări și popoare.

Vinari lă aniiază, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
â primit pe N.V. TimofăOV, mi
nistrul industriei forestiere și de 
prelucrare a iemnului al 
U.R.S.S., care face o vizită in 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prieteneas
că a luat parte Mihai Suder, 
ministru secretar de stat la Mi-

nisterul Economici i’orăstiără și 
Materialelor de Construcții.

A fost prezent V.I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

CU acest prilej au fost abor
dată unele probleme privind 
dezvoltarea colaborării în do
meniul forestier șl industriei 
lemnului dintre țâra noastră și 
Uniunea Sovietică.

Șantier al tineretului

pondent al Academiei, directo
rul Institutului de arheologie, 
și dr. Erwin Wickert, ambasa
dorul Republicii Federale Ger
mania la București, au rostit 
scurte cuvintări.

Un tînăr se afirmă

Tovarășul ION GHEORGHE MAl’RER. președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România a primit din 
partea lui NORMAN K1RK, următoarea telegramă :

în numele Guvernului și poporului Noii Zeelande, vă rog să 
primiți, excelență, mulțumirile și aprecierile noastre pentru 
mesajul cald de felicitare pe care ni l-ați trimis cu ocazia ce
lebrării Zilei naționale a Noii Zeelande. Mă folosesc de această 
ocâzie pentru a vă transmite urările cele mai bune de pace și 
prosperitate pentru țara și poporul dv., în anii ce vin.

Vineri după-amiază a avut 
loc in Capitală adunarea de 
constituire a Asociației de prie
tenie româno-indiană, adunare 
organizată de Institutul român 
pentru rejațiile culturale cu stră
inătatea. sub egida Frontului 
Unității Socialiste.

Vineri după-amiază, nâva 
Școală peruană „Indepéndên- 
cia“, care a făcut o vizită in

țara noastră, a părăsit portul 
Constanța.

Cadrele didactice și studenții 
Centrului universitar Brașov au 
sărbătorit vineri împlinirea Unui 
sfert de veac de învățămînt teh
nic superior in orașul de la poa
lele Tîmpei.

în încheierea adunării festive, 
participanții au adresat 0 tele
gramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu,

în zona Rădăuți, la punctul 
numit „Tomnic“ a fost deschis 
primul șantier de îmbunătățiri 
funciare al tineretului sucevean. 
Sute de tineri din localitățile a- 
propiate lucrează aici la tra
sarea canalelor și la alte ame
najări menite să elimine excesul 
de umiditate și pericolul inun
dațiilor de primăvară ale pîrîu- 
lui Valea Seacă, lucrări care în 
final vor conduce lâ" integrarea 
în circuitul agricol a unor în- 

■semnate suprafețe de teren.
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INMÌNAREA UNOR ORDINE SI MEDALII

La întreprinderea de repara
ții ăuto-Grivița București a in
trat, in aceste zile, în producție 
dé serie un nou tip de autobuz, 
dotat cu motor Diesel. Noul 
autobuz construit pe șașiul au
tocamioanelor „Roman“ dispune 
de 43 de locuri și de un ridicat 
grad de confort.

Fabricarea de autobuze cu 
motoare Diesel, care folosesc 
drept combustibil motorina, va 
permite economisirea unor im
portante cantități de benzină.

într-un cadru solemn, vineri 
la amiază, la Palatul Consiliu
lui de Stat au fost luminate 
titlul de „Erou al Muncii So
cialiste" și medalia de' aur, „Se
cera și Ciocanul“, precum și 
ordine ale Republicii Socialișăe 
România conferite unor munci
tori, maiștri, tehnicieni, ingi
neri. economiști, cadre de con
ducere, pentru contribuția deo
sebită adusă la realizarea și 
punerea în funcțiune înainte 
dé termen a unor importante 
capacități de producție de pe 
platforma industrială Tirgo- 
viște.

Titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" și medalia de aur 
„Secera și Ciocanul" au fost 
conferite tovarășilor : Iordan G. 
Dragnea. fierar betonist, șef de 
brigadă la Trustul de construc
ții industriale București ; Au
rel C. Neacșu, maistru princi
pal la Trustul de instalații- 
montaj București ;

Ordinul Muncii clasa I — to
varășilor : Gheorghe N. Ar
meanca, fierar betonist, șef de 
echipă la Trustul de construc
ții industriale București ; Du
mitru D. Badea, zidar, șef de 
echipă la T.C.I. București; Con
stantin M. Ionescu, adjunct al 
ministrului construcțiilor in
dustriale ; Nicolae V. Lăbuș, 
dulgher, șef de echipă la T.C.i. 
București ; Gheorghe A. Mari- 
nescu, director la T.C.I. Bucu
rești ; Nicolae S. Sidor, lăcătuș, 
șef de echipă la T.C.I. Bucu
rești ; Iulian A. Tudose, direc
tor la T.C.I. București — Grup 
șantiere Tirgoviște ; Costache 
D. Zapis, director tehnic la în
treprinderea de oțeluri aliate 
Tirgoviște ;

Ordinul Muncii clasa a Il-a 
tovarășilor : Theodor I. Con- 
stantinescu, maistru, șef de 
șantier la T.C.I. București, Va- 
sile R. Catrina, zidar, șef for
mație la T.C.I. București, Pa- 
raschiv P. Grigore, fierar be
tonist, șef de brigadă la T.C.I. 
București, Nicu G. Iordăchioaia. 
inginer șef la T.C.I. București 
— Grup șantiere Tirgoviște, 
Grigore I. Manole, mecanic bul
dozerist la T.C.I. București, 
Virgil N. Nitreanu, director la 
întreprinderea Electromontaj 
Cîmpina, Nicolae V. Ojovan, di
rector la întreprinderea de oțe
luri aliate Tirgoviște, Marin G. 
Olteanu, sudor la T.C.I. Bucu
rești, Francisc F. Paizs, dul
gher, șef de echipă la T.C.I. 
București, Stan N. Petre, lăcă
tuș montor la Trustul de insta
lații montaj București, Ion S. 
Peneș, electrician, șef de echi
pă la Trustul de instalații- 
jrontaj București. Zoltan B. 
Raica. inginer, șef serviciu la 
Centrala industrială siderurgică 
București, Marin S. Sindilă, ex- 
cavatorist la T.C.I. București, 
Constantin R. Stroe. lăcătuș 
mecanic, șef de echipă la 
Trustul de instalații-montaj 
București.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Miron 
Constantinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Stănescu. membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean

Dîmbovița al P.C.R.. Constan
tin Stătescu. secretarul Consi
liului de Stat, Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgi
ce. Matei Ghiglu, ministrul 
construcțiilor industriale.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal. tovarășul Miron 
Constantinescu a adresat celor 
decorați calde felicitări, urindu- 
le noi și mari succese în mun
ca consacrată transpunerii în 
viață a politicii partidului, _ de 
transformare radicală a țării și 
înfăptuire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

în numele celor decorați. 
Eroul Muncii Socialiste Aurel 
C. Neacșu și ing. Iulian A. Tu
dose au exprimat in cuvinte 
emoționante cele mai calde 
mulțumiri pentru înalta pre
țuire acordată muncii construc
torilor noii cetăți de foc de la 
Tirgoviște și au asigurat con
ducerea partidului și statului 
că își vor înzeci eforturile pen
tru ca munca pe această nouă 
platformă industrială să devină 
un exemplu mobilizator pentru 
toți constructorii din patria 
noastră și, așa cum le-a reco
mandat secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să execute în conti
nuare numai lucrări de cea mai 
bună calitate, să grăbească ter
menul de intrare in funcțiune 
a noilor capacități de produc-

La Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România, vi
neri la amiază a avut loc so
lemnitatea înmînării „Ordinului 
23 August clasa 1“ tovarășei 
Elena Livezeanu. conferit pen
tru pierite deosebite în opera de 
construire a socialismului în pa
tria noastră, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 70 de ani.

Distincția a fost înmînată de 
tovarășul Miron Constantinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale. Suza- 
na Gâdea, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, alte per
soane oficiale.

în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, tovarășul 
Miron Constantinescu a felici
tat călduros pe tovarășa Elena 
Livezeanu, urîndu-i multă să
nătate și viață îndelungată.

Exnrimînd sentimentele sale 
de deosebită recunoștință con
ducerii partidului și statului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru înalta distincție acorda
tă. sărbătorita a arătat în cu- 
vîntul său că și pe viitor se va 
strădui să contribuie, cu toate 
puterile sale, la înfăptuirea o- 
perei de edificare a socialismu
lui în patria noastră.

★
Cu prilejul împlinirii a 100 de 

ani de la înființarea primelor 
asociații ale crescătorilor de al
bine din țara noastră, unor oa
meni de știință, specialiști,

crescători fruntași de albine 
le-au fost conferite, pentru me
rite deosebite în muncă, ordine 
și medalii ale Republicii Socia
list0 România.

S-a conferit „Ordinul Muncii“ 
clasa I prof. univ. Veceslav D. 
Harnaj. președintele Asociației 
crescătorilor de albine, „Ordinul 
Muncii“ clasa a Il-a tovarășilor 
Alexandru M. Marcovici, teh
nician apicol, șef de fermă la 
I.A.S. Sadova, județul Dolj, și 
Eugen A. Mirza, secretar gene
ral al Asociației crescătorilor de 
albine.

Au fost distinși, de asemenea, 
cu „Ordinul Muncii“ clasa a 
III-a și „Medalia Muncii“ alți 
37 de lucrători din domeniul a- 
piculturii.

Distincțiile au fost înmînate 
vineri. în cadrul unei solemni
tăți, de tovarășul Nicolae Gio- 
san. membru al Consiliului de 
Stat, care, în numele Consiliului 
de Stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a felicitat pe 
cei decorați și le-a urat noi 
succese în activitatea pe care o 
desfășoară.

în numele celor decorați, 
prof. univ. V. Harnaj, tehnicia
nul Alexandru Marcovici, Con
stantin Popescu, muncitor la 
Combinatul apicol Băneasa, și 
ing. Lia Carmen Spătaru, de la 
Institutul agronomic din Timi
șoara. au exprimat sentimente 
de recunoștință și mulțumire 
față de conducerea partidului și 
statului, față de secretarul ge
neral al partidului, menționind 
că înaltele distincții ce le-au 
fost acordate constituie atît pen
tru ei, cit și pentru apicultorii 
din întreaga țară un puternic 
imbold de a munci și pe viitor, 
cu stăruință și pricepere. în ve
derea dezvoltării acestei tradi
ționale îndeletniciri pe melea
gurile noastre.

★

Festivitatea de vineri prile
juită de aniversarea a 100 de 
ani de activitate a Complexului 
C.F.R. Brașov a fost dominată 
de înalta cinstire acordată de 
conducerea partidului și sta
tului nostru contribuției deose
bite pe care colectivul acestui 
important centru feroviar al 
țării a adus-o la dezvoltarea și 
modernizarea transporturilor și 
participării sale la opera de 
construire a socialismului.

Participanții la festivitate au 
subliniat cu puternice aplauze 
momentul emoționant cind a- 
cest.ui harnic colectiv i-a fost 
înminat ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România“ clasa 
I. conferit prin Decret al Con
siliului de Stat.

Cu același prilej, pentru meri
te deosebite în muncă au fost 
distinși cu „Ordinul Muncii" 
clasa I Nicolae D. Surlan, mais
tru principal Ia Depoul C.F.R. 
Brașov ; cu ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" 
clasa a Il-a Dumitru Gh. Gabor, 
director general al Regionalei 
C.F.R. Brașov, și cu ..Ordinul 
Muncii" clasa a Il-a. Iftimie C. 
Boca. operator la regulatorul de 
circulație ; Mircea I. Duță, me
canic la Depoul C.F.R. Brașov ; 
Nicolae C. Fugaru. maistru la 
Depoul C.F.R. Brașov, Ferdinant

F. Ferencz, lăcătuș la stația 
C.F.R. Brașov-Triaj ; Florian 
N. Niccară, maistru la secția de 
întreținere ; Emil D. Păcuraru, 
strungar la atelierul de zonă al 
regionalei ; Ioan I. Rău. șef de 
divizie vagoane ; Ștefan Gh. 
Rocheanu, șef de serviciu la si
guranța circulației, și Ioan I. 
Stoean, director de exploatare.

De asemenea, au fost conferi
te alte 57 ordine și 130 medalii 
unor feroviari din cadrul com
plexului.

înfățișind apoi drumul parcurs 
de feroviarii acestui district în 
cei 100 de ani, el a subliniat re
centele succese înregistrate în 
introducerea centralizării, auto
matizării și electrificării fero
viare. realizări care constituie o 
garanție elocventă a îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan.

în cuvintul lor, maistrul Ni- 
colae Surlan. impegatul de 
mișcare Marioara Cucîrcă, și 
muncitorul Albert Klozer au 
relevat condițiile deosebite de 
muncă și de viată care le-au 
fost asigurate prin grija parti
dului și statului, precum și ho- 
tărîrea lor fermă ca, împreună 
cu toți ceferiștii brașoveni să-și 
îndeplinească cu cinste sarcini
le ce le revin.

într-o atmosferă de entuziasm, 
participanții Ia festivitate au a- 
dresat o telegramă Comitetului 
Centra! al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
secretar general, că sarcinile de 
plan pe primii trei ani ai cin
cinalului au fost îndeplinite și 
depășite la toți indicatorii, co
lectivul nostru aflîndu-se în 
rîndurile unităților fruntașe în 
transporturile feroviare. Pla
nul de prestații pe anul 1973 
a fost îndeplinit în proporție de 
100,8 la sută. Am obținut 544 000 
lei economii la prețul de cost, 
17 milioane lei beneficii peste 
plan și 5 200 tone economii de 
combustibil convențional. Ne an
gajăm ca în acest an să depășim 
planul de prestații cu 1 la sută, 
să realizăm un milion lei eco
nomii la prețul de cost, să ob
ținem 6 milioane lei beneficiu 
peste plan și să economisim 
2 000 tone combustibil conven
țional. Sîntem hotărîți să de
punem întreaga pricepere, ca
pacitate și r>”tere de muncă în 
scopul valorificării depline a 
tuturor rezervelor materiale și 
umane pentru realizarea exem
plară a danului de transport pe 
anul 1974, a cincinalului înainte 
de termen.

★
Prin decret al Consiliului de 

Stat au mai fost conferite 94 
de ordine și 279 medalii unor 
muncitori. maiștri. ingineri, 
tehnicieni și economiști care au 
contribuit Ia realizarea înainte 
de termen a unor importante 
capacități de producție de pe 
platforma industrială Tirgo
viște.

înaltele distincții au fost în
mînate, vineri după-amiază. în 
cadrul unei solemnități care a 
avut loc la Clubul petroliștilor 
din Tirgoviște, de tovarășul Ion 
Stănescu, prim-secretar al Co
mitetului județean-Dimbovița al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
popular județean. w

începind de vineri, Muzeul 
de Istorie al Republicii Socia
liste România găzduiește expo
ziția „Fotografia aeriană in ser
viciul arheologiei“ prezentată 
de Institutul german pentru re
lațiile cu străinătatea din 
Stuttgard — Republica Federa
lă Germania.

La vernisaj au participat 
membri ai conducerii Acade
miei de științe sociale și poli
tice, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
arheologi, muzeografi, istorici, 
alți oameni de știință.

Cu această ocazie prof. univ. 
Dionisie Pippidi, membru cores-

• Consiliul culturii și educa
ției socialiste Împreună cu Am
basada Venezuelei organizează, 
in Sala colecții speciale a Bi
bliotecii Centrale de Stat expo
ziția „Carte din Venezuela". 
Vernisajul are loc în ziua de 18 
februarie, a.c,, orele 13. expoziția 
puțind fi în continuare vizitată 
pină la 3 martie a.c.

• „Unelte pentru industria 
casnică textilă" este tema expo
ziției inaugurată ieri la Ate
neul tineretului de către Muzeul 
de artă populară al R.S.R.

• Galeria „Galateea" (calea 
Victoriei 142) expune pictură 
semnată de Eremia Profeta.

Stela Neamțu
Un nume care pro

nunțat la cel mai 
mare magazin din Tul- 
cea. complexul „Doi
na“, sugerează, înainte 
de toate, o acțiune a 
fetelor de aici, in sen
sul deservirii exem
plare a cumpărători
lor. Stela Neamțu a- 
flată la acest loc de 
muncă abia de un an 
de zile, s-a făcut re
marcată prin dăruirea 
pentru meserie, prin 
spiritul său organiza
toric. Colegele au 
ales-o secretară U.T.C. 
la organizația „trico
taje". Brigada pe care 
o conduce („23 Au
gust") este fruntașă 
pe complex. O urmea
ză Îndeaproape alte 
două brigăzi conduse 
de tinerele Lumi
nița Vladimirov („6 
Martie“) și Domnica 
Nicolov („30 Decem
brie“).

Foto V. RANGA

contemporană, desfășurată la 
Dobrin, a fost urmată de dez
baterea „Cartea agricolă ajutor 
în activitatea practică a țărani
lor cooperatori“.

TENIS. Rezultate înregistrate 
în turul doi al turneului inter
național „Indoor“ de tenis de la 
Birmingham (Alabama) : sim
plu : Jimmy Connors (S.U.A.)— 
Niki Kalogheropoulos (Grecia) 
6—4, 6—3 ; Ian Fletcher (Aus
tralia) — Ton Sântei (România)
6— 3, 6—1 : dublu : Mayer
(S.U.A.). Fletcher (Australia) 
— Sântei, Ovici (România)
7— 6. 6—2 ; Meiler, Fassbender 
(R.F.G.) — Simpson (Noua Zee- 
landă), Feaver (Anglia) 7—6, 
6—1.

După cum se anunță din Lon
dra. între Federația internațio
nală de tenis și Organizația 
americană World Team Tennis 
(W.T.T.) a intervenit un acord 
in vederea coordonării turnee
lor și campionatelor internațio
nale. în virtutea acestui acord, 
W.T.T., care va organiza anul 
acesta turneul american inter- 
orașe se angajează să înlesneas
că participarea jucătorilor la 
„Cupa Davis“, campionatele na
ționale. Cupa federației și la 
turneele de la Wimbledon și 
Forest Hills. în ceea ce privește 
turneele de la Roma și Roland 
Garros, W.T.T. ar putea desem
na ea însăși jucătorii partici- 
panți la aceste concursuri, solu
ție deocamdată inacceptabilă 
pentru organizatorii italieni și 
francezi.

Turneul american pe echipe 
interorașe va începe la 6 mai, 
dar se va termina mai devreme 
decît fusese prevăzut, probabil 
la jumătatea lunii august.

FOTBAL. în primul tur al 
turneului internațional de fot
bal (rezervat echipelor de ju
niori și tineret) de la Viareggio 
s-au înregistrat, următoarele re
zultate : Fiorentina—Ferencva- 
ros 3—1 (2—1) : Genova—Voj
vodina Novi Sad 2—2 (0—2) ; 
Internaționale—F.C. Amsterdam 
1—1 (1—0) ; Everton—A.S. Ro
ma 2—2 (0—1) ; Ranger Glas
gow-Bologna 3—2 (0—1).

CICLISM. După disputarea a 
patru etape, în Turul ciclist al 
Andaluziei continuă să conducă 
rutierul belgian Freddv Maer- 
tens, urmat de spaniolii Jose 
I,uis Viejo — la 2'05'*, Gonzalez 
I.inares — la 2T3’ și compatrio
tul său Michel Pollentier — la 
2'28”.

Etapa a 4—a (Sevilla—Cordo- 
ba), a fost ciștigată de Freddy 
Maertens, cronometrat pe dis
tanța de 155 km cu timpul de 
4h 00'59”.

HOCHEI. Selecționata de ho
chei pe gheață a României, a- 
flată in turneu în Cehoslovacia, 
a evoluat în compania formației 
Slovan Bratislava, care activea
ză în prima divizie a campio
natului. Hocheiștii cehoslovaci 
au obținut victoria Cu scorul de 
7—3 (0—1, 3—1, 3—1).

TENIS DE MASA. Selecționa
tele de tenis de masă ale R. P. 
Chineze efectuează în prezent 
un turneu în R. D. Vietnam. în 
cel de-al doilea meci susținut, 
sportivii din R. P. Chineză au 
cîștigat cu 4—2 întîlnirea cu se
lecționata orașului Hanoi.

Pensiune pentru elevi
Peste 3 000 de elevi bucureș- 

teni servesc masa in cele 35 de 
restaurante pensiune destinate 
lor in Capitală. Pe lingă prețu
rile avantajoase (7 lei la dejun, 
lu trei feluri), aceste localuri 
sint plasate in apropierea școli
lor, mai ales in noile cartiere 
(Drumul Taberei, Balta Albă). 
Numărul lor se va extinde o dală 
cu apariția unor alte unități co
merciale in cartierele noi ale 
Capitalei (Pantelimon, de pildă), 
ajungind în anul viitor la 45. Se 
intenționează extinderea acestor 
servicii și in alte școli, unde 
masa va fi servită cu întregul 
„tacim“ al TAPL. uștirind astfel 
și munca părinților ocupați cu 
serviciul

La realizările obținute de sa- 
lariații Exploatării miniere A- 
ghireș. tinerii (peste 350) au con
tribuit cu tot elanul lor la trans
punerea în fapt a hotărîrilor de 
partid.

Astfel 73 de tineri, printre 
care Marin Groza, Anton Tyu- 
kadi, Gavril Nistor, Traian Marca 
și alții au fost declarați fruntași 
la sfîrșit de an ; s-a obținut în 
cadrul acțiunilor întreprinse pe 
linia întrecerii uteciste o econo
mie de materii prime, materiale, 
carburanți, lubrefianți în va
loare de peste 3 900 000 lei, iar 
prin acțiunile de muncă patrio
tică la colectare de fier vechi 
s-au realizat peste 20 000 lei, re
zultate care contribuie în mod 
substanțial la clasificarea orga
nizației comunale U.T.C. Aghi- 
reș printre primele în cadrul în
trecerii.

AUREL DRUȚA

Cele mai recente inregistrări 
de muzică ușoară ale Casei de. 
discuri „Electrecord“ prezintă 
trei melodii de Marius Țeicu (..O 
portocală", „Focul primului să
rut" și „Frumoasele duminici"), 
interpretate de Anda Călu- 
găreanu. Aurelian Andreescu 
si duetul Olimpia Panciu— 
Marius Țeicu. Cel de-al doilea 
disc (130 cm. diametru) oferă 
un recital Aurelian Andreescu 
cu șlagăre din repertoriul inter
național. în limba originală.

DUMINICA 17 FEBRUARIE
Ora 15.30 — Rugbi in 15: 

Țara Galiior—Franța, în ca
drul „turneului celor 5 na
țiuni“. Transmisiune de la 
Cardiff.
MARȚI 19 FEBRUARIE

Ora 21.50 — Hochei pe 
gheață: ROMÂNIA—ELVE
ȚIA. Rezumat inregistrat de 
la Patinoarul 23 August. 
MIERCURI 20 FEBRUARIE

Ora 20.00 — Baschet mas
culin: Steaua — Esludiantes 
Madrid (repriza Il-a), în 
sferturile de finală ale ..Cu
pei Cupelor“. Transmisiune 
directă de la sala Floreasca. 
SIMBATA 23 FEBRUARIE

Ora 16.00 — Volei masculin: 
Steaua—Dinamo. în cadrul 
turneului final al campiona
tului național. Transmisiune 
directă din sala sporturilor de 
la Timișoara.

| CABRAM

Luna cărții în satele 
Sălajului

Dintre acțiunile cu cartea, or
ganizate in această lună în ju
dețul Sălaj, am reținut citeva 
adresate în special tinerilor din 
sectorul agricol. Astfel, la Cras- 
na a avut loc o intilnire a cres
cătorilor de animale cu un re
dactor al Editurii „Ceres“, cu 
care prilej s-a organizat și ex
poziția cărții agrozootehnice. La 
Ileanda. tema șezătorii literare : 
„Viata țărănimii ilustrată de ro
manul românesc contemporan“ a 
fost întregită cu expoziția ..Car
tea social-politică in dezvoltarea 
conștiinței socialiste". Pentru cei 
mai tineri cititori s-a ținut la 
Almaș șezătoarea „Viața pionie
rilor oglindită în lumea cărților“. 
O seară de poezie patriotică

• Ansamblul artistic al U.T.C. 
prezintă, duminică, la Sala Pa
latului R.S.R., Ia orele 16 și 20, 
un spectacol muzical-coregrafic. 
Tși dau concursul Mihaela 
Mihai, Angela Similea, Cristian 
Popescu George Enache, Sofia 
Vicoveanca. Tudor Heica, Polina 
Manoilă, Gh. Alexandrescu, for
mația „Savoy", colectivele ar
tistice coregrafice.

• Duminică, ora 19. Opera 
Română prezintă în premieră 
„Văpaia", sub conducerea muzi
cală a lui Constantin Petrovici. 
în distribuție Magdalena Popa, 
Valentina Massini. Amato Che- 
ciulescu. Petre Ciortea. Luminița 
Dumitrescu. Mihaela Crăciunes- 
cu. Aurora Rotaru. Victor Mar
co. Adrian Gheorghiu, Ion Sa- 
bău, Gh. Constantinescu. în 
aceeași distribuție opera va 
fi prezentată și marți, orele 
19. Tot duminică, la orele 11, 
matineul cu „Mireasa vîndută“, 
al doilea spectacol cu Valentin 
Loghin.

• Luni, orele 14. Ateneul ti
neretului găzduiește spectacolul 
„Divertisment ’74“.

Și în continuare vremea se 
menține închisă. Vor cădea 
ploi slabe, locale, in jumăta
tea de sud a țării și, cu ca
racter izolat, in celelalte 
zone.

Vintul va sufla slab pină 
la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse in
tre —6 și +4 grade, iar cele 
maxime intre r2 și +12 gra
de. Pe alocuri în sud-estul 
țării se va produce ceață.

Redactorul rubricii

V. RÄVESCU

România—film prezintă:
SEMURG, PASĂREA FERICIRII

LT.H.R. BUCUREȘTI ANUNȚĂ REDESCHIDEREA IN 
PARCUL HERĂSTRĂU A RESTAURANTULUI

PESCÀI. U
completat renovat, dotat cu încălzire centralâ, mobilier 

rustic, decorațiuni artizanale.
Bucătăria restaurantului asigură pentru publicul consu

mator o bogată și variată gamă do produse culinare cu 
specific românesc și internațional alături de vinurile cele 
mai alese.

Programul unităfii între orele 1230—18 și 19—01.

LA MAGAZINELE
COOPERAȚIEI

TÌRGUL DE IARNĂ

producție a studiourilor „Uzbekfilm"
regia : HABIBULLA FAIZIEV
cu : HABIBULLA KARIMOV, TAMARA SAKIROVA.

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl 
RESTAURANTE

sediul în București, str. 13 Decembrie nr. 4, sector 1 

angajează prin concurs în condițiile Legii nr. 
12/1971, următoarele :

O 1 inginer principal, specializat in probleme construcții hote
liere și de alimentație publică ;

o 1 arhitect principal pentru probleme privind dezvoltarea capa
cității hoteliere și alimentație publică ;

o 3 economiști pentru probleme de plan, muncă și salarii : 
o 1 economist principal serv, producție și prestații hoteliere ; 
O 2 economiști probleme comerciale (aprovizionare-produse ali

mentare) ;
o 1 tehnolog principal alimentație publică ;
o 1 inginer principal specializat in probleme de planificarea și 

finanțarea lucrărilor ele investiții ;
• 1 economist principal, specializat in probleme de aprovizonare

tehnico-materială
• 1 arhitect principal proiectare
• 1 tehnician principal normator
• 1 tehnician principal devizier

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON : 14.69.22 ; 
13.69.02 ; 13.75.73.

tn aceste zile. In fntreaga tară se desfășoară o largă acțiune 
comercială : Țirgul de iarnă.

Pină la 24 februarie se pot cumpăra avantajos, cu o redu
cere de pină la 30% din valoarea mărfurilor s confecții, tri
cotaje și încălțăminte de sezon.

Din lunga listă a produselor supuse reducerii de preț, men
ționăm doar citeva dintre articolele care prezintă un real in
teres pentru cumpărători : paltoane, jachete, eompleuri eu 
pantaloni, rochii și fuste din stolă, impermeabile, costumase 
și salopete din țesături de bumbac și tip bumbac căptușite 
(inclusiv cu blană naturală și imitație de blană), tricotaje 
din fire sintetice contexturi groasă pentru adulți. ciorapi ți 
șosete, căciulite, fulare, basmale, tricotaje din p.n.a., stole 
groase, precum și cizme și ghete din înlocuitori de piele, 
și multe altele.

Magazinele cooperativelor de consum, aprovizionate din 
abundentă cu mărfuri de sezon, cunosc in aceste zile o mare 
afluență, deoarece cumpărătorii au posibilitatea să aleasă 
produse moderne «1 de bună calitate, realizind totodată im
portante economii.

Avind tn vedere faptul că TlrguI de Iarnă se desfășoară 
pe o perioadă mare de timp : 14 1—24 II. c-au luat măsuri ca 
magazinele cooperativelor de consum să fie permanent apro
vizionate cu un sortiment variat de mărfuri de bună cali
tate. la preturi reduse.

DE CONSOM



Moment important
in dezvoltarea relațiilor

1

romano libiene
(Urmare din pag. I)

găiuri care corespund intereselor lor, cau
zei păcii și cooperării între națiuni.

Acordul general de colaborare pe care 
I-au semnat președinții României și Libiei 
deschide ample perspective pentru o fruc
tuoasă conlucrare intre cele două țări pe 
multiple planuri : economic, științific, teh
nologic, cultural ete. Documentul de la Tri
poli, subliniind importanța principiilor care 
trebuie să stea la baza relațiilor dintre sta
te — independența și suveranitatea națio
nală, egalitatea în drepturi, neamestecul în 
treburile interne și avantajul reciproc — 
exprimă hotărirea României și Libiei de a 
le respecta și aplica neabătut în raporturile 
lor bilaterale. Acest document pune un ac
cent deosebit pe cooperarea economică și 
tehnico-științifică în scopul asigurării utili
zării depline a potențialului economiilor lor 
naționale. Cele două părți au semnat o se
rie de acorduri de cooperare in domeniul 
agriculturii, petrolului, construcțiilor, trans
porturilor feroviare și drumurilor, precum și 
in legătură cu livrarea unor mărfuri româ
nești. De asemenea, s-a convenit in privin
ța inființării unor societăți mixte. Țara 
noastră va acorda în viitor — ca și pînă 
acum — asistență tehnică de specialitate 
pentru realizarea unor obiective economice, 
elaborarea de studii și proiecte privind dez
voltarea economiei libiene, pregătirea ca
drelor naționale. România și Libia și-au a- 
cordat reciproc clauza națiunii celei mai fa
vorizate in relațiile lor comerciale.

Fără îndoială, în acest context al ampli
ficării relațiilor româno-libiene dobindește o 
semnificație deosebită hotărirea de a se 
stabili relații diplomatice intre România și 
Libia la rang de ambasadă. Această hotări- 
re va favoriza intensificarea legăturilor 
reciproce în toate sectoarele, va permite a- 
dîncirea colaborării. Rezultatele de pină 
acum sînt. desigur, o bază bună pentru vii
tor, ceea ce îngăduie să se abordeze cu 
optimism perspectivele conlucrării româno- 
libiene. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat pozitiv rezultatele întîlnirilor de la 
Tripoli, subliniind : „Convorbirile avute cu 
președintele Geddafi, acordurile realizate 
marchează un moment important în rela
țiile dintre România și Libia, dintre popoa
rele român și

Prima vizită 
Libia a oferit 
de păreri atît 
rale, cit și în 
din Orientul Apropiat, 
african ca și a situației internaționale 
tuale în general, 
publicității Ia încheierea vizitei sintetizează 
concluziile acestui dialog, evidențiind pre
ocupările României și Libiei, poziția lor față 
de evenimentele de pe scena mondială. A- 
cest document subliniază faptul că pre
ședintele Moamer El Geddafi și-a exprimat 
aprecierea față de vizitele efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în unele țări 
arabe. în vederea dezvoltării relațiilor 
României cu acestea, ca o expresie a spri
jinului acordat de România țărilor arabe în 
lupta pentru întărirea independenței și su
veranității lor naționale, împotriva tuturor 
încercărilor imperialiste, considerate de cei 
doi președinți ca reprezentind obstacole in

libian“.
a unui șef de stat român în 
prilejul unui amplu schimb 

cu privire la relațiile bilate- 
legătură cu evoluția situației 

de pe continentul 
' ac-

Comunicatul comun dat

calea luptei acestor popoare pentru progres 
social și construirea unei societăți echita
bile și juste.

Situația din Orientul Apropiat s-a aflat 
pe agenda convorbirilor româno-libiene, 
cele două părți pronunțindu-se pentru apli
carea hotăririlor O.N.U., pentru recunoa
șterea dreptului la autodeterminare al po
porului arab palestinian, în conformitate cu 
interesele sale naționale. După cum se știe, 
România s-a pronunțat și se pronunță con
stant pentru o pace dreaptă, trainică, in 
Orientul Apropiat, ceea ce presupune retra
gerea Israelului din teritoriile arabe ocupa
te, realizarea unei înțelegeri care să asigu
re independența, suveranitatea și integritatea 
tuturor statelor din zonă precum și recu
noașterea dreptului poporului palestinian de 
a-și hotări dezvoltarea de sine stătător.

Examinînd probleme actuale ale vieții in
ternaționale, președinții României și Libiei 
au constatat cu satisfacție afirmarea tot 
mai puternică in raporturile interstatale, a 
principiilor egalității depline în drepturi a 
tuturor țărilor indiferent de mărime, po
tențial, nivel de dezvoltare, de sistemul po
litic. economic și social, a dreptului sacru 
al fiecărui stat la independență, 
suveranitate națională și pace, a 
inalienabil al fiecărui popor 
alege sistemul politic, economic 
corespunzător voinței și intereselor ___
deplină libertate și fără nici un amestec 
străin, sub nici o formă și sub nici un mo
tiv. Fără îndoială, soluționarea problemelor 
cardinale ale prezentului solicită partici
parea activă, pe deplin egală a tuturor sta
telor, indiferent de dimensiunile lor sau de 
orinduire socială. In mod deosebit țările 
mici și mijlocii sînt chemate să-și aducă 
contribuția la reglementarea problemelor 
majore ale vieții internaționale în interesul 
tuturor națiunilor.

în cadrul convorbirilor de la Tripoli s-a 
făcut un schimb de păreri cu privire la evo
luția situației de pe continentul african ca 
și de pe cel european, s-a exprimat sprijinul 
față de mișeările de eliberare națională, 
hotărîrea de a acționa pentru realizarea 
securității în regiunea Mării Mediterane, s-a 
reafirmat necesitatea întăririi rolului O.N.U. 
Ca țări în curs de dezvoltare, Libia și Româ
nia au dat expresie convingerii lor că re
ducerea și lichidarea decalajelor intre țările 
ce pășesc pe drumul dezvoltării și cele 
avansate din punct de vedere economic, re
prezintă o problemă de importanță majoră.

Primă etapă a unui itinerar in mai multe 
state arabe, semnificativă manifestare a po
liticii externe a României, reflectînd orien
tările fundamentale ale țării noastre, ho
tărirea sa de a adinei și diversifica legătu
rile cu popoarele care înaintează pe drumul 
unei dezvoltări independente, vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Republica 
Arabă Libiană reprezintă o contribuție re
marcabilă la dezvoltarea relațiilor de Prie
tenie și colaborare româno-libiene, la întă
rirea păcii și înțelegerii internaționale. Tî- 
năra generație, întregul nostru popor, salută 
bilanțul pozitiv al primei întîlniri la nivel 
înalt româno-libiene, exprimă deplina ade
ziune față de neobosita activitate pe care o 
desfășoară secretarul general al partidului 
nostru, președintele Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

libertate, 
dreptului 
de a-și 

și social 
proprii in

In legătură cu convocarea unei sesiuni
0. N. U. consacratăa Adunării Generale a

problemelor

»

energiei

prime și dezvoltării 
FRANCE 

și ASSOCIATED

72 de state au răspuns 
favorabil propunerii Algeriei

NAȚIUNILE UNITE. — La 
Națiunile Unite s-a anunțat ofi
cial că un număr de 72 de sta
te au răspuns favorabil propu
nerii Algeriei privind convoca
rea unei sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U., 
consacrată problemelor energiei, 
materiilor 
— transmit agențiile 
PRESSE 
PRESS. în felul acesta, a fost 
întrunită și depășită majorita
tea simplă necesară convocării 
unei asemenea sesiuni, care, 
potrivit regulilor de procedură 
ale O.N.U., ar urma să se des
chidă în termen de 15 zile de la 
aprobarea ei de către cel puțin 
68 din cele 135 de state mem
bre ale organizației. Se relevă, 
totuși, că președintele celei de-a 
28-a sesiuni ordinare a Adună
rii Generale, Leopoldo Benites 
(Ecuador), ar putea decide a- 
mînarea deschiderii sesiunii ex
traordinare, în vederea desfășu
rării de consultări.

ALGER. — Referlndu-se la o 
eventuală întîlnire între țările 
occidentale consumatoare și ță
rile producătoare de petrol, pre-

conizată de recenta conferință 
de la Washington, ministrul al- 
gerian al industriei și energiei, 
Belaid Abdessalem, a declarat 
că țara sa este dispusă să iniție
ze un „dialog de la egal la 
egal“ excluzînd, însă, orice con
trol al prețurilor petrolului de 
către țările industrializate.

El a reafirmat, cu acest pri
lej, poziția Algeriei, subliniind 
că între țările producătoare și 
cele consumatoare de petrol ar 
trebui să aibă loc negocieri, 
sub egida O.N.U., și care să se 
refere nu numai la petrol, dar 
și la toate produsele industriale 
și agricole, la materii prime și 
la credite. „Toate aceste pro
duse sînt, în egală măsură, vi
tale pentru toți“, a spus el. In 
acest sens, Belaid Abdessalem 
a declarat că eventualele discu
ții între țările producătoare și 
țările consumatoare ar trebui 
să se refere nu numai Ia pre
țurile produselor energetice, ci 
și la prețurile produselor in
dustriale, care, a subliniat el, 
înregistrează o creștere conti
nuă de mulți ani, acentuată în 
ultimele luni.

Imagine din capitala Republicii Arabe Siriene - Damasc.

PREOCUPĂRI
JAPONEZE

ORIENTUL APROPIAT

Anglia: campanie electorala
și tensiune sociala

în cadrul întrunirilor prilejuite de deschiderea campaniei 
electorale din Marea Britanie in vederea alegerilor generale, 
programate pentru 28 februarie, sînt dezbătute problemele 
cele mai acute ale Angliei.

Conferința pentru 
securitate și cooperare 

europeană
In noua etapă pe care o cu

nosc lucrările Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, de trecere la redactarea 
proiectelor 
nale, atît în 
organele de 
ale acestora, 
ților este tot 
de propunerile concrete făcute 
de delegații privind formularea 
prevederilor respective. Este 
vorba de texte de documente 
integrale, precum și de amen
damente la proiectele aflate în 
discuție.

Astfel, în Comisia întîi, pentru 
problemele securității, delega
ția iugoslavă a depus, vineri, un 
proiect de rezoluție privind 
promovarea respectării dreptu
rilor minorităților naționale.

Importanța acestei probleme a 
fost relevată și de alți partici- 
panți care au luat cuvîntul, cum 
au fost reprezentanții Austriei, 
Italiei, Greciei, Franței și 
U.R.S.S. în acest sens, au fost 
menționate prevederile din re
comandările finale de la Hel
sinki, conform cărora, în exa
minarea rolului statelor pentru 
dezvoltarea cooperării cultura
le, trebuie să se țină seama și 
de contribuția pe care o pot 
aduce minoritățile naționale, cu 
respectarea principiilor funda
mentale ale dreptului interna
țional.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, reprezentantul ro
mân, Romulus Neagu, a prezen
tat politica partidului și gu
vernului nostru, precum și rea
lizările obținute în soluționarea 
problemei naționale. în Româ
nia. In acest sens, vorbitorul 
a arătat că prevederile Cons
tituției țării privind egalita-

de documente fi- 
comisii, cit și în 
lucru subsidiare 
atenția participan- 
mai mult atrasă

tea în drepturi a tuturor _ ce
tățenilor, indiferent de naționa
litate, rasă, sex sau religie, au 
fost consolidate de-a lungul a- 
nilor de traducerea în viață a 
unui program cuprinzător
principial de măsuri economi
ce, sociale, politice și culturale.

Și

Potrivit hotăririi Consiliu
lui de directori al Institutu
lui internațional pentru uni
ficarea dreptului privat (Uni- 
droit) din Roma au început 
lucrările pentru determinarea 
principiilor fundamentale Pe 
baza cărora urmează să se 
alcătuiască un „Cod uniform 
al comerțului internațional“. 
Conducerea întregii lucrări a 
fost Încredințată prof. dr. do
cent Tudor Popescu, membru 
in Consiliul de directori al 
institutului.

In ultimele două zile, atenția 
liderilor partidelor politice re
prezentate în Parlament — con
servator, laburist și liberal — 
a fost reținută de greva mine
rilor, ale cărei efecte au început 
să se facă simțite. Luînd cuvin- 
tul la o Întrunire electorală la 
Cardiff, primul ministru Heath, 
liderul Partidului Conservator, a 
lansat un nou apel minerilor, 
cerîndu-le să înceteze greva și 
să reia lucrul. în același timp, 
șeful guvernului s-a adresat li
derilor partidelor laburist și li
beral, cerîndu-le să facă apeluri 
similare minerilor. Șeful opozi
ției laburiste, Harold Wilson, a 
lansat, la rindul său, o iniția
tivă: liderii celor trei partide 
să înceteze pentru o zi campania 
electorală și, împreună cu Con
gresul Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.), Confederația Industriei 
Britanice și Sindicatul mineri
lor (N.U.M.), să caute o soluție 
comună acestui conflict de 
muncă.

în principiu, liderul partidului 
liberal, Jeremy Thorpe, a spri
jinit ideile avansate de premie
rul Heath și de liderul opoziției 
laburiste Wilson, subliniind, 
însă, că ar fi fost mai bine dacă 
primul ministru ar fi ajuns la 
această, concluzie înainte de a 
convoca alegerile.

Președintele Sindicatului mi-

nerilor, Joe Gormley, a salutat 
ideea formulată de Wilson, de- 
clarînd că minerii sînt gata 
angajeze ,.negocieri serioase“ 
Consiliul Național al Minelor.

Ministrul comerțului inter
național și industriei al Ja
poniei, Yasuhiro Nakasone, 
a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că gu
vernul se opune oricărei ma
jorări a prețurilor produse- 

o 
de 

a 
precizat că, în cursul lunilor 
noiembrie și decembrie 1973, 
sub pretextul crizei petrolu
lui, companiile japoneze au 
realizat profituri importante. 
După opinia sa, cea mai 
bună metodă pentru stopa
rea profiturilor obținute de 
companii este menținerea 
blocării prețurilor la produ
sele petroliere.

lor petroliere, așa cum 
cer companiile japoneze 
rafinare a petrolului. El

aurului

CAMBODGIA : Aspect din timpul unei ore de clasă la o școală elementară recent în
ființată într-o zonă eliberată.
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Turneul lui Kurt Wald
heim în Africa

• SECRETARUL GENERAL 
AL ORGANIZAȚIEI NAȚIUNI
LOR UNITE, Kurt Waldheim, a 
sosit într-o vizită în capitala 
Mauritaniei, Nouakchott, prima 
etapă a unui tuneu prin 13 țări 
din Africa. Convorbirile sale cu 
președintele Moktar Ould Dad- 
dah, precum și cu membri ai 
guvernului mauritan, vor fi con
sacrate unor probleme privind 
situația actuală de pe continen
tul african și măsurile adoptate 
în vederea combaterii secetei 
care afectează mai multe țări 
de la sud de Sahara.

Următoarea etapă a turneului 
secretarului general al O.N.U. 
este capitala Senegalului, Dakar.

o PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI DE MINIȘTRI AL GRE
CIEI, Adamantios Androtsopou-

los, a anunțat descoperirea unor 
importante zăcăminte de petrol 
în largul coastelor insulei Tha- 
sos. Această descoperire, a pre
cizat primul ministru, constituie 
o etapă importantă în viața eco
nomică a țării, deoarece va per
mite, într-un viitor apropiat, 
să-și satisfacă în mare măsură 
necesitățile de produse petro
liere. Ministrul industriei, Con
stantin Kypreos, a declarat, ps 
de altă parte, că petrolul desco
perit este de foarte bună cali
tate, iar zăcămintele se află la 
aproximativ 120 de metri adîn- 
cime.

Concedieri la „General 
Motors"

• CORPORAȚIA AMERICA
NA CONSTRUCTOARE DE AU
TOMOBILE „General Motors“ a 
anunțat că, în următoarele trei 
săptămîni, nouă dintre uzinele 
sale de asamblare își vor între-

rupe producția. Măsura va avea 
ca rezultat concedierea tempo
rară a 50 000 de muncitori. Con
ducerea firmei făcuse deja cu
noscut că, din cauza reducerii 
vinzărilor, 75 000 dintre anga- 
jații săi vor deveni șomeri tem
porari în primele trei luni ale 
anului.

• PENTRU A LIMITA DE
PENDENȚA ENERGETICA A 
EUROPEI „CELOR NOUA“, 
este necesară dezvoltarea ener
giei nucleare în scopuri pașnice 
— consideră Comisia C.E.E. de 
la Bruxelles. în acest scop, spe
cialiștii examinează de cîteva 
luni un plan de acțiune pe care 
Piața comună intenționează să-l 
pună în aplicare în următorul 
deceniu. în planul său, execu
tivul de la Bruxelles preconi
zează, între altele, sporirea, pe 
plan comunitar, a capacității 
producției de uraniu îmbogățit.

• Comunicat privind reuniunea cvadripartită 
la nivel înalt de la Alger v

ALGER. — Reuniunea cvadri- 
partită la nivel înalt a fost or
ganizată în cadrul acțiunii arabe 
comune, ale cărei baze au fost 
puse de conferința arabă la ni
vel înalt din noiembrie 1973 — 
arată comunicatul comun dat 
publicității la încheierea lucră
rilor ce au avut loc la Alger și 
la care au participat președin
tele egiptean, Anwar Sadat, pre
ședintele Siriei, Hafez Assad, 
regele Arabiei Saudite, Feisal, și 
șeful statului-gazdă, Houari 
Boumediene.

Cei patru conducători arabi — 
arată comunicatul — au reafir
mat hotărîrile conferinței de la 
Alger, ce se referă, îndeosebi, 
la evacuarea tuturor teritoriilor 
arabe ocupate de trupele isra
eliene și la garantarea drepturi-

J.

lor poporului arate palestinian,' 
în teritoriile sale și în patria sa.

Totodată, se menționează că 
întrevederile dintre cei patru 
șefi de stat s-au desfășurat 
într-o atmosferă caracterizată 
printr-un veritabil spirit de co
operare constructivă și avînd ca 
obiectiv principal interesul (su
prem al tuturor statelor arabe.

Asupra problemelor discutate 
s-a constatat o unanimitate to
tală a punctelor de vedere, 
arată comunicatul.

Venezuela : recuperarea

negru“
Societățile petroliere 

străine care activează în 
Venezuela vor trebui să 
retrocedeze statului, în 
termens de doi ani, con
cesiunile de care dispun 
și echipamentul de pros
pectare, exploatare și 
prelucrare a țițeiului, 
conform prevederilor le
gii reversiunii petrolului 
adoptată de Congresul 
național.

ceastă precizare 
făcută la o confe
rință de presă la 
Caracas de preșe
dintele ales al Ve
nezuelei, Carlos

Andres Perez, care urmează 
să-și preia în mod oficial func
ția luna viitoare, a atras aten
ția observatorilor. S-a remarcat 
că este pentru prima oară cînd 
viitorul șef al statului venezue- 
lean definește cu exactitate pe
rioada în cadrul căreia urmează 
a fi aplicată această măsură de 
apărare a intereselor naționale, 
înscrisă în programul său elec
toral.

Poate mai mult ca oriunde, per
spectivele de progres sînt strîns 
legate în Venezuela de marea 
ei bogăție — petrolul. Speran
țele tuturor venezuelenilor se 
îndreaptă spre pădurea de son
de de pe lacul Maracaibo, de
venită emblema neoficială a 
țării. Bogăția aceasta se află, 
însă, actualmente, în cea mai 
mare măsură, în miinile mono
polurile străine, în primul rînd 
a celor nord-americane (cea mai 
mare parte a celor 3,3 milioane 
barili extrași zilnic sînt „con
trolați“ de companiile nord-a
mericane „Creole“, „Sun Oii“

și „Texaco“). Un studiu al Fa
cultății de economie a Univer
sității din Caracas arăta că Ve
nezuela primește din comerciali
zarea principalei ei bogățij na
turale — petrolul — doar o trei
me din devizele pe care le-ar 
putea obține față de actualul 
nivel al prețurilor mondiale. Și 
aceasta, pentru simplul 
că petrolul se află în 
firmelor străine, 
hotăririi politice 
nczuelean de a 
stare de lucruri 
adoptarea, Ia 
1971, a „legii reversiunii petro
lului“. In esență, această lege 
stabilește dreptul statului vene- 
zuelean de a naționaliza insta
lațiile și echipamentele firme
lor petroliere străine, incepind 
din anul 1983, cînd expiră toate 
concesiile în vigoare. Totodată, 
a fost stipulată obligația firme
lor străine de a crea un fond 
de garanție de cinci miliarde 
dolari pentru a se evita ca la 
data amintită să fie predate 
Venezuelei instalații devenite 
„fier vechi“. Precedată de de
cizia de a nu se mai acorda noi 
concesmni petroliere și urmată 
de măsuri privind sporirea ca
pitalului național în sectorul pe
trolier și implantarea unei in
dustrii petrochimice, „legea re
versiunii petrolului“ a repre
zentat un pas înainte pe drumul 
recuperării „aurului negru“. A 
devenit, însă, repede evident că 
se impune o accelerare a tran
spunerii în viață a acestei legi. 
Largi sectoare ale opiniei 
blice venezuelene, o serie 
organizații, personalități poli
tice, s-au pronunțat pentru a- 
plicarea imediată a „reversiu
nii“. Președintele Comitetului 
Național al Asociației indus
triașilor venezueleni, Reinaldo 
Cervini, avertiza recent asupra 
riscurilor pe care le-ar com
porta amînarea retrocedării con
cesiunilor și echipamentelor pe
troliere. El sublinia că „există 
pericolul ca pină in 1983 nivelul

motiv 
posesia 

O afirmare a 
a statului ve- 
curma această 
a constituit-o 

sfirșitul anului

pu- 
de

investițiilor în această ramură 
națională să fie atît de scăzut 

. incit să nu permită menținerea 
unui ritm de producție adecvat“ 
și adăuga că „se conturează ris
cul ca in acel moment statul să 
preia de la firmele străine in
stalații învechite sau total neu- 
tilizabile care să facă practic 
imposibilă o activitate normală, 
cauzindu-se pierderi cu mult 
mai mari decît ar putea fi aco
perite prin fondul de garanție“. 
La rindul său, ministrul vene- 
zuelean al minelor și hidrocar
burilor, Hugo Perez Ia Salvia, 
declara cu prilejul unei confe
rințe de presă că ..există în 
prezent toate condițiile favora
bile, inclusiv un contingent de 
tehnicieni și specialiști, pentru 
a iniția procesul de înapoiere 
integrală a petrolului către na
țiunea venezueleană". El releva 
că „anticiparea reversiunii in
dustriei petroliere ar aduce Ve- 
nezuelei o serie întreagă de 
mari avantaje : posibilitatea de 
a planifica activitatea industria
lă și investițiile, îmbunătățirea 
potențialului de’ rafinare, ex
ploatarea rațională a zăcăminte
lor petroliere“.

Decizia președintelui ales al 
Venezuelei de a fixa un termen 
precis de doi ani pentru retro
cedarea către statul; venezue- 
lean a tuturor concesiunilor și 
echipamentelor de care dispun 
companiile petroliere străine 
vine, deci, în intimpinarea unor 
cerințe de prim ordin ale pro
gresului țării : recuperarea in
tegrală a bogățiilor țării și va
lorificarea lor spre beneficiul 
economiei naționale. Această 
decizie se înscrie pe linia preo
cupărilor venezuelenifor de a 
apăra și valorifica resursele na
ționale, de a lichida obstacolele 
din calea unei dezvoltări inde
pendente a patriei lor.

Este un proces în plină afir
mare nu numai în Venezuela, 
ci pe întreg continentul latino- 
american.

PARIS. — Miniștrii de exter
ne ai Egiptului și Arabiei Sau
dite, Ismail Fahmy și, respectiv, 
Omar Sakkaf, care i-au însoțit 
pe șefii de stat egiptean și sau- 
dit la conferința arabă cvadri- 
partită la nivel înalt de la Al
ger, au sosit, joi seara, la Pa“ 
ris, pentru convorbiri cu oficia
litățile franceze. Misiunea lor 
în capitala Franței este consa
crată, potrivit agenției FRANCE j 
PRESSE, discutării unor proble
me privind actuala situație din 
domeniul energiei, cu referire 
specială la conferința de 
Washington asupra acestei 
bleme.

Pe de altă parte, surse 
ciale americane, transmite 
genția UNITED PRESS INTER
NAȚIONAL, au anunțat că cei 
doi miniștri vor sosi, în conti
nuarea turneului lor, la 
shington, unde vor conferi 
secretarul Departamentului 
Stat, Henry Kissinger.
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DAMASC, 
între forțele 
liene de pe 
focului dintre Siria și israel s-a 
produs, vineri, a declarat un pur
tător de cuvînt militar sirian. Un 
duel de artilerie a fost declanșat 
în urma ciocnirii unei patrule 
siriene și unei patrule blindate a 
inamicului în sectorul central al 
înălțimilor Golan, precizează 
purtătorul de cuvînt. El a făcut 
cunoscut că a fost distrus un ve
hicul blindat și au fost uciși pa
tru soldați israelieni.

— Un nou incident 
siriene și cele israe- 

linia de încetare a

TEL AVIV. Un purtător de 
cuvînt militar israelian a anun
țat că vineri, pe linia de înce
tare a focului dintre Siria și 
Israel au avut loc două ciocniri. 
Forțele siriene au deschis foc de 
artilerie împotriva trupelor 
israeliene, după ce o unitate si
riană se infiltrase în interiorul 
liniilor israeliene și atacase o 
patrulă motorizată. Unitățile is
raeliene au ripostat cu un pu
ternic baraj de artilerie.

Cursurile de schimb ale 
monedei americane au osci
lat, joi, la majoritatea bur
selor occidentale, stabilin- 
du-se în general, la înche
ierea ședințelor de schimb, 
Ia niveluri inferioare celor 
înregistrate cu o zi înainte.

La Oslo, ca urmare a in
stabilității neobișnuite a ra
tei de schimb coroană nor- 
vegiană-dolar (5,77 coroane 
pentru un dolar, față de 
5,82 — miercuri, și 5,88 —
la începutul săptămînii), 
cercurile bancare apreciază 
ca iminentă reevaluarea mo
nedei norvegiene.

„Concorde“ la ora 
perfecționării

Unul din aparatele prototip ale avionului franco-britanic 
„Concorde“ este în prezent supus testelor în Alaska, pentru a se 
urmări efectele temperaturii foarte scăzute asupra diverselor 
sisteme și motoarelor 'aparatului. Cea mai mare parte a testelor 
au loc la sol, pe pista aeroportului din localitatea Fairbanks, 
unde mercurul termometrelor coboară pînă la minus 45—50 grade 
Celsius. Sînt prevăzute însă și unele zboruri.

Potrivit săptămînalului de specialitate „Air et Cosmos" con
structorii examinează în momentul de față un proiect concret 
de ameliorare a performanțelor avionului franco-britanic „Con
corde“ pentru sporirea perspectivelor sale de export. Se pre
vede, între altele, dotarea aparatului cu noul motor „Olympus- 
622“ produs de firma „Rolls-Royce“, capabil să dezvolte o putere 
superioară cu 10 la sută celei a actualelor reactoare și să rezolve 
într-o anumită măsură problema zgomotului. De asemenea, 
constructorii au în vedere sporirea capacității rezervoarelor în 
vederea extinderii razei de acțiune. Revista apreciază că pers
pectivele plasării pe piață a „Concorde“-ului astfel îmbunătățit 
sînt cu mult mai bune, existînd condiții pentru vînzarea a peste 
30 de aparate. Pînă la ora actuală, au fost primite, după cum 
s-a anunțat, nouă comenzi ferme din partea companiilor Air 
France și British Air Ways.

e AGENȚIILE FRANCE 
PRESSE ȘI REUTER anunță, 
din La Paz, că șeful statului 
bolivian. Hugo Banzer Suarez, 
a procedat la o nouă remaniere 
a guvernului său. cea de-a treia 
intervenită în ultimele cinci 
luni. Această măsură comportă 
intrarea a cinci noi miniștri in 
cadrul noului cabinet, dintre 
care trei militari și doi civili.

Noua remaniere guvernamen
tală urmează acțiunilor de protest 
ale țăranilor din districtul Cocha
bamba, sprijinite de muncitorii 
din diferte sectoare ale indus
triei, nemulțumiți de politica 
economică a guvernului și de 
recenta majorare a prețurilor la 
unele produse de bază.

• CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR S.U.A. a aprobat un pro
gram de experimentare a utili
zării energiei solare pentru în
călzitul imobilelor. Proiectul de 
legislație, care a fost înaintat

spre dezbatere Senatului, alocă 
fonduri de 50 milioane dolari 
pentru o perioadă de cinci ani.

Noi naționalizări în Peru
• GUVERNUL PERUAN A 

DISPUS NAȚIONALIZAREA în
treprinderii nord-americane 
„W.R. Grace and Co.“ și a su
cursalelor sale „Sociedad Para- 
monga Led“, „Cartavio S.A.“, 
„Compania Papelera Trujilo 
S.A.“, și „Envases Sanmarti“, 
producătoare de hirtie, cartoane, 
saci de plastic, spirtoase, cutii 
de chibrituri, pastă de dinți.

Totodată, cea mai importantă 
întreprindere producătoare de 
ciment din țară, „Cementos Li
ma“, a fost incorporată ariei 
proprietății de stat, urmind a fi 
coordonată de ministerul pe
ruan al industriilor și turismu
lui relatează PRENSA LATINA.

Convorbirile dintre cele 
două părți 

sud-vietnameze
• ÎN SUBURBIA PARIZIA

NĂ CELLE SAINT CLOUD 
a avut loc vineri o nouă ședin
ță a convorbirilor consultative 
dintre cele două părți sud-viet
nameze. Reprezentantul Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vetnamului de 
Sud a subliniat, cu acest prilej, 
că răspunderea pentru impasul 
în care se află convorbirile re
vine în întregime Adiministra- 
ției de la Saigon, care prin ac
țiunile sale încalcă prevederile 
Acordului de la Paris. Repre
zentantul G.R.P. a cerut res
pectarea încetării focului, elibe
rarea deținuților politici aflați 
în închisorile saigoneze și ga
rantarea libertăților democrati
ce ale populației
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