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ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
în ziua de 22 februarie 1974, a avut loc ședința Comi

tetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, a prezentat o informare în legă
tură cu vizita oficială efectuată în Republica Arabă Li- 
biană, Republica Liban, Republica Arabă Siriană și Re
publica Irak.

în legătură cu informarea prezentată, au luat cuvîn- 
tul numeroși participanți care au apreciat importanța și 
utilitatea deosebită a vizitei, au exprimat via satisfacție 
și aprecierea deplină față de rezultatele acesteia, subli-

HOTĂ

niind, totodată, necesitatea de a se depune eforturi pen
tru realizarea înțelegerilor și acordurilor convenite cu 
acest prilej.

în cadrul ședinței s-a dat o înaltă apreciere și deplină 
aprobare activității remarcabile desfășurate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în cursul acestei vizite, consec
venței cu care acționează pentru aplicarea în viață a 
politicii interne și externe a partidului și statului ela
borată de Congresul al X-lea al partidului.

în legătură cu vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Arabă Libiană, Republica Liban, Republi
ca Arabă Siriană și Republica Irak, Comitetul Executiv 
o adoptat în unanimitate o hotărîre care se dă publici
tății.

RÎREA
Comitetului Executiv al Comitetului Central

al Partidului Comunist Român cu privire
la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în unele țări arabe
Comitetul Executiv al Comitetului Cen

tral al P.C.R. — întrunit în ziua de 22 
februarie 1974 — a luat cunoștință cu 
deosebită satisfacție de rezultatele rod
nice ale vizitei pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretai1 general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a întreprins-o, intre 12 și 21 februa
rie 1974, in Republica Arabă Libiană, 
Republica Liban, Republica Arabă Siria
nă și Republica Irak.

Comitetul Executiv dă o înaltă apre
ciere activității remarcabile desfășurate 
cu acest prilej de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca sol al prieteniei 
și solidarității poporului român cu po
poarele țărilor vizitate, pentru promova
rea politicii internaționale a partidului și 
statului, precum și modului strălucit în 
care a acționat pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare dintre România și 
țările arabe în interesul deplin al po
porului român și al acestor popoare, al 
cauzei păcii și colaborării internaționale. 
Și cu prilejul acestei vizite a ieșit pu
ternic în evidență rolul esențial pe care 
îl are în elaborarea și realizarea întregii 
politici externe a României secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, printr-o activi
tate dinamică, neobosită, plină de pa
siune revoluționară, servește cu înaltă 
răspundere interesele poporului ' ““
cauza socialismului, idealurile de . 
progres social, de colaborare și înțele
gere între națiuni.

Inscriindu-se ca un moment 
tanță istorică în dezvoltarea

român, 
pace și

de impor- 
_____  ... _________ relațiilor 

României socialiste cu aceste țări, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a repre
zentat o puternică manifestare a priete
niei si colaborării româno-arabe, o expre
sie grăitoare a sprijinului constant acor
dat de România țărilor arabe în lupta 
pentru întărirea independenței și suvera
nității lor naționale, a solidarității cu 
lupta lor pentru progres social și pace.

Vizita în cele patru țări arabe a con- 
firmat încă o dată, cu putere, justețea 
și realismul politicii interne și externe 
stabilită de Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale partidului, a anali; 
zei și aprecierilor făcute de partidul și 
statul nostru în legătura cu situația din 
Orientul Mijlociu.

Vizita a prilejuit reafirmarea poziției 
promovate consecvent de Partidul Comu
nist Român și de Guvernul României so
cialiste în legătură cu situația din Orientul 
Apropiat, afirmarea necesității de a se 
intensifica eforturile pentru realizarea 
unei păci trainice și drepte in aceasta 
zână.

In spiritul politicii de principiu a tarii 
noastre care s-a pronunțat și se 
pentru soluționarea conflictelor dintre 
state pe cale politică, în cadrul convor- 
birilor avute în aceste țări, a fost expri
mată poziția României potrivit careta asi- 
gurarea unei păci drepte și trainice in 
Orientul Mijlociu se poate realiza numai 
prin retragerea trupelor israeliene din te; 
ritoriile arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, Prin crearea tuturor condițiilor 
necesare pentru ca fiecare popor din a- 
ceastă zonă să aibă asigurate independen
ța, suveranitatea și integritatea teritoria
lă sâ-și poată concentra eforturile in di
recția dezvoltării lor economico-sociale. O 
pace dreaptă și durabilă presupune, de 
asemenea, reglementarea problemei po
porului palestinian, căruia sa 1 se recu
noască dreptul deplin de a-și hotărî pro
priul destin, în conformitate cu năzuin
țele sale naționale, de a-și asigura bună
starea și fericirea sa.

în cadrul convorbirilor, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a salutat — în numele parti
dului și statului român — înțelegerea 
realizată între Egipt și Israel cu privire 
la dezangajarea militară, aceasta fiind 
considerată ca un prim pas spre desfășu
rarea în continuare a luptei politice, a 
activității pentru retragerea trupelor is
raeliene din toate teritoriile ocupate. S-a 
exprimat speranța că se va ajunge la o 
înțelegere corespunzătoare și în ceea ce 
privește Siria, la crearea condițiilor pen
tru eliberarea în cel mai scurt timp a te
ritoriilor siriene ocupate.

Comitetul Executiv apreciază că, prin 
poziția și ideile exprimate de secretarul 
general al partidului cu privire la situa
ția din Orientul Mijlociu, în cadrul con
vorbirilor cu conducătorii statelor respec
tive, cu conducătorii Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei și cu aiți reprezen
tanți ai forțelor progresiste din aceste 
țări, vizita s-a înscris ca o contribuție a 
României socialiste la rezolvarea politică 
a conflictului din Orientul Mijlociu, la gă
sirea unor soluții realiste în concordanță 
cu interesele popoarelor din această zonă, 
ale păcii și destinderii internaționale.

Vizita a contribuit, în același timp, la 
promovarea principiilor cu privire la noile 
relații dintre state, bazate pe egalitate 
deplină în drepturi, respectul independen
ței și suveranității naționale, neamestecul 
în treburile interne, avantajul reci
proc, pe dreptul inalienabil al fiecărui 
popor de a-și alege sistemul politic, eco
nomic și social, corespunzător voinței și 
intereselor proprii.

Cu prilejul vizitei a fost exprimat spri
jinul României pentru lupta de eliberare 
a popoarelor de sub jugul colonial, pentru 
lupta împotriva tendințelor neocolonialis- 
te, pentru lichidarea regimurilor rasiste. 
In cadrul convorbirilor oficiale, precum 
și în documentele adoptate s-a apreciat, 
de comun acord, că reducerea și lichida
rea decalajului între țările în curs de dez
voltare și țările economic dezvoltate re
prezintă o problemă de importanță ma
joră, soluționarea sa corespunzătoare fiind 
în interesul întăririi păcii, al progresului 
omenirii întregi.

în cursul vizitei au fost puse temeliile 
unei conlucrări trainice, îndelungate în
tre România și țările respective, pe plan 
economic, politic, tehnico-științific, cultu
ral și în alte domenii. S-a afirmat dorin
ța comună ca, în spiritul vechilor tradi
ții de prietenie și colaborare, existente 
între poporul român și popoarele aratțp, 
să se acționeze. în condițiile noi de as
tăzi, pentru lărgirea cooperării pe multi
ple planuri, pentru întărirea solidarității 
în lupta pentru dezvoltarea economică și 
socială, consolidarea independenței și su
veranității, pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Comitetul Executiv aprobă în unanimi
tate documentele semnate în timpul vizi
tei — comunicate comune, acorduri de 
colaborare și cooperare în domeniul eco
nomic, tehnico-științific, agricol, cultural, 
al informațiilor, sănătății, înțelegerile și 
convențiile stabilite — și apreciază că ele 
deschid noi și vaste perspective cursului 
ascendent al relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și țările arabe.

Potrivit stilului de muncă propriu tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în timpul vizi
telor au avut loc contacte și convorbiri cu 
oameni politici și reprezentanți de frunte 
ai vieții economice, culturale, științifice, 
cu muncitori, ingineri, specialiști din mari 
uzine și întreprinderi, întîlniri directe cu 
masele de cetățeni. Toate acestea au con
tribuit la mai buna cunoaștere a politicii 
interne și externe a României, a realiză-

rilor remarcabile dobîndite de poporul 
nostru pe drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, au făcut să 
crească tot mai mult prestigiul țării noas
tre, ne-au adus noi și noi prieteni.

In același timp, vizita a prilejuit cu
noașterea nemijlocită a realităților din 
statele vizitate, a eforturilor popoarelor 
din zonă pentru a-și asigura o dezvoltare 
economico-socială de sine stătătoare, de 
a-și afirma identitatea proprie, de a-și 
apăra și întări independența și suverani
tatea națională.

Primirea călduroasă de care s-a bucu
rat tovarășul Nicolae Ceaușescu în aceste 
țări reprezintă o expresie pregnantă a 
sentimentelor de adincă prietenie și sti
mă reciprocă existente între statele și po
poarele noastre, a deosebitei prețuiri ce 
se acordă personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca remarcabil om de stat, ca 
prieten al popoarelor arabe.

Comitetul Executiv își exprimă deose
bita satisfacție pentru întilnirile și con
vorbirile avute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în timpul vizitei cu conducă
torii unor partide comuniste, progresiste 
și democratice, ai Organizației pentru Eli
berarea Palestinei — apreciind că acestea 
reprezintă o nouă și puternică afirmare a 
solidarității Partidului Comunist Român 
cu partidele și organizațiile politice res
pective, o contribuție la întărirea forțe
lor progresiste, antiimperialiste, a unită
ții și coeziunii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. în cadrul acestor 
intilniri, reprezentanții partidelor comu
niste, ai partidelor democratice și progre
siste din țările vizitate au salutat cu bucu
rie vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
apreciind-o ca un aport de mare însemnă
tate la nobila cauză a întăririi prieteniei 
și solidarității româno-arabe.

Aprobînd pe deplin rezultatele deosebit 
de pozitive ale vizitei, Comitetul Execu
tiv trasează sarcină tuturor ministerelor, 
instituțiilor și organismelor interesate să 
acționeze cu fermitate pentru îndeplinirea 
exemplară a prevederilor acordurilor, con
vențiilor și înțelegerilor convenite. Trebuie 
întreprinse imediat măsuri pentru a se 
trece la aplicarea practică a acordurilor 
și convențiilor privind cooperarea în pro
ducție, realizarea de societăți mixte in di
ferite domenii, construirea unor obiective 
economice și social-culturale în aceste 
țări, lărgirea considerabilă a schimburilor 
economice etc.

Va trebui să se ia măsuri pentru inten
sificarea schimburilor de experiență, a le
găturilor dintre instituțiile de știință, artă 
și cultură, dintre școli și universități din 
România și țările arabe, să se lărgească 
studierea limbii și literaturii acestor po
poare, să se facă mai bine cunoscute in 
aceste țări cultura și civilizația româ
nească.

Comitetul Executiv stabilește să se ia 
toate măsurile pentru întărirea și lărgi
rea relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și partidele comuniste, muncito
rești, progresiste din aceste țări, dintre 
organizațiile de masă și obștești, contri
buind astfel la adincirea prieteniei și so
lidarității dintre poporul român și popoa
rele arabe, la accelerarea progresului lor 
economico-social.

întrunind calda apreciere a întregului 
nostru partid, a întregului popor, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în cele pa
tru țări arabe se înscrie în linia politică 
generală a Partidului Comunist Român, a 
României socialiste de a dezvolta relații 
bune de prietenie, colaborare și solidari
tate cu țările arabe, cu toate statele care 
luptă pentru dezvoltarea independentă, 
pentru progres economic și social, împo
triva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru pace și colabo
rare între popoare.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va face, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, o vizită oficială 
in Republica Argentina

Tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 

a primit pe

Charles de Chambrun

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va face, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o 
vizită oficială de prietenie în

Republica Argentina, între 5 și 
9 martie 1974, la invitația pre
ședintelui Republicii Argentina, 
generalul locotenent Juan Do- 
mingo Peron.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri 
după-amiază, pe domnul Char- 
les de Chambrun, fost ministru 
al comerțului exterior al Fran
ței, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire au luat parte tova
rășii Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, și Gheorghe Cioară, prima
rul general al Capitalei.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cu oaspetele 
într-o atmosferă cordială.

SATISFACȚIE Șl ADEZIUNE DEPLINĂ
față de rezultatele recentei vizite in țări arabe,

CALDĂ Șl UNANIMĂ APRECIERE
pentru noua contribuție istorică a tovarășului Nicolae Ceaușescu

la creșterea prestigiului internațional al României,
la promovarea ideilor păcii și cooperării în lume

In telegrame adresate secretarului general al partidului, 
comitetele județene ale P.C.R. își exprimă adeziunea și sa
tisfacția deplină față de rezultatele soliei de pace și cola
borare în Libia, Liban, Siria și Irak — eveniment politic de 
excepțională însemnătate pentru dezvoltarea relațiilor de

prietenie și solidaritate cu aceste țări, pregnantă afirmare a 
politicii de conlucrare internațională în folosul păcii și pro
gresului, politică elaborată de Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale partidului.

Urmărind, alături de întregul 
nostru popor, cu deosebită aten
ție vizita întreprinsă de dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în Libia, 
Liban, Siria și Irak, oamenii 
muncii din județul Dîmbovița 
au avut, încă o dată, prilejul 
fericit să trăiască și să-și re
afirme sentimentul atît de înăl
țător al mindriei patriotice, de 
a vă vedea înconjurat de atît 
respect, prietenie și prețuire de 
clasa muncitoare, de popoarele 
țărilor vizitate, de cele mai de 
seamă personalități ale vieții 
politice și culturale — se spu
ne în telegrama Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R.

Interesul și adeziunea față de 
întreaga activitate desfășurată, 
de rezultatele obținute pe te* 
parcursul vizitei, sint întărite 
de convingerea că ele repre
zintă o contribuție valoroasă la 
slujirea cauzei păcii, a înaltelor 
idealuri umaniste, de progres și 
prosperitate pe care partidul le 
promovează cu atîta consecven
ță în relațiile sale internațio
nale.

Animați de dorința fermă de 
a-și aduce contribuția la reali
zarea tuturor acordurilor înche
iate, însuflețiți de sentimentul

Telegrame adresate tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 

de comitete județene de partid
fierbinte de înalt devotament 
pe care vi-1 purtăm noi. comu
niștii, vă asigurăm solemn că 
în județul nostru se va acțio
na cu pasiune, fermitate și ho- 
tărîre pentru realizarea exem
plară a tuturor angajamentelor 
asumate.

Vă încredințăm, stimate tova
rășe secretar general, că orga
nizația noastră județeană de 
partid, toți oamenii muncii din 
județul Dîmbovița, vor canali
za toate forțele pentru a întîm- 
pina cu succese remarcabile cele 
două mari evenimente din viața 
partidului și poporului nostru, 
a XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei de sub jugul fascist 
și al Xl-lea Congres al parti
dului, ferm convinși că ne vom 
aduce astfel o importantă con

tribuție la afirmarea și mai de
plină a politicii juste și drepte 
pe care partidul nostru o pro
movează în relațiile cu toate 
statele, la consolidarea presti
giului României socialiste, ia 
triumful —’-păcii șr colaborării 
pentru care dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, proeminentă și va
loroasă . personalitate politică 
internațională, militați cu atita 
pasiune și abnegație comunistă.

împreună cu întregul popor 
român, angajat cu toate forțe
le sale pentru îndeplinirea îna
inte de termen a prevederilor 
actualului plan cincinal, și noi, 
sucevenii, am urmărit cu adin
că emoție și mîndrie patriotică 
noua acțiune de politică inter
națională pe care dumneavoas

tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați între
prins-o — se subliniază în te
legrama Comitetului județean 
de partid Suceava.

Expresie strălucită a politicii 
consecvente pe care o promo
vați în relațiile dintre state pe 
linia destinderii internaționale, 
a cunoășterii reciproce, colabo
rării și consolidării păcii în 
lume, această vizită demon
strează rolul pe care trebuie și 
poate să-l joace fiecare țară și 
fiecare popor, indiferent de 
mărime, în rezolvarea dezide
ratelor majore ale contempora
neității.

Exprimindu-ne adeziunea de
plină la politica internă și in
ternațională pe care partidul și 
statul nostru o promovează și 
căreia dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
îi demonstrați viabilitatea la 
cele mai înalte tribune ale fo
rurilor mondiale, ne simțim și 
mai angajați în marea bătălie 
pe care locuitorii Sucevei legen
dare o desfășoară astăzi — în
deplinirea sarcinilor pe patru 
ani ai cincinalului în cinstea

(Continuare în pag. a V-a)

De patru ori OLT
De la Porțile de Fier, de pe Argeș, de pe Lotru constructorii de 

hidrocentrale se întilnesc acum pe Olt, spre a clădi noi praguri de 
lumină. La Riureni, la Dăești, la Govora sau la Km. Vilcea se înalță 
una după alta, pe temelii de fier șl beton, Încununate cu lauri de 
bărbătească și rodnică trudă, coloanele templului de mari înfăp
tuiri.

Cronicari ai acestor miraculoase faceri de țară, din veacuri năzuită, 
am reconstituit — schematic, evident — In urma unui recent raid 
pe Valea Oltului, intr-un moment reprezentativ pentru stadiul 
obiectivelor hidroenergetice de aici, principalele etape de elaborare 
ale ,,Poemului luminii“, așa cum apare el In varianta realităților 
noastre socialste.

în pagina a IlI-a. vă oferim un scurt popas la fiecare din cele 
patru trepte ale „cascadei“ de pe Olt.

Vizita oficială de prietenie
a tovarășului Ion Gheorghe Maurer,
președintele Consiliului de Miniștri,
f

in Republica Populară Ungară
Tovarășul Ion Gheorghe 

Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, va face, în urmă
toarele zile, la invitația tovară-

șuîui Jeno Fock, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare, o vizită 
oficială de prietenie in Republi
ca Populară Ungară.

0 competiție profesională

Această a patra ediție a 
„Trofeului sondorului“ a evi
dențiat, în primul rînd, buna 
pregătire a participanților. Ti-

de ACULIN CAZACU

a celor mai buni
tineri sondori ai țării

nerii finalisti (mai bine-zis — 
foarte tinerii finalisti, căci 
șase din ei sînt născuți, în 
1955, iar „mezinul“ întrecerii, 
Ion Rengheanu, reprezentan
tul secției de extracție 
Căești, n-a împlinit încă 19 
ani), au vădit o foarte bună 
cunoaștere a tainelor profe
siunii pe care o practică. Me-

seria de sondor — nu spunem 
nici o noutate — cere de la 
cel care o practică multiple 
calități: stăpînirea perfectă 
a instalației, a detaliilor teh
nice și tehnologice, rezistență

DORU MOȚOC

(Continuare în pag. a V-a)

Producția 
școlară»

îmi stăruie în reprezentări 
o fecundă și perenă idee 
marxistă : lumea omului 
este un intens „organism 
social de producere“, un la
borator vast al culturii, în 
care se generează deopotri
vă bunurile materiale nece
sare traiului, relațiile socia
le, conceptele și ideile, for
mele conștiinței sociale. To
tul este, așadar, producerea 
de condiții istorice mereu 
mai înalte, transmise și moș
tenite din generație în ge
nerație, pe paliere practic 
infinite ale realității sociale. 
Producere înseamnă muncă, 
iar munca înseamnă geneză 
continuă a omului și orga
nizare progresiv-superioară a 
materiei cenușii.

M-am gindit la toate a- 
cestea oprindu-mi privirea 
pe un fragment de articol, 
apărut undeva, intr-o pu
blicație. Un articol despre o 
anume școală, despre des
chiderea ei spre producere. 
Citez: „Atelierul de lăcătu- 
șerie și de mașini-unelte a 
executat pînă în prezent co
menzi ale inspectoratului 
școlar (mobilier pentru gră
dinițe și laboratoare), obți- 
nînd la sfirșitul anului șco
lar 1972/1973 un beneficiu de 
157.000 lei. Pentru anul șco-

(Continuare în pag. a ill-a)
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DIN COMUNA URIU, 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NASAUD

Pe soseaua care unește Bistrița cu Dejul, comuna Uriu 
constituie un punct de atracție incontestabil. înfățișarea ei 
actuală, străzile largi și bine întreținute, casele care dezvă
luie de la prima privire mîiniLe de harnici gospodari, sînt ar
gumente ale unei ascensiuni neîntrerupte spre civilizație și 
bunăstare, cele pe care le pof aduce, de altfel, multe alte 
așezări rurale ale patriei noastre. Pe lingă aceasta, o cît de 
succintă discuție la sediul consiliului popular mai poate aduce 
si alte precizări: cei peste 4.000 de locuitori conturează di
mensiunile comunei ; construcțiile apărute în ultimii 10-15 ani 
- patru școli, magazinele din satele, componente, căminul cul
tural din Cristești, sau preventoriul - demonstrează tot atî- 
tea trepte de evoluție cucerite în anii noștri ; iar grădinița 
și noul sediu administrativ, aflate acum în construcție, dove
desc ambiția oamenilor de aici de a continua în același 
riim eforturile de dezvoltare.

în această comună a poposit brigada noastră, într-o dimi
neață cu soare de primăvară timpurie, pentru a discuta cu 
cît mai mulți reprezentanți ai organelor comunale pe o sin
gură temă : tineretul comunei, prezența celor peste 350 de 
uteciști în toate sectoarele de activitate.

Mai multe opinii despre un singur subiect

TINERETUL COMUNEI NOASTRE
• Cum își achită tinerii datoriile fată de comună ?
• Cum își achită organizația U.T.C. datoriile față de tineri ?

ALEXANDRU BORA, secre
tarul comitetului comunal de 
partid :

— Aș dori, de la bun început, 
să fac o precizare care mi se 
pare necesară : tineretul comu
nei este harnic, prezența lui la 
muncă, in sectorul zootehnic 
sau in legumicultura, este o ga
ranție că lucrările sint întot
deauna bine executate ; de ase
menea, in campaniile agricole 
de vară, același tineret, alături 
de care sint adeseori și elevii 
comunei, se află chiar în frun
te, printre cei mai harnici. Nu 
pot spune același lucru atunci 
cind vorbim despre activitatea 
organizației de tineret și. in 
primul rînd. a organelor alese 
s-o conducă. Iată, de exemplu, 
activitatea culturală, unde, in
tr-adevăr. s-au făcut și se fac 
lucruri destul de interesante, 
insă după părerea mea. ea ar 
trebui extinsă, prin forme mo
bile și agitatorice, pină la locul 
de muncă. în brigăzi și in fer
me. în felul acesta s-ar asigura 
și o cuprindere mai largă, a cit 
mai multor tineri la acțiunile 
educative. Aici cred că este da
toria organizațiilor U.T.C. să 
intervină. De aceea eu î-aș re
comanda comitetului comunal 
U.T.C. mai multă inițiativă, un 
climat de lucru în care să nu-și 
facă niciodată loc așteptarea 
pasivă. Aș fi bucuros dacă am 
ajunge în situația să-i repro
șăm nu lipsa de inițiativă, ci 
faptul că vine cu prea multe 
idei și că se bate pentru apli
carea lor.

EDMOND PAULLETA, ingi
ner al cooperativei agricole :

: LJ JIUM

— Dumneavoastră îmi propu
neți o discuție despre partici
parea la muncă a tinerilor in 
cooperativă. Petmiteți-mi să in
versez puțin lucrurile. Vă pro
pun eu o dezbatere despre ti
nerețe (rețineți, nu am enunțat 
special cuvintul utecist). Pen
tru că la întrebarea dumnea
voastră. apropo de muncă, să 
ne înțelegem, eu răspund cu 
dreapta pe mimă : lucrăm cu 
iineri din a doua tinerețe. Pen
tru unii a doua tinerețe poate 
să însemne 25 de ani, pentru 
alții... peste 50. Pentru noi a- 
ceasta înseamnă. nu mai . pu
țin de 40 și nici mai mult dc 69. 
Care va să zică undeva la mij
loc. Iar pentru ca să mă ex
plic mai bine, să iau un exem
plu : in grădina de legume 
avem o sută de brațe de mun
că. Din acestea o treime pri
mește deja pensie. .Restul co
boară sub pensie dar urcă pes
te 40 de ani. (Cred că nu v-ar 
interesa cu orice preț douâ^trei 
excepții întimplătoare). E drept, 
ziua de muncă la această Oră 
echivalează cu 22 lei. La o ti
nerețe ..de gradul intii“. ea ar 
fi probabil dublată. între aces
te două posibilități ne rapor
tăm noi zilnic datoria. Dar dacă 
stai să te gindești că o aseme
nea răspundere se întinde de-a

lacob Tătara

lungul a aproape două mii de 
hectare mai că iți vine să do
rești o tinerețe dc gradul întii.

MIRCEA PULBERE, directo
rul școlii generale de 10 ani :

— Am reușit să impunem 
școala, această instituție de 
cultură și educație, ca o mîn- 
drie a noastră, a tuturor. Mun
ca tinerilor a suplinit necesita
tea unor .investiții pentru repa
rații de .cinci ani de zile. Este 
doar un exemplu la care se 
poate adăuga organizarea ca
binetelor școlare, acum în nu
măr de șapte. In comună exem
plul părinților în muncă s-a 
transformat intr-o tradiție, care 
este urmată de majoritatea ti
nerilor. în timpul vacanțelor 
toți cei care își continuă stu
diile la licee teoretice, de spe
cialitate. în facultăți, lucrează 
în cooperativă, ajutîndu-și pă
rinții la muncile agricole, la re
coltat, la transportul cerealelor. 
Școala primește anual mulțu
miri din partea conducerii coo
perativei pentru modul în care 
muncesc elevii. S-a produs un 
salt vizibil de la rușinea dom
nișorului de la sât. care refuză 
munca, la -integrarea în efortu
rile colectivității.

Ar trebui să facem insă mai 
mult pentru înfrumusețarea co
munei noastre. S-au făcut des
tule lucruri și în această pri
vință, dar se poate face mai 
mult. De aceea, la sera școlii, 
construită tot de elevi, vom 
planta în acest an flori pentru 
întreaga comună. Fiecare elev 
vorbește astăzi eu mîndrie de 
școală, de munca Iui in atelie
re. în același timp, pregnant 
este și respectul lor față de. cei 
ce muncesc, ce produc bunuri 
materiale in comună.

ION VLASIN, secretarul con
siliului popular :

— Mă gîndesc că școlile co
munei numără citeva sute de 
elevi. Mulți dintre ei pleacă, pe 
drept, mai departe. Dar unii, 
cel puțin unii, ar putea rămîne. 
în alte județe cei mai buni 
zootehniști. cooperatori său lu
crători la I.A.S. au buletinul de 
identitate eliberat de comuna 
noastră. Pentru ei. totdeauna 
satul nostru ar putea ăve'ă o 
posibilitate de împlinire pe mă
sură. De ăceeă zic : ăm dori, 
tovarăși reporteri, o mai efec

tivă — și afectivă — educație 
pentru muncă ; desigur, prin 
muncă, din partea numeroase
lor noastre cadre didactice. Nu 
aș vrea să le aduc o vina cu 
orice preț, dar nici nu aș vrea 
să scuz pe colegii mei, oameni 
cu carte ai satului, de datoria 
pe care o au dincolo de cate
dră. Cu siguranță că satul in 
vatra căruia discutăm astăzi va 
înlesni miine satisfacții și mai 
mari pentru cei care au înțe
lepciunea de a nu-1 părăsi... 
Pină atunci însă propun o su
gestie : avem foarte mulți na
vetiști. Daca fiecare n-ar uita 
că noapte de noapte doarme în 
acest sat, ar găsi cu siguranță 
timp ca și ziua să contribuie 
la mai rapida lui ridicare. Ar 
fi o reciprocă răsplată. Pentru 
că noi sîntem convinși că acești 
minunați tineri, fii ai unor pă
rinți harnici, pot face și mai 
mult dovadă muncii și în ceea 
ce privește dragostea lor față 
de sat.

IACOB TATARU, directorul 
căminului cultural :

— Activitatea unui cămin 
cultural — de fapt, este impro
priu spus un cămin, pentru că 
în comuna noastră sint patru — 
este un barometru al stării de 
spirit și aspirațiilor spre fru
mos ale tinerilor. Enumerind 
formațiile noastre artistice, de 
dansuri, muzicale, de teatru sau 
de agitație, nu fac altceva decît 
să relev că aproape jumătate 
din tinerii din Uriu sint cu
prinși în activitatea culturală. 
E drept că, în același timp, s-ar 
putea spune de ce numai ju
mătate ?

Sint și lucruri care țin de 
inerția noastră și a organizației 
U.T.C. Sint zeci de amatori în 
comună și nu am organizat incă 
un cor. Apoi, nu am găsii o 
formulă convingătoare penlru a 
antrena la activitățile din ca
drul căminului cultural tinerii 
căsătoriți. Aceștia, odată cu că
sătoria. se retrag de pe scena 
culturală, din activitatea educa
tivă și sportivă, de la muncile 
patriotice, pretextind că nu mai 
sint tineri (? !). Desigur, cău- 
tind. am fi putut descoperi mij
loace să-i convingem că nu-s 
bătrîni. cum se consideră ei. Am 
fi putut utiliza chiar o expe
riență proprie. Acum 2—3 ani, 
în satul Cristeștii Ciceiului 
concepusem o brigadă artistică

Alexandru Bora Edmond Paulleta Mircea Pulbere Ion Vlasin

alcătuită numai din tineri că
sătoriți. Dar s-a destrămat. 
Ceva trebuie totuși făcut, pen
tru că mai mult de jumătate 
din tinerii căsătoriți au virsta 
între 20—25 de ani !

LASZLO ENIKO. bibliote
cară, locțiitoarea secretarului 
U.T.C. al comunei :

— Nu știu ce se întimplă cu 
tinerii din comună de nu prea 
participă la activitatea cultu
rală. Avem, . intr-adevăr, . mai 
multe formații artistice. însă 
ele sint compuse mai ales din 
elevi și salariati. Cu tinerii coo
peratori eu una mi-am zis că 
nici nu sé poate face. Parcă le 
este rușine să urce pe scenă. El 
zic că nu se pricep. însă de fapt 
impresia mea este că nu vor. 
De ce nu vor ? Nu știu... Poate 
n-am găsit nici noi cele mai po
trivite modalități pentru a-i a- 
trage. Dar ce modalități am 
putea găsi ? Cunosc părerea 
secretarului de partid și rezer
vele sale cu privire la comite
tul comunal U.T.C. Cred că are 
dreptate. Ne plingem și noi 
prea ușor cind ne lóvim de 
greutăți, in Ioc să punem mina 
cu mai multă hotărîre.

Plutonier ION ȘOMFELEAN, 
șeful postului de miliție :

— Din .punctul nostru de ve
dere, al organelor de ordine, 
tinerii nu ridică multe proble
me. Mai toți sint încadrați în 
cîmpul muncii — în vacanțe 
muncesc, alături de părinții lor, 
și elevii și studenții — comuna 
are frumoase tradiții culturale 
și sportive. în ultimii ani au 
fost comise doar 2—3 infracțiuni 
cu un grad de pericol social 
mai redus, în care au fost im
plicați Și niște tineri. E drept, 
măsurile preventive, cu caracter 
educativ, ne-au scutit de sur
prize neplăcute. Cind am ob
servat tineri predispuși de a să- 
virși abateri, am discutat cu 
părinții lor, mai ales in cazul 
minorilor, precum și cu comi
tetul U.T.C. Dacă vreun tînăr 
abandona munca și pierdea 
vremea prin comună, acționam 
impreună cu organizația U.T.C. 
și organele locale și-l reînca
dram în cîmpul muncii. Unii 
dintre tineri au ajuns treptat 

la un asemenea nivel de edu
care, incit au fost cooptați chiar 
in grupa de sprijinire a miliției, 
formată din zece tineri, cu aju
torul căreia veghem la aplica
rea măsurilor de ordine, la 
păstrarea disciplinei și regulilor 
de comportare civilizată. După 
cum vedeți, tinerii nu numai că 
nu ne fac greutăți, dar ne și 
ajută in muncă.

EUGENIA MUREȘAN, se
cretara comitetului U.T.C al 
rooperativei agricole :

— Nu. n-ați greșit. Eu sint 
secreta/a comitetului U.T.C. 
Numai că. știu eu, ce aș putea 
să vă spun despre organizațiile 
cooperatorilor ? Sinceră să tiu, 
nu cunosc nici numărul total al 
uteciștilor din cele patru orga
nizații. Doar despre organiza
ția din satul de centru al co
munei știu că are cam 60 de 
membri. Și asta pentru că pinâ 
anul trecut am fost secretara 
acestei organizații. Oricum, nu 
e greu să calculăm. Dacă într-o 
organizație sint 60, în toate pa
tru trebuie să fie cam 240. 
Simplu, nu ? Dacă vreți o cifră 
mai exactă, stațî de vorbă cu 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. El cred că vă poate ofer, 
mai multe date. Eu, ce să vă 
spun ?...

BOȚ LAZĂR, țăran, 75 de 
ani :

— Tinerii muncesc la cata
ramă, ciți au mai rămas, că au 
rămas cam puțini, au minte 
ageră și pleacă la școli, pleacă 
și cei care au rămas, cu rindul. 
Eu la 75 de ani mai văd băie- 
tani la „mat“, că eu la virsta 
mea pot să intru și ziua, miine- 
poimiine se duc Ia armată, beau 
si ei la ..mai.“ sau la cofetărie. 
Da. și la cofetărie, da de băut 
beau puțin, mai mult se dis
trează cu vorbe, la noi bărbații 
sint bărbați și dacă nu miroși 
o dată pe săptămînă ă „tărie“ 
cum te deosebești de muiere ? 
Diferența-i că ei o iau cam de
vreme cu ..deosebirea“. Da nu-s 
mulți ! Nu zic. băieții sint să
nătoși, au școlit ; da pe vremea 
mea nu intrai în crișmă decit 
după armată, că de îndrăzneai, 
te luau ăi mari de fundul pan
talonilor și te trimiteau să-ți 
crească mai intii tiuleiele. A- 
cum, după cum probez eu, vre- 
murile-s altfel, tot omu’ are 
drepturi, sintem la fel. de par
că după armată e altceva, știi 
tu să cintărești un pahar de 
vin, îl ții tu in mină, nu te joa
că el pe tine, cum se mai in- 
tîmplă și eu ce să zic, nu-i 

bine ! Munca-i muncă Ia ei. da 
poate nici n-au unde să se ducă 
pină se termină căminu...

IULIU VARGA, medicul șef 
al circumscripției :

— Mă întilnesc cu tinerii din 
Uriu frecvent : nu numai in
tr-un cadru strict sanitar și 
medical, adică în sala de con
sultații ori la „sfatul medicu
lui“, ci și în acțiunile politico- 
educative și social-culturaie și 
sportive care se desfășoară in 
lomună. Ce vreau să remarc 
de la bun început : faptul că 
avem un tineret sănătos și 
foarte harnic. Aș mai putea 
spune că tinerii noștri sint și 
foarte veseli și optimiști. Am 
la îndemînă statistici privind 
starea de sănătate a tinerilor și 
din Uriu, și din alte părți ale 
țării și pot să fac comparații. 
Aceste atribute sint indisolubil 
legate între ele, se condiționea
ză reciproc. Dar astfel nu poate 
fi decît un tineret educat. Pun 
pe prim plan educația din școa
lă și familie. Ce-i mai frumos, 
zic eu,, decît să fii medic de cir
că și să poți raporta că n-ai 
tineri alcoolici, purtători de 
boli sociale, că nu sint mani
festări de huliganism. Ba, dim
potrivă, la o acțiune de donare 
de sînge 60 de tineri am che
mat, 60 au venit ! O asemenea 
stare de sănătate o exprimă ni
velul economic și de trai ridi
cat ai cetățenilor.

După cum se vede, opiniile sint uneori contradictorii: Insă 
am zice că este aproape inevitabil ca părerile personale, toc
mai datorită caracterului lor strict individual, să nu coincidă 
întotdeauna și întru totul unele cu altele. Cel puțin în două 
locuri, totuși, punctele de vedere se întîlnesc pentru a demon
stra două situații care caracterizează o stare de lucruri recu
noscută sau acceptată de toți interlocutorii. Prima este aceea 
că tinerii comunei Uriu sînt întradevăr la înălțime atunci cînd 
trebuie să-și dovedească puterea de muncă și hărnicia, cînd 
prin faptele lor de zi cu zi sînt chemați să cinstească și să 
continue tradițiile de muncă ale comunei. Imaginea de gos
podărie bine chibzuită și orînduită de mîini pricepute, pe care 
o lasă comuna în ansamblul ei, poartă așadar și semnăturile 
sutelor ei de tineri. Cea de a doua concluzie arată însă și 
faptul că organizația U.T.C. și reprezentanții aleși în fruntea 
ei nu reușesc întotdeauna să pună integral în valoare forțele, 
posibilitățile și mijloacele de care dispun, că în antrenarea și 
cuprinderea tuturor tinerilor la o viață de organizație susținută 
rămîn nu o dată datoare înseși cerințelor membrilor lor. Din 
cele cîteva proiecte enunțate de interlocutori, ca și din altele 
neamintite aici, rezultă cel puțin preocuparea față de aceste 
stări de lucruri, dorința de a le depăși. Sperăm să consemnăm 
în cel mai scurt timp și rezolvarea lor. O merită Uteciștii, toți 
tinerii comunei, cei care își fac cu cinste datoria acolo unde 
sînt prezenți. Adică pretutindeni.

SZASZ STEFAN, secretarul 
comitetului comunal U.T.C. :

— Ceea ce cred eu că ne lip
sește, dincolo de multe lucruri 
pe care le-am cîștigat și de 
eare putem fi mulțumiți, este 
poate un activ de conducere 
mai puternic, mai... activ. Mai 
sint încă destule de făcut in 
comună și eu sint perfect con
știent de utilitatea lor. în afară 
de cele spuse de tovarășul Bora, 
mă mai gindesc, de exemplu, la 
înființarea unei asociații a na
vetiștilor, așa cum am auzit că 
s-a procedat în alte părți și 
prin care am spori simțitor con
tribuția unui mare număr de 
tineri la dezvoltarea comunei 
lor natale ; mă mai gîndesc, de 
asemenea, la existența unui 
club al tineretului care sper că 
va avea nu peste multă vreme 
un sediu și care ne va fi dc un 
real folos pentru o mai mare 
apropiere a tuturor tinerilor din 
comună. în fine, ne fac destule 
greutăți fetele și tinerele căsă
torite la care, din cauza dificul
tăților de a le atrage la activi
tăți, am renunțat în cele din 
urmă, iar fetele formează o 
mare parte a organizației co
munale. Toate acestea n-ar tre
bui să fie niște obstacole ex
traordinare însă, în condițiile 
în care nu toți membrii comite
tului comunal U.T.C. își fac da
toria așa cum trebuie, ne găsim 
nu o dată în situația paradoxa
lă că n-are cine să se ocupe de 
eie. Bineînțeles, tot noi vă tre
bui să rezolvăm și asta.

Producția »
școlară

(Urmare din pag. 1)
Iar în curs, comenzile depă
șesc 500.000 lei. Tot astfel, 
atelierul de croitorie-brode- 
rie a executat lucrări de 
aitizanat, realizind peste 
20.001) lei, iar in actualul an 
școlar comenzile sint de 
31.000 lei“.

Nu cifrele contează aici, 
nici valoarea lor. Contează 
altceva : optica asupra rostu
rilor polivalente ale școlii 
de azi, depășirea stării ei de 
cantonare doar în informa
ția livrescâ și trecerea spre 
integrarea unor funcții ne
mijlocit productive. Este un 
considerabil salt inainte, im
pulsionat de o politică înțe
leaptă și judicios orientată.

Dar, dacă școala societății 
noastre actuale aspiră la un 
Ioc riguros definit in spații
le funcționale ale organis
mului social de producere 
este bine să prevenim o în
țelegere simplificatoare a 
faptului. Simplificatoare, dar 
și profund dăunătoare. Re
vin, acum, la cele scrise la 
începui. Mă îndeamnă ne- 
lOia de a vedea lucrurile în 
toată complexitatea lor rea
lă. Adică, a face astfel incit 
funcția productivă a școlii să 
nu se substituie celei in- 
structiv-formative, aceasta 
din urmă să rămină tot
deauna primordială, produc
ția să nu devină scop in 
sine și, mai ales, să nu de
vină scop in sine producerea , 
de obiecte fizice în școală. 
Pare-mi-se că pe alocuri ne 
îmbată cifra beneficiului bă
nesc și uităm că valorile 
materiale, bunurile investite 
cu valoare de întrebuințare 
și vindute ca mărfuri, bunu
rile produse de elevi, mai 
mari sau mai mici, trebuie 
să fie finalizarea unor acte 
de instruire și formare. Fi
nalizarea unor acte de pro
ducere a oamenilor cu idei, 
cu aptitudini variate și cu 
resurse de creativitate și 
inițiativă.

Nu pot admite, atunci cind 
este vorba de școală, rapor
tarea câștigului bănesc iu a- 
fara bilanțului referitor Ia 
calitatea omului care il pro
cură. Elevii pot, iară îndo
ială. să producă bunuri in 
valoare de zeci de mii de 
lei. Dar o pot face in aouă 
feluri, de sensuri opuse și 
ireductibile. O pot face ru
tinier, meșteșugărește, cu 
motivația intimă, la nivele 
psihice adinei, a executan
tului corect cu el insuși. 
Dar o pot face și creativ, 
gindind ipotetic și iscodind 
soluții noi, tinzind spre ex
periment de creștere și spre 
dobîndire de capacități supe
rioare ale reflecției și ac
țiunii. Prima cale duce doar 
Ia achiziționarea de deprin
deri și de stereotipuri. A 
doua este net mai avansată, 
folosește producerea (fără 
a-i altera propriile ei fina
lități materiale) ca instru
ment și cale a emancipării 
gindirii, ca pirghie a deve
nirii personalității com
plexe.

Să nu uităm că școala 
are menirea de a produce 
întii și-ntîi oameni, iar cea
laltă producere a ei, cea tle 
valori materiale, este instru
mentală în raport cu prima, 
în dublul impact școală- 
producție nu avem de-a tace 
cu un trasfer și o substi
tuire fortuită de funcții .și 
scopuri intre cei doi termeni, 
ci cu o amplificare dc 
potențial material și uman 
al acestora, astfel incit fie
care să-și realizeze optimal 
misiunea socială.

Să ne gindim bine, in di- 
rișuirea treburilor fiecărei 
școli, la măsura in eare prac
tica, producția de nih'ă se
rie, autoutilarea, lucrul in a- 
telier servesc dezideratului 
major al amplificării cimpti- 
lui de eficiență al educa,ici 
multilaterale. Numai astfel 
vom putea face din școală 
un ansamblu perfect inte
grat în „organismul social 
de producere“.

Educația prin muncă 
și pentru muncă 

a studenților
începînd de luni, 17 brigăzi 

studențești de la Institutul 
pedagogic din Constanța, con
stituite pe ani de studiu, vor 
interveni direct in sprijinul 
producției, iucrind cile 4 ore 
pe zi Ia Fabrica de conserve 
de legume și fructe „Munca" 
din Constanța. Totodată, bri
găzi ale studenților vor par
ticipa impreună cu alfe cate
gorii de tineri Ia realizarea 
Complexului cultural-sportiv 
al tineretului din municipiu. 
(M. G.)
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(XIII)
Nvthan așteptă încă o oră și ceva culcat pe perna din spate a 

Mercedes-ului, apoi, descălțindu-se, ieși cu băgare de seamă din 
mașină. Cobori la etajul al doilea, Citroenul era la doi pași. își 

dădu deodată seama că portbagajul ar putea fi încuiat. II în
cercă. nu, era doar închis.

Baxter îi spusese lui Morel să împingă zăvorul la dreapta pina 
aude un zgomot metalic, să-l lase apoi să revină la loc și sa 
tragă de ranforsarea dinspre parbriz a capacului. Descoperi buzu
narul secret, valetul era acum in miinile sale.

Cind mai rămăseseră citeva minute pină la ora deschiderii 
service-ului, se întinse pe covorul Mercedes-ului. aScuzindu-se 
intre canapea și spătarele scaunelor din față. Personalul venise 
la lucru, activitatea incepuse, aici nu se auzise nimeni intrind. 
Ridică încetișor capul și se convinse că putea ieși fără grija 
afară.

Eră șase și douăzeci de minute, își aranjă în grabă ținuta. 
Cobori cu prestanță pantă, dind feței sale o expresie de mirare. 
Nu se întilni insă cu nimeni pe drum.

Lingă aripa Porsche-ului se aflau dispecerul și doi tinichigii.
— Ați lăsat mașina încuiată, nu putem umbla la capotă. Mi 

S-a părut mâi simplă ieri operația. Băieții zic că trebuie de
montată aripa.

— Nu, în cazul acesta o las așa. Tot n-am vopseaua de rezervă 
la mine...

— Vedeți, ii arătă dispecerul, tabla a făcut un unghi care nu 
poate fi scos decit dacă dăm jos aripa.

— O fac acasă, tot n-am prea mult timp.
Deschise portiera, împărți cîteva pachete de țigări și se așeză 

la volan.

— Trebuie înlocuită și antena... Vă mulțumesc ! își luă Nythan 
rămas bun de la ei.

Trase in fața intrării hotelului. Nu erau decît șaizeci de kilo
metri pină la granița cu Bulgaria. Strinse repede lucrurile in 
geamantan, achită la recepție nota de plată și demară.

După mai puțin de o oră intra in punctul de frontieră Giur
giu. Opri in spatele unui Opel Ascona cu număr vest-german. 
Vameșul se uită superficial prin bagajele sale.

— Suficient ! Mulțumesc, salută politicos vameșul, îndepăr- 
tindu-se cu declarația vamală pe care Nythan o completase ia 
intrarea in țâră și pe care o inapoiase acum scriind „Nu“ ia 
toate întrebările, inclusiv la acelea vizind armele de foc și sub
stanțele otrăvitoare.

Grănicerul care-i luase pașaportul pentru viză, veni în direcția 
mașinii și Nythan porni motorul gata de drum.

— Vă rog să poftiți la domnul comandant !, il invită grănice
rul arătind spre clădire.

— Dar ce s-a întimplat ? întrebă contrariat Nythan.
— Probabil ceva in legătură cu pașaportul...
Fu condus intr-o anticameră, și, arătindu-i-se un scaun, 1 se 

spuse să ia loc.
— Domnul Ludwig Nythan ? il întrebă căpitanul Pascu în en

gleză. deschizindu-i pașaportul.
— Da, răspunse el încruntindu-se.
— Poftiți ordinul Procuraturii. Sinteți reținut !
— Cum indrăzniți ? Am venit ca turist...

-- Turist care-și petrece noaptea într-un garaj încuiat ? Puneți 
tot ce aveți in buzunare, pe masă ! *

★
Cind examinarea Porsche-ului luă sfirșit, căpitanul Pascu se 

prezenta la colonelul Dumitru raportindu-i că fusese găsit cam 
același arsenal cu cel descoperit in CitroSnUl lui Esden.

— In cazul acesța putem sta de vorbă cu el.
— Trebuie să vă pun in vedere că sinteți învinuit de săvirsi- 

rea unor acte materiale vizind activități indreptate Împotriva securității statului.
— Nu recunosc nimic ! clătină din cap Nythan.

- —,Nu sinteți obligat să recunoașteți. Filmul ! ordonă colonelul m dictafon.
Pe peretele din spate apăru un ecran luminos. Proiecția în

cepu. Se văzu intrind in atelier, Strecurindu-se numai în ciorapi 
m direcția CitroSnului devenit o masă de fiare. Aici secvența se întrerupse.

— Acum o să vă vedeți la lucru, spuse colonelul.
Odată cu reapariția imaginei, Nythan se recunoscu in fața 

portbagajului cu capacul de-acum ridicat, meșterind la închiză
torul acestuia, trăgind in spre el ranforsarea. scoțând din ea 
jumătatea cărții de joc, pliind la loc ranforsarea și dispărînd 
din cadru pe măsură ce capacul portbagajului se inchidea.

— Ne oprim aici ! ordonă colonelul.

(vă urma)

A
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CU ȘANTIERELE ȚÂRII ÎN LEGĂTURĂ DIRECTĂ

Azi, trei răspunsuri la o singură întrebare

EXERSĂM SAU PRACTICĂM
RESPONSABILITATEA ?

Un prim răspuns unanim al participanților la ancheta de față 
este : LA TIMPUL SĂU - IN ȘCOALĂ- A EXERSA REPREZINTĂ 
O AUTENTICĂ PRACTICĂ A RESPONSABILITĂȚII. Mai tîrziu : A EX
PLICA PRIN „EXERSARE" sau „NEEXERSARE" - inactivitatea, ero
rile, incompetența, DEVIN? SEMNUL SIGUR AL LIPSEI DE RESPON
SABILITATE. lată răspunsurile :

0 Prof. univ. dr. ing. IOAN DRĂGOI
prodecanul Facultății de Chimie industrială, Institutul politehnic — Timișoara :

y " „Noi sugeram solufii optime pentru 
profesiune, pentru viafâ. Cum vor fi folosite — 

iată o problemă de responsabilitate"
RÎURENI

— Disciplina pe care o predați. „Tehnologia 
lianților și prefabricatelor de beton“ amintește 
o profesiune dificilă, dintr-un loc de muncă 
aspru : industria cimentului.

— Poate tocmai în această particularitate 
poate fi găsită și vocația ei educațională. Ex
periența ne îndeamnă să constatăm că un a- 
numit obiect de studiu îl orientează pe stu
dent, îl apropie sau nu după cum este predat, 
după adevărurile pe care le afirmă și după 
realitatea pe care o descoperă în el, după im
portanța pe care studenții simt că o au în 
profesiunea lor. Dacă știm care este sfera in
teresele lor. trebuie să facem astfel îneît 
în fiecare moment studenții să simtă 
„pulsul“ profesiei, în fiecare clipă să-i 
cîștigăm mai bine pentru această pro
fesiune, să le dovedim cît de importantă 
este prezența lor chiar în sufletul producției. 
Transmițîndu-le cunoștințele tehnice și științi
fice corespunzătoare vom insista deci asupra 
rolului ce le va reveni atît în conducerea 
proceselor industriale cît și în eliminarea di
ficultăților existente, a elementelor ce pot 
frîna obținerea unor parametri înalți în com
baterea factorilor de poluare, care, se știe, în 
acest domeniu au un cuvînt de spus pînă și

asupra relațiilor umane. Or, procesul instruc
tiv poate avansa și sugera unele soluții în 
acest sens, pentru că asperitățile de care a- 
minteam nu sint insolubile, ele sînt generate 
de exploatarea nerațională a unor agregate 
deci rezolvările sînt chiar cele recomandate de 
practica inginerească, de tehnica dezvoltată cu 
care trebuie să-i ținem la curent. Astfel, auto
matizarea procesului tehnologic, introducerea 
unor agregate modeme duo la evitarea pre
zenței unui număr de oameni în zonele de 
poluare masivă; perfecționarea tehnicilor de 
combatere a poluării îi protejează pe ceilalți. 
Dar tot aceste „chei" în rezolvarea probleme
lor sînt în măsură să exerseze la studenți posi
bilitatea de a imagina în viitor altele, origi
nale, de a privi creator misiunea profesională 
asumată. Deci, există o soluție : buna pregă
tire generală și de specialitate, pe un fond u- 
man de înaltă integritate morală și sufletească, 
de devotament în muncă, spirit de sacrificiu 
și dragoste pentru cei cu care lucrează. Ast
fel, el va rezolva și alte probleme specifice 
unei industrii în extensiune, cum ar fi disci
plina în muncă, nu o disciplină oarecare, ci 
aceea de tip industrial, pentru oameni fără 
antecedente în profesiuni industriale.

Un început... 

ca la-nceput

GOVORA

La cota finală 
a betoanelor

0 Prof. univ. dr. ALEXANDRU ȘOFLETEA
prorector al Institutului de medicină Timișoara :

,,A fi util societății, oamenilor este
o „tehnică" care se învață riguros"

— Credeți, tovarășe profesor, că „Neuro
logia“, această știință de înaltă instrucție pro
fesională dispune și de resurse educaționale 
importante pentru formarea spiritului de res
ponsabilitate al viitorului medic ?

— Pe lingă faptul că îmbogățește orizontul 
informativ clinic, „Neurologia“, una dintre 
cele mai fine specialități clinice, contribuie la 
formarea unei gîndiri raționale atît de nece
sară unor localizări de mare finețe în sistemul 

.nervos central. Ea demonstrează pregnant și 
spectacular uneori necesitatea culturii generale 
medicale, a temeiniciei cunoștințelor de bază 
și utilizarea rațională, logică a altor cunoștințe 
în vederea atingerii scopului clinic suprem: 
diagnosticul și apoi tratamentul. Particularită
țile anatomice ale sistemului nervos fac din 
el geometria în spațiu a medicinii.

— Formează, deci o inteligență profesio
nală elastică, o perspicacitate nuanțată ; educă 
rigoarea, disciplina în actul reflexiv medical. 
Totul, ca rezultantă a unui baraj informațion- 
nal solid. Dar cînd se afirmă că medicina 
este o meserie grea, nimeni nu se gîndește 
doar la orizonturile extensibile ale științelor ce 
o compun, la doza lor de relativitate ci și la 
complexitatea misiunii savantului și practicia- 
nului-om de omenie.

— Fără îndoială, în aceeași măsură avem In 
vedere și aspectul caracterial, uman, deontolo
gic al acestei profesiuni. învățăm, deși știm că 
există cunoștințe la care vom renunța peste 
cîțiva ani; muncim și suferim sufle
tește pentru bolnavii noștri, pentru care 
de atîtea ori știm că vom obține doar 
@ Prof. univ. dr. ing. MARIUS POPESCU

o amînare, dar este sigur că trebuie să ne 
păstrăm cu încăpățînare pentru totdeauna te
nacitatea și încrederea în misiunea de medic, 
sentimentul de solidaritate umană cu bolnavul 
pentru a cărui vindecare sau încurajare tă
cem totul. Subliniez acest aspect, pentru că 
în Neurologie rezultatele pozitive se arată rar; 
sistemul nervos este foarte gingaș, odată 
vătămat, el nu are tendințe spontane ma
jore. De aceea, trebuie să învățăm pe stu
denții noștri cum să contribuie pentru a pre- 
întîmpina apariția unor asemenea alternări — 
aspect social de înaltă responsabilitate profe
sională, iar dacă totuși ele apar, rigoarei știin
țifice în încercarea de a rezolva cazul vom 
adăuga priceperea, adică ajutorul psihologic 
dat bolnavului de a-și recîștiga încrederea și 
dragostea de viață. A susține eroismul omului 
dezarmat de boală face parte din profesiunea 
noastră, din specialitatea noastră. Aparatele și 
tehnicile de investigare și tratament, oricît de 
avansate ar fi ele, nu pot înlocui relațiile a- 
fective directe, cunoașterea omului, dincolo 
de caz. Pentru că uneori o discuție răbdătoare 
poate fi de mai mare folos decît un șir de a- 
parate. Dar pentru aceasta medicul nu poate 
fi numai neurolog, nu se poate lăsa limitat de 
o formație foarte îngustă. El trebuie să aibă 
o viziune largă asupra profesiunii, să înțe
leagă, să privească omul în totalitatea sa, ca 
indivind și membru al colectivității.

Pentru că, în ultimă instanță, această știință 
atît de mult implicată în tehnică, ne averti
zează să nu acceptăm în profesiunea de me
dic tehnica fără suflet.

„Lecția“ de productivitatea 
muncii, pe care ne-o prezintă 
însoțitorul nostru, se întrerupe 
brusc, odată cu oprirea mașinii. 
„Am ajuns“, ne arată spre 
dreapta acolo unde trebuie să 
se afle șantierul hidrocentralei 
Riureni. In apropiere, la un 
nivel nu prea ridicat de unde 
ne aflăm, se zăresc, decapitate 
de pînza densă a ceții, care a 
inundat complet incinta baraj- 
uzină a șantierului, o macara și 
un buldozer. Coborîm. Un tînăr, 
mic de statură, subțirel, cu pă
rul cîrlionțat, aproape un ado
lescent, se mișcă vioi de la be
tonieră la excavații, strigă, chea
mă, dă dispoziții. Este inginerul, 
stagiar încă, Mucenic Miricioiu, 
șeful punctului de lucru. Se 
scuză că nu poate să rămînă 
mai mult cu noi („Vreau să 
profit de prezența șefului, să-l 
consult în niște probleme“) și 
ne roagă să nu-1 fotografiem 
(„Sînt alții mai «vechi», eu abia 
m-am întors din armată“).

Găsim dintre cei „vechi“ pe 
Gheorghe Apăvăloaiei, macara
giul voinic și vesel, dispus să 
ne relateze cum a fost la Argeș 
sau la Porțile de Fier sau la 
Govora. De el și de schimbul 
său, Gheorghe Voinea, depinde 
turnarea betoanelor la disipato- 
rul de energie. începuse pri
ma lamelă la deschiderea a 
Ii-a. Cît a stat cu noi de vorbă, 
brațul macaralei a pendulat ne
întrerupt de-asupra, dirijat de 
ajutorul macaragiu, Ana Apă

văloaiei, soția sa. Echipa de 
terasieri betoniști a lui Costa- 
che Pascal nici n-a observat 
schimbarea, doarece „ucenicul“ 
a manevrat cu aceeași ritmici
tate utilajul. Totul a fost asi
gurat astfel îneît să se toarne 
continuu 24 ore, în schimburi. 
Se lucrează bine. Ponderea lu
crărilor o constituie încă exca- 
vațiile. Sub cupa unui S2, au
tobasculantele „parchează“ cî- 
teva secunde, la intervale 
scurte, imprimînd un ritm pre
cis, uniform și alert acestora. 
Doar ceața persistentă în acest 
punct a împiedicat o realizare 
mai bună. Dar și așa, pînă ’la 
ora 12, pontatorul Gheorghe 
Mursă își rjotase mai mult de 
50 de transporturi. Cu toate că 
la acest lot, mare parte a oa
menilor sînt din cei mai puțin 
rodați pe șantiere, oameni din 
zonă, lucrurile merg bine, cu 
devansări mobilizatoare. Dar, 
susține mai vîrstnicul și expe
rimentatul mecanic Gheorghe 
Ciotîrnaie, realizările ar putea 
avea o cotă mai ridicată dacă 
șefii resoartelor aprovizionare 
ar manifesta mai mult interes, 
pentru asigurarea unor piese și 
materiale de întreținere, înlă- 
turînd timpii morți la unele 
utilaje. Un excavator stă de o 
săptămînă, un altul (S 1 500) 
de mai bine de două luni. Un 
autoscreper, care nici nu și-a 
consumat perioada de garanție, 
nu funcționează de peste 30 de 
zile.

ori

Cîteva zile primăvăratice 
hau scos Oltului cojocul 
de gheață. Sloiurile se lasă 
la vale, pulverizate de vii
toarea barajului de la Rm. 
Vîlcea.

în șantier, noroiul, instau
rat după ploaie la un strat 
de gheață, incomodează 
evident munca constructori
lor. O ceață densă coboa
ră dinspre munți, întune
cată. Nu numai fotorepor
terul nostru se arată nemul
țumit, ci și inginerul Con
stantin Preoteasa, adjunc
tul șefului șantierului I.C.H. 
Olt - care ne însoțește, 
îl însoțim in raidul său obiș
nuit pe cele patru șantiere 
ale hidrocentralelor de pe 
Olt.

La Govora — lotul cu cel 
mai buni indicatori pe anul 
1973 — oamenii inginerului Ma
rin Ciulei au preluat, avanta
jați de aceste realizări, cel mai 
mare volum de lucrări, care va 
determina și punerea în func
țiune, în anul curent, a acestui 
obiectiv. Dintre cele patru mi- 
crohidrocentrale aflate acum în 
construcție pe Olt, aceasta de la 
Govora, solicită eforturi mai 
mari. Spre deosebire de cele
lalte, are un număr de patru 
deschideri (de cîte 20 m 1 fie
care) în baraj și, în plus, cana
lul de fugă (lung de 3 300 m 1). 
Vor mai trebui turnați 70 000 
mc betoane, excavați încă 2 mi
lioane metri cubi și executați 
250 000 m p repere.

— Deși avem un volum 
foarte mare de lucrări — își 
exprimă încrederea șeful de lot, 
ing. Marin Ciulei — sîntem pre
gătiți cu forța de muncă și uti
lajele corespunzătoare. Am în
ceput anul bine și asta este 
esențialul. Barajul și centrala 
nu mai ridică probleme. Știm ce 
avem de făcut.

într-adevăr, vorbele sale ilus
trau exact ceea ce ni se înfățișa 
în șantier. Constructorii au pre
dat în întregime montorilor pi
lele barajului deversor și blo
cul de montaj. O echipă de la 
Energomontaj, condusă de mai
strul Ion Dodon, a montat deja

podul rulant în galeria de puis- 
ment a centralei, a început in
stalarea grinzilor la pilele ba
rajului și a podului rulant la 
blocul de montaj, fiind pregă
tită pentru ghidajele aspiratoa
relor. Prin utilizarea la betonare 
a panourilor metalice (îmbu
nătățite), constructorii au reușit 
nu numai o productivitate ri
dicată a muncii dar și realizarea 
unor lucrări de calitate superi
oară, ușurînd munca montori
lor.

La centrală forfota muncii a 
atins cota maximă. Se lucrează 
intens la betonarea planșeului 
sălii mașinilor și a inelului ge
nerator al turbinei 2. Aici lu
crează echipele de dulgheri ale 
lui Vasile Ghinuță, Lucian Ca- 
loianu și Ion Catană, fierar-be- 
toniștii lui Dumitru Pîrvu (fra
tele șefului de brigadă). Ală
turi de ele s-a format, în 
jurul unui nucleu de 10 oameni 
cu aceeași bogată experiență 
sub conducerea lui Vasile Ilie, 
o echipă masivă (peste 100 de 
membri) de localnici, bine în
chegată. Am aflat de la maistrul 
Fănică Marin că șeful beto- 
niștilor are acolo sus, pe 
K.B.G.S., un băiat de 19 ani, 
ajutor de macaragiu, pe care-1 
poartă .cu sine de trei ani învă- 
țîndu-1 aspra și demna școală 
a muncii pe șantier.

decanul Facultății de Horticultură, Universitatea din Craiova:

„Hotăritoare in orice activitate este prezența 
creatoare a omului, competența și disciplina sa"

— Ca titular al cursului de Pomicultură 
este lesne de bănuit care vă sint cele mai Ia 
îndemînă exemple practice și economice: 
Ferma de la Țîmburești, despre care se spun 
multe cuvinte de laudă.

— Există, într-adevăr, o vie corelație, între 
obiectivele instructive șt educaționale și re
zultatele obținute de noi în ferma didactică, 
care are proporțiile unei unități de producție. 
Colaborarea între cadrele didactice și studenți 
capătă la fermă un caracter direct, perma
nent. Aici, pe o suprafață de 10 hectare de 
livadă, lucrările de coordonare și de execuție 
sînt făcute numai de studenți și cadre didac
tice. O activitate integrată, deci — un cadru 
adecvat pentru a cultiva responsabilitatea pro
fesională înțeleasă ca disciplină științifică, 
rigoare și corectitudine a calculelor, spirit de 
observație, o aleasă conduită inginerească, cu
raj în abordarea unor probleme noi.

Prilejul de a contribui ca de pe un teren 
nisipos în condiții de neirigare să se obțină

10—12 mii kg piersici la hectare, de a vedea 
cum de pe un teren care cu cîțiva ani în urmă 
era o rîpă se pot cultiva plante ornamentale 
care aduc venituri de zeci de mii de lei, în
seamnă și posibilitatea de a convinge pe stu- 
denți de finalitatea unui asemenea efort. Ceea 
ce reprezintă un element educațional de care 
trebuie să ținem seama.

Concluzia efortului de formulare a spiritu
lui de responsabilitate ar trebui să fie, după 
părerea mea, îndemnul de a evita rutina, con
știința faptului că hotăritoare în orice fel de 
activitate este prezența omului, competența 
sa, disciplina și spiritul său de organizare, 
interesul și efortul pe care știe să le depună.

Exemplele diferite pe care studenții au prile
jul să le cunoască devin adesea argumente 
pentru a susține ideea cardinală, dealtfel, că 
rezultatele bune decurg dintr-o organizare 
corespunzătoare, după cum, cele slabe sînt 
tributul lipsei de organizare, interes și res
ponsabilitate profesională și socială.

DĂEȘTI

„Porțile de Fier“ 
ale Oltului

Interviuri realizate de G. RUȚA

INVITĂM pe cititor« rubricii de fcță să ne comunice întrebările j 

la care ei ar dări șă ii „se răspartM ca și orice svgest« mețute să j 
sporească interesul și varietatea problematicii abordate.

— Nu lipsește decît ecluza 
— ne spune inginerul George 
Ionescu, șeful punctului de lu
cru baraj-uzină de la I. C. H. 
Dăești — oferindu-ne primele 
date. Altfel, totul este ca la 
Porțile de Fier : două turbine, 
barajul legat de uzină...

Și oamenii, o parte, mai ales 
echipele de bază, sint veniți 
tot de la Porți. Din brigada de 
fierari betoniști a lui Constan
tin Pîrvu se află aici echipa 
condusă de Mircea Frunzaru, 
care „a făcut“ la Porți toată 
centrala. Oameni pregătiți pen
tru armături, care cunosc bine 
și planul și meseria. Lingă ex

periența celor „purtați“ pe 
marile șantiere, tinerii își de- 
săvîrșesc profesia. Numele lui 
Constantin Roman, Gheorghe 
Bourașu, Sever Borac, Viorel 
Tudorică încep să fie pronun
țate tot ,mai frecvent alături de 
ale cunoscuților șefi de echipă 
și brigadă. Iar cei mai noi lo
calnici (sudorul Ion Fița este 
unul dintre ei) se deprind cu 
adevărata disciplină de șantier, 
severă dar hotăritoare pentru a 
dobîndi vocația de constructor.

Au fost turnați deja dinții 
din bazinul de disipare pe des
chiderile 2—3—4. în centrală se 
execută montarea oțel-betonu-

Iui la radierul celor doi aspira
tori. Avansul cîștigat garantea
ză începerea în cîteva zile a 
turnării betoanelor.

Peste țesătura de fier-beton 
tronează impunătoare o macara 
KBGS, la care „specialiștii“ în 
montarea unor asemenea utila
je, oamenii din subordinea 
maistrului Ion Mareș, asam
blează fără odihnă piesă după 
piesă. Punerea ei în funcțiune 
la termenul stabilit va însemna 
pentru constructorii de la Dăești 
impunerea unui ritm de lucru 
mult mai ridicat. Pînă atunci, 
inginerul Marin Dumitru și-a 
luat toate măsurile de preve
dere, putînd, în sfîrșit, să be
neficieze de cîteva zile de con
cediu. Va lăsa totul în grija 
tînărului George Ionescu cu în
crederea că, în ultima perioadă 
de stagiatură, cu experiența de 
la centrala Rm. Vîlcea, va trece 
încă o perioadă de probă a 
examenului " maturității profe
sionale. După opinia șefului de 
lot, tînărul inginer care-1 secon
dează, e stagiar doar ca... for
mulă, ca meserie fiind suficient 
de pregătit.

RM. V/LCFÄ

Acum e rîndul 
montorilor

Prin deschiderile barajului de 
la Rm. Vîlcea (Goranu) Oltul 
deversează spectaculos, liniștin- 
du-se imediat, ca într-o plim
bare de agrement pe „aleea“ 
betonată în aval.

Din „sediul“ constructorilor 
n-a mai rămas nimic, pentru că 
și ei au plecat la celelalte cen
trale. A apărut în schimb, dis
tinctivă, firma celor de la Ener- 
go-m«ntaj. Acum, aici, în prim 
plan, sînt montorii. Maistrul 
Nicolae Nicolae ne însoțește 
în centrală. La turbina I, șeful 
de echipă Iosif Mezei (împre
ună cu tinerii Nicolae Caras, 
Ilie Neamțu și alții) montează 
ultimele piese ale aparatului 
director. Statorul generator a 
fost lansat pe fundație, se exe

cută centrajul. Tovarășul său 
de șantier și de întrecere, Ni
colae Kiss, ă început cu echipa 
sa asamblarea statorului gene
rator al celei de a Il-a turbine 
pe blocul de montaj în vederea 
bobinării. La baraj, Lupus Se
ver dirijează montarea stavilei 
3, iar la priză, Mircea Giuvara 
montarea circuitului hidraulic. 
Sînt toți veniți de la Porțile de 
Fier, cu efectivele complete. 
Intre ei „s-au strecurat“ și cîți
va de la Argeș, din aval, cunoș
tințe vechi.

VASILE RAVESCU

Fotografiile:
EMILIAN PLECAN

/
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„Tovarășe redactor, 
vă scriu eu. Andrei Ștefan, 
pensionar in vîrstă de 71 
de ani. de loc din Sibiu. 
Duminică 27 ianuarie, in
tr-un restaurant de aici am 
asistat la o scenă care m-a 
îndemnat să vă scriu. Ați 
citit bine: am 71 de ani 
și nu 17, cum au mulți 
dmtre corespondenții dv., 
dar, așa. cum o să vedeți, 
cred că scrisoarea mea se 
încadrează în preocupările 
rubricii pe care o redac
tați Așadar. în ziua pome
nită. la o masă vecină cu 
a mea din restaurant, se 
afla un elev de la o școală 
militară. Lîngă masa sa, 
mînca rin bărbat orb, om 
de peste 50 de ani. Deo
dată, intră în local trei ti
neri zgomotoși. Unul din
tre ei, cu mai mult chef și 
cu foarte puțină educație, ■ 
s-a apucat să facă o „glu
mă" bărbatului orb. S-a 
apropiat tiptil de el și i-a 
luat, farfuriile din față. 
Sărmanul infirm. începînd 
.să le caute, a spart un pa
har și o sticlă, lucru ce i-a 
amuzat grozav pe cei trei 
tineri. Dar tinărul elev de 
școală, militară s-a ridicat 
și le-a făcut observație. 
Nici nu s-au sinchisit. Au 
început 
tare și se pregăteau 
focă și alte „glume“ orbu
lui. Astfel, cînd acesta a 
mut să-și aprindă o țigară, 
unul din cei trei tineri s-a 
oferit să aprindă el chibri
tul, pîrlindu-i mina. A- 
tunci. același elev militar 
s-a ridicat, din nou și le-a 
spus obraznicilor ■ „Dacă 
nimeni nu v-a învățat cum 
să vă purtați, o să vă în-

Cu sincere mulțumiri că 
frumoasă atitudine.

să rìda Și mai
să

văț eu. Nu mi-e teamă că 
sinteți trei !“ Și apueîn- 
du-i de guler, cu toate 
zbaterile lor, i-a dat afară 
din local. Nu i-a fost ușor 
să lupte cu trei huligani, 
dar a izbutit. Reîntors, 
m-am dus la masa lui și 
l-am rugat să-mi spună 
numele. Mi-a răspuns că 
numele n-are nici o impor
tanță, a făcut plata și s-a 
dus. în restaurant mai era 
însă și alt militar care îl 
cunoștea pe acesta, și de 
la el. am aflat că se nu
mește Nicolae Gheorghe și 
este elev sergent la U. M. 
01080. Tovarășe redactor, 
vă rog 
această scrisoare. Veți face 
o mare 
de 71 de ani, Cu 
salutări".

ne-ați scris despre această

mult să publicați

bucurie unui bătrîn 
sincere

„Tovarășe o.p.—i., 
mă numesc Virginia Cire- 
șescu și sint din sătul Po
pești. comuna Niclești, 
jud. Vaslui. Sînt absolven
tă a zece clase generale. 
Primele opt clase le-am 
absolvit în satul natal, dar 
celelalte, două le-am făcut 
in alte sate, fiind nevoită 
să merg zilnic, pe vînt, pe 
ploaie și zăpadă, mulți ki
lometri. încă de cînd eram 
elevă în clasa 
școala a organizat, o ex
cursie 
Printre alte locuri vizita
te, a fost și noua fabrică 
de confecții. Am rămas a- 
tîț de impresionată de cele 
văzute aici, incit încă de 
pe atunci am început să 
visez că intr-o zi voi de
veni muncitoare aici. Ter- 
minînd opt clase, am mers 
să mă înscriu la școala 
profesională de pe lingă 
această fabrică, dar spre 
ghinionul meu, am ajuns 
după încheierea înscrieri
lor. Am continuat clasa a 
IX-a, asta se întîmplă în 
'972, dar iarăși, la sfîrși- 
iul anului școlar, m-a păs
cut 
spre 
toate 
eleve 
comune, pe lista acestora 
nefigurînd și comuna mea. 
M-am reîntors la școală și 
am terminat clasa a X-a. 
Bineînțeles că m-am pre
zentat din nou la fabrică. 
Aioi se primeau acum pen-

Nu-s eu prea mare consumator de muzică ușoară, dar 
în clipele cînd dactilografiez cele de față parcă mi-ar 
plaoe să aud la radio cântecul nu știu cui, al cărui re
fren sună : „Hai să visăm !“

a Vll-a,

in orașul Vaslui.

ghinionul. Fabrica 
care se îndreptau 
visele mele recruta 
numai din anumite

t.ru calificare 35 de fete. 
Se primeau in ordinea me
diilor de pe certificatele 
de absolvire. Ultima can
didată admisă avea 8,42, 
iar eu... 8,11. In mod o- 
bișnuit această fabrică de 
confecții recrutează mun
citoare prin forțele de 
muncă din cadrul Direc
ției muncii județene, dar 
forțele de muncă stau de 
vorbă numai cu fetele care 
au buletin de oraș. Desi
gur. eu n-am. Cum să fac 
totuși să muncesc in a- 
ceastă fabrică ? Acesta e 
visul meu 1“.

Cortsiderînd că dreptul 
la vis este înscris in consti
tuția omeniei noastre și i 
se cuvine tot respectul, re
dacția s-a adresat Comi
tetului județean Vaslui al 
U.T.C., cerîndu-i spriji
nul. Sub semnătura primu
lui secretar, D. Rădescu, 
am primit zilele trecute 
un răspuns îmbucurător. 
Citez din el: „Imediat 
după ce am primit scri
soarea dv., ne-am deplasat 
în satul Popești pentru a 
verifica cele relatate de 
semnatara scrisorii și am 
constatat că acestea sint 
conforme cu realitatea. 
Drept care am ajutat-o pe 
tov. Virginia Cireșesctisă 
se angajeze în munca do
rită (și de mult visată, 
o.p.—i.) și in momentul 
cînd vă răspundem, ea ur
mează deja un curs de ca
lificare".

AUREL PIEPTEA, Comișani, Dîmbovița :
Da, ai dreptate. Am greșit eu și-ți sint recunoscător 

că-mi atragi atenția. Citatul nu era din Descartes, ci din 
Blaise Pascal. E tardiv să mă disculp și să-ți spun că 
accidentul s-a petrecut din cauza vitezei redactării. Prefer

Cum
Dintre toate cîte le-am scris 

la această rubrică, „Clubul ?1 
eabana“ de săptămina trecuta 
a declanșat cele , maț multe 
reacții, în citeva zile fimd asal
tat de zeci de ori. corespon
denții pornind cam de la a- 
ceeași întrebare : care sint prin
cipiile organizării unui club 
(cerc, asociație) turistic ?

Mă văd obligat să recunosc 
Că o rețetă unanim acceptată 
nu există. Și asta deoarece de 
prea puțină vreme s-a redeschis 
discuția privind fie întoarcerea 
la filonul de aur al drumeției, 
avind o tradiție și înaintași de 
marcă, fie promovarea unor for
me de turism specializat, nou
tate ce începe să-și facă vad în 
rindul iubitorilor de speologie 
sau nautică, arheologie sau ci
clism, fotografie, ocrotirea na
turii sau etnografie. Amatoris
mul acesta se cere susținut și 
încurajat pe toate căile ; el dă 
măsura și potențează dorința de 
aventură... organizată, oferind 
soluția de atragere spre acțiuni 
interesante, inedite a cît mai 
multor tineri, în primul rind. 
Pozitivul spirit de aventură se 
cuvine consumat, pus la roata 
adolescenței să producă. Grija 
este ca întreaga combustie de 
entuziasm să fie dirijată crea
tor, să se transforme în satis
facție pentru individ și cîștig 
pentru societate.

Acolo unde s-a gindit așa — 
case ale pionierilor, organizații 
U.T.C. din licee, instituții sau 
întreprinderi, agenții B.T.T., 
asociații studențești, cluburi sau 
case de cultură — au luat naș
tere „organisme turistice“ de 
reală valoare. Necazul este că 
asocierile acestea s-au făcut în 
lipsa unor reglementări general 
valabile, la buna sau mai puțin

să repet : am greșit. Probabil că în acel moment nu 
eram o trestie gînditoare.

C.V., 23 de ani. mun
citor la U.C.R.U.P.S. Va
tra Domei :

„Vă pun două întrebări:
1) Avind în vedere că 

uzina noastră nu e maga
zin de prezentare a modei, 
de ce conducerea se inte
resează atit de mult cu ce 
ne acoperim captd. admi- 
țînd bascul, dar respingind 
să ne vadă cu pălărie, că
ciulă, căciuliță tricotată ?

2) Cine dă dreptul ace
leiași conduceri a uzinei să 
ne ceară o podoabă capi-

Iară al cărei fir de păr să 
nu depășească 5 cm ?

Vă pun aceste două în
trebări fiindcă nu ni se 
permite să venim la lucru 
decit cu basc, chiar dacă 
afară e un ger de —30 de 
grade, iar lungimea păru
lui este măsurată sub a- 
menințarea desfacerii con
tractului de muncă. Ches
tia cea mai nostimă este 
că, dacă spunem maistru
lui că cutare tînăr inginer 
are părul de 30 cm, ni se 
răspunde: cînd o să a- 
jungeți .și voi ingineri, o să 
aveți dreptul".

Recunosc, chestia e nostimă. Cred însă că în legă
tură cu lungimea de 30 de om a părului, n-ai înțeles 
exact ce a spus maistrul. Posibil ca fraza lui să fi sunat 
astfel : cînd veți ajunge și 
totul altceva I

voi inginere... ceea ce e cu

perioadă de timp, cum 
este cea în discuție, peri
oadă 1 caracterizată tocmai 
prin mutarea centrului de 
interes al activității uma
ne în aria științei și teh
nicii, să nu-și apropie un 
termen exprimînd cel mai 
înalt, grad de manifestare 
al unei aptitudini. Viața 
însăși a contribuit la re
vizuirea vechii concepții. 
Astfel, pentru oricare do
meniu al artei și pentru 
oricare compartiment al 
științei sau tehnicii poți 
acea nu doar o înclinație 
sau o deschidere, ca să fo
losesc un figurativ actual, 
ci talent, adică o capaci
tate deosebită, ba poate 
chiar ceva în plus, ceva 
despre care știm prea pu
țin pentru că nu se lasă 
cercetat cu instrumente o- 
bișnuite. Pomenita trans
formare, privită din un
ghiul care surprinde re
flectarea ei în practică, 
naște pentru mine (un 
profesor în vîrstă de 30 de 
ani, deci care nu se poa
te lăuda cu o vastă expe
riență) o întrebare: Cum 
întreținem și dezvoltăm la 
copii, și încă de la frage
da vîrstă a celor șase ani 
de acasă, ori a celor dinții 
de școală, acea deosebită 
capacitate pe oare o mani
festă pentru o ramură a 
științei, a tehnicii P (...)“

să le suspende, pierzînd 
astfel niște bani. Și atunci 
ne-a cerut nouă să-i plă
tim excursia. Ne-a spus-o 
în față: „După ce că 
pierd banii de la. medita
ții, vreți să-mi plătesc tot 
eu biletul de excursie ? E 
prea mult 1“ Nu-i vorba 
aici despre faptul că am 
plătit din banii noștri. 
Sumo împărțită „pe cap 
de eleve" a fost neînsem
nată. Am rămas însă cu un 
sentiment de penibili- 
tate..."

P. D„ elevă, Liceul peda
gogic București :

„Ceea ce mă îndeamnă 
să vă scriu este un gest, 
la prima vedere, lipsit de 
importanță, dar care... Iată 
totul pe scurt: Clasa 
noastră a hotărit să facă o 
excursie la munte, noi e- 
levele trebuind să fim în
soțite de un tovarăș profe
sor. Dumnealui insă, în a- 
cea zi, preda acasă ore 
de meditații. Plecind cu 
noi la munte trebuia să a- 
mine aceste meditații sau

îți jur că citindu-ți scrisoarea m-am cutremurat. Invit 
conducerea școlii voastre să ne răspundă de urgență. 
Dar, indiferent de răspuns și de urgența sau lipsa de 
urgență cu care ne va parveni, aici e de discutat o pro
blemă mai spinoasă. E vorbă de meditații, în principiu. 
Este liber, desigur, oricare cadru didactic să dea, pe 
timpul lui, pe oboseala lui și după priceperea lui, oricîte 
meditații dorește. Din păcate însă, nu o dată se întîmplă 
ca aceste meditații să fie smulse din timpul pe care ar 
trebui să-l afecteze școlii, pe o oboseală în detrimentul 
școlii și depunînd un plus de pricepere care nu-1 vă
dește în școală. Știu că aceste cugetări (mai exact: ne- 
cugetări) ale mele o să-mi aprindă paie în cap, dar pre
fer să iau eu foc, decit să se mistuie o idee generoasă: 
aoeea a slujirii fără prihană a școlii.

observarea că între ele 
există diferențe ce depă
șesc cadrul strict lexical. 
Este limpede că cei peste 
patruzeci de ani, care s-au 
scurs între prima și a doua 
formulare, au produs o 
transformare in însăși con
cepția despre ceea ce nu
mim talent — și nu cea 
mai puțin esențială ar fi că 
zona controlată de această 
noțiune s-a extins de la 
arte la știință, la tehnică 
etc. Firesc. Nu putea o

Mi-e limpede cum se întîmplă aceasta cînd avem de 
a face cu un sector al artei. îmi pot imagina lesne 
U.n așa-numjt „caz-etalon : sesizînd că puștiul său în 
Vlrs,tăj.„ ’ să ?icem’ cinci Ani reține cu multă ușurință 
melodiile ascultate la radio ori la televizor, redîndu-le cu 
acuratețe (ba chiar cu ceea ce ced că, uneori, nu-i prea 
devreme, să numim „stil"), părintele îl înscrie pe micu- 
tyl îftdiă&ostit de armonia sunetelor la o grădiniță spe- 
cializată în educația muzicală, apoi, începînd cu clasa 
întîi, la o școală de muzică. Ei bine, ce are de întreprins 
un părinte care observă la copilul său de 5—6 ani o 
adevărată pasiune, un talent exoepțional pentru, de pil
dă, matematică ? (Că așa ceva se întîmplă, adică aseme
nea talente apar la vîrste foarte timpurii, nu mai e un 
secret pentru nimeni și o probează numeroase exemple, 
dintre oare unul, cules de subsemnatul dintr-o infor
mație apărută în presă, arată așa : Svante Jannson din 
Borlange, Suedia, are 12 ani, dar e student. în anul ur
mător va încheia studiile la Facultatea de matematică a 
Universității din Gothenburg. El studiază matematica în
cepînd de la... 4 ani!). Are oare părintele numit (în mod 
egal cu vecinul său care își dă puștiul la o școală de 
muzică sau puștoaica la una care predă oopiilor coregra
fia) posibilitatea de a întreține și dezvolta talentul de 
matematician al fiului său ? Răspunsul este unul dintre 
acelea care pun anume condiții ca să devină pozitiv : 
Depinde de părinte... Dacă e un om întreprinzător și 
perseverent, va izbuti. Va solicita unor personalități din 
domeniul matematicii să-i „oonsulte“ copilul, se va bate, 
va da din coate, și în clasa a IX-a își va vedea odrasla 
elev într-o clasă specială de matematică. Dar dacă pă
rintele e mai puțin întreprinzător și locuiește la Ghim
pați ? Mai are și altcineva sarcina să se ocupe de ta
lentul de matematician al copilului, există niște institu-

„Columbo" nu este 
pentru simbătă seara. 
Degeaba am exclamat noi, 
toții — Evrika ! — i ' 
a inceput. „Columbo“ nu ține 
seama de regulă — iar regula 
este că simbătă seara, la seria
lul polițist, noi trebuie să ju
căm un șah imaginar amabil, 
ușor neatenți, amuzați chiar să 
știm dinainte cine va da mat. 
La modul cel mai serios vor
bind — simbătă seara trebuie 
să avem un serial neserios. Bine 
făcut, nichelat, lustruit, zimbi- 
tor, ușor, cu drame de mucava 
și cu eroi fotogenici, cu alură 
de sportmani. în nici un caz se
rialul de sîmbătă seara n-are 
voie să ne lase senzația apăsă
toare, net apăsătoare — că trea
ba e serioasă. Sau cel puțin, nu 
simbătă de simbătă. Columbo, 
nu e un serial, „Columbo“ e un 
film bun — ceea ce este cu to
tul și cu totul altceva. Zic și eu 
ca Nina Cassian că n-am înțe
les furia presei împotriva vese
lilor Brett și Danny care erau 
deconectanți, mult mai puțin 
stupizi ca „II fugitivo“ — de 
pildă și cîteodată aveau chiar 
humor. Stressați și para-stre- 
ssați, lipsiți tot mai des de emi
siuni distractive la televizor — 
nu se știe de ce — simbătă sea
ra avem și noi dreptul să fim o 
leacă neserioși. Iar cine nu 
vrea să fie neserios măcar 50 
de minute pe săptămînă — în
seamnă că nu ține cine știe ce 
la seriozitate. Cine se simte de
conectat uitindu-se la „Colum
bo“ — îl privește, dar îl asi
gur că nu e cazul. Acest serial 
este neliniștitor. Columbo este 
intr-un permanent dialog dos- 
toievskian cu ucigașii. Fel de 
fel de variante moderne ale în
fruntării dintre Rascolnico și 
Porfiri Petrovici ne tensionează 
simbătă de sîmbătă. în loc de 
ținte de carton — criminalii ve
chilor Seriale, niște duri și niș
te cinici — avem ființe vii, cu

un serial 
hotărit. 

cu 
atunci cînd 

>“ nu

psihologii reale, desfăcute felie 
cu felie, sondate permanent de 
Columbo cu scăpărătoare tacti
că și chiar cu cinism. Ca in 
..Crimă și pedeapsă“ — nu exis
tă nici o convenție de tipul — 
cine-i criminalul ? — crimina
lul e știut din prima secvență și 
in viața lui, pe care o urmărim 
permanent — in loc să urmărim 
pe „detectiv și isprăvile sale“ 
sa infiltrează Columbo — muțind 
centrul de greutate, sfidind re
gula jocului. Pentru că eroul 
principal al poveștilor e crimi
nalul. El are de obicei o moti
vație — uneori suspect de pu-

CRONICA

ternică — iar locotenentul apa
re cu un zîmbet timid, priete
nos și perfid, lupta e subtilă, 
rafinată, dură. Acuma — cit de 
educativ să urmărim viața unui 
criminal și motivațiile sale, mai 
ales cind fiecare în parte e un 
actor admirabil, care , „joacă 
tare“ — e prea complicat să des
cifrăm, ne grăbim să scăpăm 
de această întrebare, mai ales 
că totuși, de fiecare dată ciști- 
gă Columbo. Numai că jocul 
este egal — prea egal — iar 
sîmbătă seara, de pildă, cineva 
exclama mirat : „ia te uită 
domnule, aș fi vrut să scape psi
hiatrul ăsta 1“ Nu-i așa de mi
rare. Sîmbătă seara, exasperat 
de forța rezistenței, Columbo a 
apăsat prea tare pe pendulă. Jo
cul lui cu actrița era de o duri
tate inumană, ca și toată în
scenarea cu falsul cadavru — 
deși e lipsit de sens să vorbești 
de duritate față de niște crimi
nali. Ce să faci insă, dacă a- 
cești criminali sînt atit de „u- 
mani“, și dacă psihologia spec-

tatorului e atit de inflexibilă. 
Spectatorul „ține“, voluntar sau 
involuntar cu eroul principal. 
Cu generalul, cu. psihiatrul — 
șl cind se surprinde ca atare e 
jenat,, incomodat. Un singur cri
minal intr-adevăr antipatic — a 
avut ,',Columbo“ : tinerelul 
care-1 omorîse 
să pună mina 
companie. Că 
sfidează legile 
simbâtă seara.
faptul că ținem minte secvență 
cu secvență toate episoadele. 
Păi cine-și mai amintea ce 
făcuse Mannix și cu Peggy 
simbăta trecută ? Practic, am 
rămas fără serialul de sîmbătă 
seara — înlocuit de acest film 
tensionat, foarte dur sub apa
rențele sale... dar care apa
rențe ? Furată de condei era să 
spun un lucrti fals. Autorii fil
mului joacă foarte cinstit — ei 
nu-și învăluie poveștile sum
bre în nici o „aparență“. Ambi
țiile lor se vădesc a fi foarte 
mari. Ei umblă la psihanaliză, 
la motivații freudiene — și păs
trează mereu tiparul dostoevs- 
kian — al dialogului prietenesc 
cu criminalul pentru a-i pătrun
de, prin persuasiune, psihologia 
și a-i specula 
logic, punctul 
gur, mai ales 
cu atîta artă,
tul la gură. Dar nu ne deconec
tează. „Columbo“ intră în seria 
„polițistelor serioase“ de genul 
Chaise, Calef, Hammet. 
ce ne facem cu 
sîmbătă seara“ ? !

ăla 
pe unchi-su ca 
pe nu știu ce 

acest „Columbo“ 
serialului — ds 
o dovedește și

ruptura in lanțul 
slab. Ceea ce, si- 
cind totul e făcut 
ne ține cu sufle-

SMARANDA

Dar...
„serialul de

JELESCU

a înțeles din 
vreau se 

— mă
>iRÎz

nu am primit alocația 
pentru copil. Consiliul 
popular al comunei Piscu- 
Vechi, ~ 
familia 
acorde

Dolj, unde se află 
mea, intîrzie să-mi 
un drept legal". 
de această ilegali-

PASCU MARINESCU,
22 de ani, jud. Ilfov.

„Sînt căsătorit, am o fe
tiță de 3 ani și sînt acum 
militar în termen. Încă 
din luna octombrie 1972,

Ne-am adresat celor răspunzători 
tate și, la 16 februarie, am primit din partea Consiliului 
popular comunal Piscul-Vechi informarea că soția a pri
mit cu cîteva zile în urmă drepturile cuvenite din 1972. 
Motivarea întîrzierii nu ne satisface, dar asta-i altă că
ciulă. Bine că n-o mai poartă nimeni pe aceea cu musca 
pe ea.

Prof. SERGIU CONTA, 
Galați.

„Vă propun să disoutăm 
despre două definiții. Am
bele fixînd sensurile unuia 
și aceluiași cuvînt. Cuvin- 
tul talent. Prima, consem
nată de un dicționar apă
rut în 1930: Talent =

destoinicie remarcabilă 
pentru diferite arte. A 
doua, o formulare „la zi": 
Talent = capacitate deo
sebită într-o ramură de 
activitate (artistică, științi
fică, tehnică etc.). O par
curgere chiar grăbită a ce
lor două definiții permite

< P.S. Dacă cineva 
tot ce am scris că 
retragă „Columbo“ 
meserie. Pur și simplu opiSfe 
că locul lui e mai degrabă du-1 ' 
minica — așa cum a început — 
sau, de ce nu, luni, la „episoa
dele de artă“.

CONCURSUL DUPĂ DOUĂ ETAPE

ții calificate și profilate pe aceste preocupări ? Aici răs
punsul se poate da direct, precis și necondiționat de ni
mic : Nu ! Un copil de vîrstă preșcolară sau aflat la 
cea a primilor ani de școală, vădind talent pentru un 
domeniu al științelor teoretice sau practice, nu se bucură 
din partea nici unei instituții de o atenție specială, de 
acea atenție specială care nu-i este refuzată, ba dim
potrivă, i se acordă cu aleasă grijă copilului vădind în
clinații pentru artă. E o problemă care merită să fie 
studiată și nu mă îndoiesc că la ora actuală e în stu
diu. Sînt convins că cei de care depinde rezolvarea a- 
cestei probleme știu, ca noi toți, adevărul că săvanții de 
mîine sînt astăzi copii...

„Tovarășe redactor, 
mă numesc T.S. și sînt e- 
levă la Liceul pentru in
dustrializarea lemnului din 
Comănești. Am 17 ani. Cu 
mari emoții încep această 
scrisoare și cu o speranță 
si mai mare că îi veți face 
loc la rubrica „De la om 
la om". Cînd aveam vîrsta 
de doi ani, părinții mei 
s-au despărțit. Eu am ră
mas cu mama. Tata s-a 
recăsătorit. O vreme n-am 
simțit lipsa lui. Eram un

întrebarea ta nu-i naivă,

copil, mă jucam, rîdeam. 
Dar am crescut fi mă în
tâlnesc cu tata pe stradă, 
simțind o stringere de ini
mă. Nu se oprește nicio
dată să stea de vorbă cu 
mine, uneori nici nu-mi 
răspunde la salut.. Ce-a a- 
vut el de împărțit (sau de 
despărțit, o.p.—i.) cu mama 
e una. Dar cu mine ce 
are ? Știu, întrebarea care 
vreau să v-o pun e foarte 
naivă: Ce părere aveți ? 
Să-l mai salut ?“

ci dureroasă. Risc un răs-

Ăm primit în total 631 de scri
sori, dar numai 529 de corespon
denți și-au exprimat dorința de 
a intra în concurs.

Cel mai bun punctaj în etapa 
întîi l-a obținut Dărăban Ro- 
bertho Constantin, elev la Insti
tutul de marină Constanța, iar 
în etapa a doua punctajul ma
xim l-a obținut Mazureac Ghe- ■ 
orghe, maistru Tulcea. Cel mai 
slab punctaj de pînă acum de 
minus 4 puncte l-am dat extem
poralului semnat de Ionescu Ma- 
ria Tuca — elevă din Găgesti. 
Vrancea. Au existat și încercări 
de a se copia : s-au copiat epi
grame și desene din publicații, 
de pe la gazetele de perete, sau 
pur și simplu s-a tras cu coada 
ochiului la vecin, Dar pentru 
că „nu i-am prins asupra faptu
lui“ le-am acordat punctajul pe 
care-1 meritau extemporalele, 
luate separat cu speranța că în 
viitor nu vor mai copia.

Iată și o scrisoare primită în 
etapa întîi pe care nu am pu
tut-o corecta : Pletea Angliei, 74 
de ani din. Iași.

„Nu știu dacă nu par caraghios 
ca la vîrsta de 74 de ani să con
curez alături de tineri care ar 
putea să-mi fie nepoți. Dar pen
tru că ați spus că orice tînăr, de 
orice vîrstă poate concura mi-am 
luat inima în dinți.

Să mă prezint, căci așa e po
liticos : mă cheamă

ghel, acum sînt pensionar, dar am 
fost ceferist și în martie împli
nesc 74 de anișori. Domiciliul în 
Ieșii lui Eminescu pe str. Burni
ței la nr. 4 A“.

După ce indică greșelile din 
desenul A corespom' 
„Iar acum 
trei 
vorba de ilustrarea 
ADOLESCENTA) cred că 
din B este cea cu pricina : ve
chii noștri papuci așteaptă

greșeli 
identul scrie : 

uitîndu-mă la cele 
poze cu chenar (n.n. era 

cuvîntului 
cea

chii noștri papuci așteaptă de 
mult să fie dați jos de pe soclu 
și să vină alții mai noi, mai ti
neri, Am spus să vină, nu să-i 
așeze careva acolo sus I Singuri 
să încerce să zboare spre culmi 
și chiar mai sus. Nu-i chiar așa 
de ușor să te înalți cu aripi pro
prii, de aceea încercați să ocu
pați locul vechilor pantofi care 
sînt obosiți și bătrîni. Mi-a fă-

cut deosebită plăcere să mă iau 
Ia întrecere cu voi. Sper să nu 
vă opriți aici“. (Mpș Anghel din 
Iași).

Alegînd, în majoritate desenul 
D ca fiind cel mai aproape de 
realitatea cuvîntului ABSENTA, 
cei mai mulți corespondenți jus
tifică precum studentul Ionescu 
Vlad de la Facultatea de drept 
din București care ne scrie : „Fie
care om al societății noastre 
constituie o rotiță indispensabilă 
în cadrul procesului de mari pre
faceri prin care trecem în mo
mentul de față, lipsa contribuției 
unui singur component al socie
tății noastre se răsfrînge și asu
pra celorlalți“.

Asigurîndu-vă că într-un nu
măr viitor vom publica o selec
ție din oaricaturile și epigramele 
primite de la cititori,

cinci și al ultimilor trei dupăiată și clasamentul primilor 
două etape :

1. Mazureac Gheorghe — maistru — Tulcea (36 puncte) ;
2—3. Mirlescu Ion — elev — Craiova (35 puncte) ; 

Șoiman Manela — elevă — Covasna (35 puncte) ;
4—5. Badea Gheorghe — funcționar — Iași (34 puncte) ; 

Mihu Mariana — funcționară — București (34 puncte)

Pletea An-

locul 529 : Ionescu Maria Tuca — elevă — Găgești, Vrancea (mi
nus patru puncte)

locul 528 : Tudor Ion — elev — Pitești (minus un punct)
locul 527 : Mormocea Elena — elevă — însurăței, Brăila (zerfțL 

puncte)
Ing. M. TAPU 

lector universitar

vă place ?

VICTOR ȚAPU

Ce nu

SANDA NOVAC

IS , MSÎ ÎA si
5ERv«Tț-re

puns pe care unii cu siguranță că îl vor amenda : sa- 
lută-1 1 Și un simplu salut poate fi cîteodată o lecție...

Pe sîmbăta viitoare !

arată regulamentul?
buna inspirație a inițiatorilor. 
Nu pledez pentru reglementări 
șablon, unidirecții confecționate 
la centru, dar cineva tot tre
buie să conceapă și să lanseze 
un cadru organizatoric propice 
proliferării ideii de reuniune a 
impătimaților întru natură, 
mișcare ?i cunoaștere. Prea 
multe foruri, organizații și in
stituții se ocupă azi de turism, 
fiecare insă de cite o ..felie“, 
pentru ca să nu se simtă ne
voia unei coordonări omogene. 
Aceasta ar putea fi Asociația 
turiștilor, care să-i cuprindă și

a realizărilor societății noastre, 
lărgirea orizontului de cultură 
și menținerea unei sănătăți 
perfecte. Cu ajutorul mai vechi
lor cunoscători, se prevăd 
cursuri de inițiere. De primă 
urgență este amenajarea și 
construirea de cabane, refugii și 
pîrtii de schi și marcarea tra
seelor în zonele alpine ale ju
dețului, care să permită organi
zarea de tabere turistice, com
petiții sportive și drumeții de 
masă, precum și a acțiunilor de 
salvamont. O importanță deose
bită se va acorda educării

MÂI CE CHeSȚÎi?

pe drumeți și pe speologii 
amatori și pe cicloturiști, pre
cum sint cele ale crescătorilor 
de albine, columbofililor, vînă- 
torilor și

Revin 
printr-un 
mentului 
montană ,, 
de pe lingă Clubul Tineretului 
din Pitești, oferind un 
model pentru cei ce încă 
constituit
(cerc sau asociație) și 
s-o facă.

Scop și
in corpore sano“, prin atragerea 
unui număr cit mai mare de 
tineri și vîrstnici, din oraș și 
alte localități ale județului, care 
îndrăgesc turismul montan, alpi
nismul și schiul, pentru cu
noașterea frumuseților patriei și

pescarilor ș.a.m.d.
la întrebarea inițială 

rezumat al Regula- 
Clubului de drumeție 
..România pitorească“,

intr-un club

posibil 
nu s-au 
turistic 
doresc

sarcini — „men sana

de VALENTIN

HOSSU-LONGIN

membrilor clubului pentru ocro
tirea și conservarea monumen
telor istorice și ale naturii, fon
dului forestier și faunistic.

Organizare — activitatea este 
coordonată de un consiliu for
mat din 15 membri, din rîndul 
cărora se constituie biroul 
executiv, format din președinte, 
doi vicepreședinți, organizator 
și secretar, aleși de adunarea 
generală a membrilor clubului, 
din doi în doi ani ; consiliul se 
va întruni trimestrial, iar biroul 
— lunar.

Drepturi și îndatoriri — poa
te fi membru al clubului orice 
cetățean care a împlinit vîrsta 
de 14 ani, are o comportare co
rectă în familie, la locul de 
muncă și in societate. Membrii 
clubului se bucură de dreptul de 
folosință al întregii baze mate-

riale, de participare la toate 
acțiunile și activitățile clubului. 
Obligația fiecăruia este de a 
acorda adăpost, hrană și ajutor 
celor găsiți in impas pe potecile 
munților.

Baza materială — spațiile de 
cazare, terenurile de schi, echi
pamentul sint proprietatea clu
bului — realizate prin muncă 
patriotică, taxa de înscriere, co
tizația anuală (600 lei), contra
valoarea carnetului de membru 
și a insignei, venituri realizate 
din încasări pentru cazare și 
masă in cabanele clubului, din 
închirierea echipamentului tu
ristic și sportiv, din donații și 
subvenții.

In ziua constituirii, acum două 
săptămîni, clubul piteștean nu
măra 37 de membri fondatori, 
întîia drumeție in masivul Ie- 
zer-Păpușa soldîndu-se cu hotă- 
rirea de a începe refacerea și 
amenajarea unei părăsite caba
ne forestiere. Am urcat cu ei, 
le-am văzut entuziasmul 
le-am cumpănit posibilitățile de 
materializare a tot ceea ce și-au 
propus. Cîntarul atîrna greu de 
partea lor : aveau cu ei „bă
trîni“, statornici cunoscători și 
îndrăgitori ai muntelui și legilor 
lui aspre și generoase, urma 
grupul alpiniștilor încercați, 
ce-și fac o datorie de onoare 
din a participa la acțiunile de 
salvamont ; și mai erau și 
cițiva foarte tineri membri, ce 
de-abia acum descifrează taine
le imensei catedrale carpatine. 
Toți formau o familie, pe care 
vroiau s-o facă din ce în ce mai 
mare, din ce în ce mai stator
nică și înzestrată, închinătoare 
în fața dictonului „men sana in 
corpore sano !“

Acesta cred că trebuie să fie 
intiiul principiu de organizare 
a unui club turistic...

In etana a patra a extemporalului, desenul 
A se referă la abaterile de la regulile bunului 
simț al politeței care de data aceasta se află 
într-o sală de spectacole (teatru, operă, con
cert etc.).

D®ci 2 puncte pentru fiecare abatere sesi
zată ți minus cîte un punct pentru cele omise.

în desenele B, C și D s-a ilustrat cuvîntul 
„CARACTER" răminînd să indicați (cu o justi
ficare mai detaliată) care desen se apropie 
mai mult de realitatea cuvîntului ilustrat.

Astăzi dăm spre ilustrare cuvintele „CIN
STE", „CONVERSAȚIE" și „COPILĂRIE". Re
amintim că nu este obligatoriu ilustrarea prin 
desen sau epigramă a celor trei ci numai a 
unuia din ele.

Totodată, . precizăm că la extemporal se 
poate participa chiar dacă s-a absentat o 
etapă.

Așteptăm răspunsurile pe adresa ziarului 
nostru cu specificația „Extemporal P

MARCEL ȚAPU

Și

t.ru
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[PEHTOUI
SATISFACȚIE Șl ADEZIUNE DEPLINA, 
CALDĂ SI UNANIMĂ APRECIERE

TIMPUL
DV. LIBER.

(Urmare din pag. I) 

celei de-a 30-a aniversări a eli
berării patriei, și vă asigurăm 
că și de această dată ne vorn 
respecta cuvintul dat in fața 
partidului și poporului, contri
buind, în acest fel, la înflorirea 
scumpei noastre Românii socia
liste.

Rezultatele remarcabile ale 
vizitei dumneavoastră in cele 
patru țări arabe — se spune în 
telegrama Comitetului județean 
Satu Mare al P.C.R. — confir
mă incă o dată realismul și în
țelepciunea politicii externe 
promovate de România, de dez
voltare a relațiilor de prietenie 
și colaborare cu toate statele 
lumii, indiferent de orinduirea 
socială, in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, al cerin
țelor destinderii și progresului 
general contemporan.

Fiecare intilnire a dumnea
voastră cu conducătorii statelor 
vizitate, cu conducătorii partide
lor comuniste și muncitorești și 
ai altor organizații progresiste a 
însemnat un deosebit _ serviciu 
adus cauzei nobile a păcii, sta
tornicirii în lume a unor relații 
de tip nou, democratice, înte
meiate pe principiile egalității 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității, neames
tecului in treburile interne, a- 
jMntajuIui reciproc, pe dreptul 
»poarelor de a-și hotări sin
gure soarta. Rezultă din aceasta 
o nouă și importantă contribu
ție la întărirea forței și presti
giului socialismului in lume, a 
ideilor de libertate, echitate, 
demnitate și progres social, pro
movate consecvent pe plan ex
tern de partidul și statul nostru.

însoțindu-vă permanent cu 
inima și gindul, urmărind cu 
mindrie și satisfacție activitatea 
prodigioasă pe care ați desfă- 
șurat-o, cuvintele de caldă apre
ciere rostite la adresa dumnea
voastră și a patriei noastre de 
șefi de stat și inalte personali
tăți, manifestările de sinceră 
prietenie și stimă cu care ați 
fost intimpinat pretutindeni. — 
se spune în telegrama Comite
tului județean Argeș al P.C.R. — 
am înțeles, incă o dată, cit de 
justă este orientarea politicii ex
terne a partidului și statului 
nostru, și de cită audiență se 
bucură această politică din par
tea tuturor popoarelor. Cu sigu
ranță că și această vizită con
stituie o nouă și strălucită con
tribuție la afirmarea României 
ca țară a păcii și progresului, 
dornică să stringă relațiile și să 
coopereze — în spiritul respec
tului, stimei, avantajului reci
proc — cu toate țările lumii. A- 
preciem că declarațiile și comu
nicatele comune, acordurile în 
domeniile petrolului, construc
țiilor, agriculturii, transporturi
lor, livrărilor de mărfuri, înțe
legerile perfectate, toate docu
mentele semnate împreună cu șe
fii statelor vizitate, corespund in-

„Trofeul 
sondorului“

Laureaf ii
LOCUL I : Aurel Comărni- 

ceanu, operator extracție, 
schela foraj extracție Brăi
la.

Ț* țjOCUL II : Costache Vir
gil, operator principal ex
tracție, schela Moreriî.

LOCUL III : Gheorghe 
Tătaru, sondor șef la schela 
de foraj Bascov.

MENȚIUNE I : Vâsile Va
sile, sondor șef foraj la în
treprinderea de foraj Rim- 
nicu Vîlcea.

MENȚIUNE II : Sleliță 
Stamate, sondor la schela 
de extracție Videle, județul 
Teleorman. 

tereselor poporului român și ale 
popoarelor arabe și vor contri
bui la ridicarea pe un plan su
perior a relațiilor de colaborare și 
prietenie dintre România și a- 
ceste țări.

Aprobind pe deplin rezultatele 
fructuoase alo vizitei în Libia, 
Liban. Siria și Irak vă asigurăm 
că noi. argeșenii, ne considerăm 
total angajați pentru transpune
rea lor în practică.

în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din ju
deț, vă încredințăm, iubite tova- 
rășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort, că 
vom munci cu abnegație pentru 

Telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

de comitete judefene de partid
a spori contribuția Argeșului și 
a argeșenilor la înfăptuirea po
liticii interne și externe a parti
dului, la înflorirea scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

în telegrama Comitetului ju
dețean de partid Bistrița-Năsăud 
se arată: Comuniștii, toți oame
nii muncii români, maghiari și 
germani din județul nostru vă 
adresează, mult stimate tovarășe 
secretar general, un sincer și 
călduros bun venit, acum la în
toarcerea în patrie, după fruc
tuoasa vizită întreprinsă.

Trăim sentimente de adîncă 
satisfacție pentru că și de aceas
tă dată țara noastră a purtat 
solia înaltă și nobilă a păcii — 
tocmai în această zonă a lumii 
unde operațiile militare s-au 
desfășurat pină nu de mult —. 
pentru că prin dumneavoastră 
glasul României socialiste s-a 
făcut auzit o dată mai mult în 
arena politică internațională, 
generind ecouri puternice și su
bliniind prestigiul imens de care 
se bucură țara noastră, politica 
partidului nostru comunist, ex
cepționala dumneavoastră ac
tivitate internă și internațională.

Ca în atîtea alte prilejuri, ne 
exprimăm și de această dată to
tala noastră adeziune față de 
politica Partidului Comunist Ro
mân și statului nostru, față de 
nobila și prestigioasa dumnea
voastră activitate. Sîntem hotă- 
riți să facem totul pentru a ne 
îndeplini exemplar sarcinile ce 
ne revin, înțelegînd că numai 
așa putem întîmpina cum se cu
vine evenimentele istorice ale 
anului 1974 — a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

O competiție profesională
(Urmare din pag. I) 

fizică, capacitate de orientare 
rapidă și stăpinire de sine în 
situații-limită. Tocmai a- 
ceste atribute profesionale au 
fost evidențiate la tinerii spe
cialiști în foraj ca Vasile Va
sile, Gheorghe Tătaru, Virgil 
Laiu sau Gheorghe Badea. 
Colegii lor, sondorii de extrac
ție Aurel Comărniceanu, Va
sile Lazăr, Nicolae lonescu, 
Virgil Costache, Gheorghe 
Tătaru, Constantin Mărginea- 
nu, Stelică Stamate și mulți 
alții au evoluat, de asemenea, 
atit în cadrul probelor prac
tice cît și la cele teoretice, 
cu o siguranță și o dezinvol
tură remarcabilă. Dar, dincolo 
de huna pregătire profesiona
lă a concurenților, această e- 
diție a „Trofeului sondorului“ 
a scos în evidență și un alt

în telegrama adresată de Co
mitetul județean Cluj al P.C.R. 
se scrie. Vizita oficială pe care 
Dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, iubit condu
cător al partidului și statului 
nostru, ați întreprins-o recent în 
cele patru țări din Orientul Mij
lociu a fost urmărită și trăită 
de oamenii muncii din județul 
Cluj — români. maghiari și 
alte naționalității — cu 
sentimente de puternică mindrie 
patriotică și adîncă vibrație 
izvorite din convingerea că. și 
cu acest prilej, a fost slujită 
cauza scumpă, proprie fiecăruia 
dintre noi — promovarea intere

selor fundamentale ale națiunii 
noastre socialiste, a aspirațiilor 
de mai bine, de pace, prietenie 
și colaborare ale întregului po
por român.

Eveniment de importanță is
torică, semnificativ act al poli
ticii externe a României, vizita 
încheiată, cu deplin succes, con
stituie o puternică reafirmare a 
preocupării permanente și a 
inițiativelor întreprinse de dum
neavoastră personal pentru con
tinua întărire a legăturilor de 
prietenie cu statele socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, indiferent 
de orinduirea socială, constituie 
o strălucită dovadă a consecven
ței, dinamismului și pasiunii ce 
caracterizează activitatea dum
neavoastră neobosită pentru 
statornicirea unor raporturi noi 
de înțelegere și colaborare între 
popoare, pentru destindere in
ternațională și pace.

Dînd glas gîndurilor și senti
mentelor oamenilor muncii din 
județul Cluj, exprimăm deplina 
și unanima noastră aprobare 
față de documentele, acordurile 
și înțelegerile realizate, adeziu
nea totală la politica înțeleaptă, 
clarvăzătoare pe care partidul și 
statul o promovează, în numele 
și în interesul întregului popor.

Comitetul județean Arad al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliul popular județean, ex- 
primînd adeziunea deplină a 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii din județul nostru — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — la politica 
internă și externă marxist-le- 
ninistă a partidului și statului, 
vă adresează cele mai sincere 
mulțumiri pentru laborioasa ac
tivitate pe care ați desfășurat-o

element important. Este vorba 
de marea pasiune pentru me
serie. evidentă la toți concu
rența. fără excepție. Proba 
practică a fazei finale s-a 
desfășurat în condiții atmos
ferice vitrege. Acolo, la Vîl- 
cele, sub ploaia măruntă, în 
bătaia vîntului rece, de care 
concurența nu păreau să fie 
afectați în vreun fel, ei, cei 
mai buni tineri sondori al ță
rii, au dovedit — ca și la pro
bele teoretice dealtfel — că 
excelentele lor calități profe
sionale au rodit în spațiul 
fertil al pasiunii fierbinți pen
tru profesiune.

Ieri, la consfătuirea desfă
șurată la Tehnic-cluh, care a 
prilejuit un util schimb de 
experiență — și la care au 
fost invitați nu numai finalis
ta ci și reprezentanții tineri
lor petroliști argeșeni, activele 

cu prilejul vizitei întreprinse în 
Libia, Liban, Siria și Irak.

Desfășurarea acestei fructuoa
se vizite a prilejuit o nouă do
vadă de simpatie și respect față 
de poporul român și realizările 
sale în făurirea vieții noi, față 
de politica externă profund 
constructivă a României socia
liste, față de proeminenta per
sonalitate a conducătorului 
partidului și statului nostru.

Sîntem ferm convinși, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
rezultatele deosebite ce s-au 
înregistrat cu prilejul acestei 
vizite pe linia perfecționării și 
amplificării relațiilor, pe multi

ple planuri, dintre România și 
țările vizitate dau un impuls 
politicii noastre externe, contri
buie la consolidarea poziției pe 
care o avem în viața politică 
internațională, la afirmarea tot 
mai puternică a voinței de pace 
și largă colaborare de care este 
animat poporul nostru și pentru 
care militați cu atîta consec
vență.

Pe deplin convinși de justețea 
tuturor actelor de politică in
ternă și externă ale partidului 
și statului nostru și, în același 
timp, conștienți de răspunderile 
ce le revin pentru aplicarea lor 
neabătută, oamenii muncii din 
județul Arad, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, sînt ferm hotărîți să-și 
sporească eforturile pentru a 
întîmpina cu rezultate deosebite 
cea de-a 30-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul al 
XI-lea. al Partidului Comunist 
Român.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Botoșani, trăiesc, 
odată cu întregul nostru popor, 
puternice sentimente de bucu
rie. satisfacție și mîndrie patrio
tică pentru strălucitul mesaj de 
solidaritate, prietenie și pace pe 
care l-ați purtat în vizita efec
tuată în cîteva state din Orien
tul Mijlociu — scrie în telegra
ma transmisă de Biroul Comi
tetului județean Botoșani al 
P.C.R. Corespunzătoare pe de
plin năzuințelor și aspirațiilor 
poporului român, întreaga desfă
șurare a vizitei. întîinirile și 
dialogurile cu conducătorii sta
telor respective, cu reprezentan
ții unor partide și organizații 
politice, precum și cu un număr 
mare de oameni ai muncii, de
clarațiile comune și acordurile

U.T.C. din schela de extrac
ție de la Moșoaia, schela de 
foraj Bascov și Grupul 
școlar petrolier Pitești — 
aceeași pasiune pentru profe
siune, aceeași dorință vie de 
autodepășire. au fost eviden
țiate în luările de cuvînt ale 
participanfilor la discuții.

Ei, sondorii, cei care, în- 
fruntînd stihiile naturii, extrag 
din a dineurile clocotitoare ale 
pămîntului aurul negru, au 
dovedit și aici, la Pitești, la a 
patra ediție a „Trofeului son
dorului“, pricepre, hărnicie, 
pasiune. Iar laurii care i-au 
încununat aseară pe cei mai 
buni dintre ei (și pe care îi 
vom prezenta cititorilor noștri 
în ziarul de luni) se cuvine 
tuturor reprezentanților aces
tei generații muncitorești a 
României socialiste. 

încheiate cu acest prilej, repre
zintă o nouă și importantă do
vadă a inițiativei, fermității și 
consecvenței cu care partidul și 
statul nostru acționează pe pla
nul vieții internaționale, a sti
mei, autorității și prestigiului de 
care se bucură' țara noastră pe 
toate meridianele globului.

Acum, cînd ați revenit în pa
trie. odată cu urarea de „bun 
venit“, îngăduiți-ne, iubite to
varășe secretar general, să ne 
manifestăm recunoștința fier
binte și să vă mulțumim din 
adincul inimilor noastre pentru 
activitatea bogată și rezultatele 
de seamă obținute în această 
vizită — afirmarea elocventă a 
înaltelor Dumneavoastră calități 
de conducător politic și de stat, 
patriot înflăcărat și internațio
nalist militant, exemplu de 
voință, realism și energie 
clocotitoare puse în slujba li
bertății, bunăstării și fericirii 
celor ce muncesc.

Dînd expresie gîndurilor și 
sentimentelor celor mai pro
funde ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii, ro
mâni și maghiari, din județul 
Harghita, ne exprimăm deplina 
noastră satisfacție, totala ade
ziune și prețuire față de prodi
gioasa activitate pe care ați 
desfășurat-o cu ocazia vizitei 
dumneavoastră în unele țări 
arabe din Orientul Mijlociu, 
vizită care prin rezultatele sale 
fructuoase a adus o nouă și 
strălucită contribuție la creș
terea prestigiului României so
cialiste pe plan mondial, la spo
rirea influenței socialismului in 
lume, la promovarea idealului 
măreț al cauzei .păcii și priete
niei între popoare — se arată în 
telegrama Comitetului județean 
Harghita al P.C.R.

Fiecare întîlnire pe care ați 
avut-o cu reprezentanții state
lor vizitate o considerăm drept 
o contribuție de cea mai mare 
însemnătate la statornicirea în 
lume a unor relații de tip nou, 
întemeiate pe principiul egali
tății in drepturi, respectului 
independenței și ‘ suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc, pe dreptul tuturor po
poarelor de a-și hotărî soarta 
de-sine-stătător.

Ca locuitori ai unui județ în 
plină dezvoltare, căruia partidul 
și statul nostru, dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. îi purtați o 
deosebită grijă, ne angajăm să 
ne unim și mai strîns rindurile 
în jurul Partidului Comunist 
Român, al Comitetului său 
Central, în frunte cu dumnea
voastră, să punem întreaga 
noastră capacitate în slujba în
făptuirii exemplare a politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru, a obiectivului 
măreț de realizare a actualului 
cincinal înainte de termen.

• In stațiunea de sporturi de 
iarnă Portaria din apropiere de 
Voios, a început cea de-a 7-a 
ediție a Campionatelor balcani
ce de schi. Proba de slalom 
special a fost cîștigată de schio
rul român Dan Cristea, crono
metrat în cele două manșe cu 
timpul de 90”66 100. urmat de 
concurentul bulgar Kotkov — 
91”75/100.

• „Cupa campionilor euro
peni“ la baschet a programat 
primele meciuri din turul III al 
grupelor sferturilor de finală.

In grupa A a competiției fe
minine. echipa Politehnica 
București s-a deplasat la Mila
no, unde a reușit o frumoasă 
victorie, cu scorul de 70—50 (32— 
29), în fața formației locale 
Standa. După o primă repriză 
echilibrată, baschetbalistele ro
mânce au preluat inițiativa 
reușind să termine învingătoare

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Guyana, RAYMOND ARl’HUR CIIUNG, următoarea telegramă :

Cba de-a IV-a aniversare a proclamării Republicii Guyana 
îmi oferă plăcutul prilej pentru a transmite, in numele Con
siliului de Stat, al guvernului și poporului român și al meu 
personal, Excelenței Voastre, guvernului și poporului guyanez 
călduroase felicitări și urări de progres și prosperitate.

îmi exprim speranța că relațiile prietenești dintre țările și 
popoarele noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, in inte
resul întăririi și înțelegerii internaționale.

Semnarea Acordului româno- 
argentinean privind 

transporturile maritime
Vineri la amiază, la Ministe

rul Transporturilor și Teleco
municațiilor. a avut loc semna
rea Acordului intre guvernele 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Argentina privind 
transporturile maritime.

Documentul a fost semnat, 
din partea română, de Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte^ al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul transporturilor și telecomu
nicațiilor, iar din partea argen- 
tineană de Juan Carlos Marce- 
llino Beltramino, ambasadorul 
acestei țări la București.

La solemnitate au fost de față 
Nicolae Ghenea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. 
Gheorghe Airinei, Marin Mă- 
roiu. Ion Nicolescu, adjuncți ai 
ministrului transporturilor și 
telecomunicațiilor, precum și 
membri ai Ambasadei Argenti
nei.

Exprimînd satisfacția pentru 
acordul încheiat, Emil Drăgă
nescu a relevat faptul că el 
creează o serie de facilități pri
vind transporturile maritime 
între cele două țări, contribuind 
totodată la intensificarea rela
țiilor comerciale bilaterale. Vor
bitorul a subliniat că documen
tul se înscrie in contextul rela
țiilor prietenești dintre Româ
nia și Argentina. El a arătat că

Vineri s-a deschis la Cluj 
sesiunea științifică jubiliară a 
Institutului politehnic din loca
litate, instituție de învățămînt 
superior care a împlinit 25 de 
ani de existență. Cu acest prilej 
s-a subliniat faptul că politeh
nica clujeană a pregătit în a- 
cești ani peste 6 000 de cadre 
tehnice și a contribuit la solu
ționarea unor probleme tehni- 
co-științifice ridicate de prac
tica producției industriale.

Cadrele didactice și studenții 
institutului au adoptat, într-o 
atmosferă de viu entuziasm, 
textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cu prilejul celei de-a 56-a 
aniversări a creării Forțelor 
Armate sovietice, ambasadorul 
U.R.S.S. la București, V. I. Droz
denko, a oferit, vineri seara o 
recepție în saloanele ambasadei.

Au participat general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale 
și șef al Marelui Stat Major, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi

la o diferență de 14 puncte, 
avînd toate șansele de calificare 
în semifinalele Cupei.

• La sfirșitul acestei săptă
mâni se vor desfășura în orașul 
olandez Enschede campionatele 
europene de tir cu aer compri
mat la care și-au anunțat parti
ciparea peste 300 de țintași re- 
prezentind 23 de țări, printre 
care U.R.S.S., Suedia. România, 
Ungaria. Polonia și altele.

In anul 1973, aceste campio
nate au avut loc la Linz în 
Austria și au fost dominate de 
sportivii din U.R.S.S., care au 
ciștigat 11 din cele 12 probe, 
stabilind, în același timp, și 9 
noi recorduri mondiale.

La această ediție a campio
natelor europene. România va 
fi reprezentată, printre alții, de 
Dan Iuga. Liviu Stan. M. Truș- 
că, Anișoara Matei și Ștefan 
Caban. 

întilnirea, de anul trecut, din
tre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
generalul Juan Peron, discuțiile 
purtate cu această ocazie au 
constituit un moment esențial 
pentru dezvoltarea și diversifi
carea pe multiple planuri a re
lațiilor reciproc avantajoase 
dintre țările noastre.

La rîndul său, ambasadorul 
Juan Carlos Marcellino Beltra
mino, subliniind semnificația a- 
cordului încheiat, a exprimat do
rința ca acest an, în care va avea 
loc vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în țara sa, și care a 
început sub bune auspicii prin 
semnarea cîtorva instrumente 
asupra operațiunilor economice 
în sectoare industriale bine de
terminate, să fie. într-adevăr, 
anul începerii unei noi etape a 
relațiilor amintite, caracterizate 
de un curs susținut și perma
nent crescînd al schimburilor, 
al cooperării economice și al co
laborării mai strinse in dome
niile politic, științific și cultural. 
Este dorința noastră. împărtă
șită de guvernul român, ca dez
voltarea acestor legături între 
cele două țări prietene să cape
te o forță și o amploare necu
noscute pină acum.

nistrului afacerilor externe, 
general maior Constantin Opri
tă, adjunct al ministrului apă
rării naționale, acad. Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Con
siliului general al A.R.L.U.S., 
generali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai unor organizații 
obștești și instituții centrale, 
ziariști.

însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Populare 
Democrate Coreene la Bucu
rești, Iang Miăng Sul, a organi
zat vineri. în saloanele amba
sadei, o gală de filme cu prile
jul implinirii a 1(1 ani de la pu
blicarea Tezelor tovarășului 
Kim Ir Sen, cu privire la pro
blemele rurale socialiste în 
R.P.D. Coreeană. A fost pre
zentat filmul „O țară plină de 
livezi“.

Precipitații cu caracter 
local

Astăzi — ne spune meteorolO'" 
gul Ion Stăncescu — vremea va 
continua să se răcească mai a- 
les în regiunile din estul țării. 
Cerul va fi schimbător, mai 
mult acoperit în sud-estul țării 
unde vor cădea precipitații cu 
caracter local. în celelalte re
giuni precipitațiile vor fi izolate. 
In zona de munte, pe alocuri, 
va ninge. Vîntul va sufla slab 
pină la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între —6 
și +4 grade, iar maximele în
tre 0 și 10 grade. în Bănat și 
Transilvania, pe alocuri, se va 
produce ceață.

La București cerul se men
ține mai mult acoperit în pri-r 
ma parte a intervalului cind 
vor cădea precipitații slabe. 
Apoi cerul va deveni schimbă
tor, vintul va sufla slab pină 
la potrivit. Temperatură minimă 
va fi cuprinsă între —1 grad și 
4-1 grad, iar maxima între 4 și 6 
grade.

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
LAN : Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 18; 18,15; 30 30). Gloria (orele 
8 45; 11.15; 13.30; 15,45; 18,15; 20.30).

DINCOLO DE NISIPURI : Scala 
(orele 9.30; 11,45; 14,00; 16.15; 18,30; 
20,45).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Festival (orele 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Favorit
(orele 9.15 ; 11.30 S 13.45 ; 16 ;
18.15 ; 20.30).

SEMURG, PASAREA FERICI
RII : Lumina (orele 9; 11.15 ;
13.30 : 16 ; 18 30 ; 20.45)

CIDUL : Patria (orele » ; 12,45 ;
16.30 ; 30,15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR i 
Sala Palatului (orele 17.15; 20,15), 
Luceafărul (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21) ; București (orele
8.30 ; 11 : 13,30 : 16 ; 18.30 ; 21).

CAPCANA : Victoria (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18.15 î 20,30) 1 
Popular (orele 15.30: 18; 20,15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Capitol (orele 9.30; 
11,45; 14; 16.15; 18.30; 20.45), Mo
dern (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

COJOCELUL FERMECAT; Doi
na (orele 13,30).

STEAUA FARA NUME: Doina 
(orele 16 ; 18,15 ; 20.30).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE t 
Excelslor (orele 9,15 ; 12 ; 15.30 ;
18 ; 20.30) ; Flamura (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 : 18.15 ; 20.30) ;
Aurora (orele 9; 11.15; 13.30;
15.45 ; 18 : 20.15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Co- 
trocenl (orele 13,45; 16; 18.15;
20.30) . Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20 30).

MARELE VALS ; Progresul 
(orele 16 : 19) ; Moșilor (orele 9 ; 
12.15; 16; 19)

DECOLAREA : Pacea (orele 20).
FAPT DIVERS IN PRIMA PA

GINA • Pacea (orele 15,30 ; 17,45).
JUDO : Flacăra (orele 9 : 11.13 ;

13.30 ; 15.45 ; 18 : 20.15).

NU trișa DRAGA s Arta (orele 
1B ; 18 ; 20,15).

O FLOARE SI DOI GRĂDI
NARI : Dacia (orele 9 ; 12.30 ; 16 ;
19.30)

SIMBĂTĂ, 23 FEBRUARIE 1974 
PROGRAMUL I

9.00 O viață pentru o idee : 
Daniel Danielopolu. 9.30 Film se
rial pentru tineret : PISTRUIA
TUL — episodul VIII. 10,05 Tea
tru scurt Ciclul „Micile tragedii“ 
de A. S. Pușkin și „Mozart și 
Salieri“. 10.30 Muzică ușoară cu 
Ana Petria și George Enache. 
10,45 Telecinemateca — reluare. 
16.00 Volei masculin : Dinamo- 
Steaua — transmisiune directă de 
la Timișoara. 17.30 Telex. 17,35 
Caleidoscop cultural-artistlc. 17.55 
Din țările socialiste. 18,05 Familia : 
Gemenii 18,35 Ansambluri folclo
rice. Crișule. Mureșule... specta
col folcloric realizat la Palatul 
Culturii din Arad. 19.15 Publicitate. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în Libia, 
Liban, Siria și Irak. 20,40 Tele- 
enciclopedia. 21,20 Film serial : 
COLUMBO — Proiect neterminat. 
22.25 Telejurnal. Sport. 22,35 Ro
manțe și cintece de petrecere.

DUMINICĂ. 24 FEBRUARIE 1974

PROGRAMUL I

8,30 Gimnastica pentru toți. 8.40 
Cravatele roșii. 9,35 Film serial 
pentru copii ; Comoara din 13 
case. Episodul IV. 10,00 Viața sa
tului. 11,15 „Biruit-au gindul". 
..Las' vouă moștenire...“. Poeții 
Văcărești. 11,40 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 13.00 Album 
duminical. 15,30 Magazin sportiv. 
Hochei pe gheață : România-Un- 
garia. Selecțiunl înregistrate de la 
patinoarul .,23 August“ : Marele 
Premiu al Europei Ia călărie — 
sărituri peste obstacole (manșa a 
Il-a). Transmisiune de la Aachen. 
17.00 Film serial : PISTRUIATUL 
— ultimul episod 17.35 Cel rrrai 
bun... continuă I emisiune-concurs 
de cultură generală și pregătire 
multilaterală. 18,45 Melodii de pe 
Mureș interpretate la oboi de Pa- 
vel Tornea. 18.55 Publicitate. 19.00 
Lumea copiilor. Clubul profesoru
lui Allegretto. 19,30 Telejurnal. 
Săptămina politică internă și in
ternațională în imagini. 20.00 vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Libia, Liban. Siria și Irak (partea 
a Il-a). 20.35 Spectacol de va
rietăți cu public. Unora le place... 
hazul 22.10 Telejurnal. Sport. '

PROGRAMUL II

10.00—11.30 Matineu simfonic. 
Concertul simfonic al Filarmonicii 
„George Eneseu". 20.35 Panoramic 
științific. 20.55 Film serial : CO
LUMBO. 22,00 Șlagăre dansate.
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I. c. s.
COMALIMENT 

cu sediul în București 
Str. C.A. Rosetti nr. 5 

Sectorul 1

ANGAJEAZĂ
muncitori necalificați 
cu buletin de Bucu
rești sau din comunele 
subordonate, de ase
menea conducători 
auto care îndeplinesc 
condițiile cerute de Le
gea nr. 22, respectiv 
școala generală și fără 
antecedente penale. 
Doritorii se vor a- 
dresa la comparti
mentul personal de la 
adresa sus indicată.

Cu

Pentru amatorii sporturilor de iarnă
ți pentru cei ce apreciază farmecul montan, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

organizează excursii
1) CU AUTOCARELE:

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL 
cartierele ;

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

2) CU TRENUL PE

- SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1 zi 
fiecare duminică din :
DE NORD la orele 5,12
BASARAB la orele 8,00

*

Cu

în

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

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

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

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

ITINERARIILE
BUCUREȘTI 

Cu plecări în
- GARA
- GARA

Costul excOrsiei - 37 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1v. zile 

Cu plecări în fiecare sîmbătă din GARA DE NORD, la 
orele 14,58
Costul excursiei - 87 lei
LA CABANELE DE PE VALEA IALOMIȚEI Șl VALEA PRAHOVEI 
- de l’/> zile, organizate și la cererea colectivelor din între

prinderi, instituții, școli ți facultăți
CU AUTOCARELE :

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV - 
de l1/» zile

înscrieri ți informații la filialele de turism din calea Vic
toriei nr. 100 ți b-dul Republicii nr. 68 - telefon 15 74 11 si 
14 08 00.
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Contribuție de seamă în
9

dezvoltarea colaborării 
româno-irakiene

n O
1 o

în ( 0

Moment politic de majoră importanță, bogat 
în semnificații, definitoriu pentru consecvența 
opțiunilor României socialiste, pentru realis
mul orientării ei, vizita întreprinsă de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Libia, Liban, 
Siria și Irak s-a încheiat cu un bilanț rodnic, 
întregul nostru popor își exprimă satisfacția 
pentru rezultatele extrem de pozitive ale înal
tei solii de pace, prietenie și solidaritate, 
aprobă pe deplin dinamica activitate a to
varășului Nicolae Ceaușescu, activitate cu 
ample rezonanțe internaționale. Prin întreaga 
sa desfășurare, călătoria șefului statului 
român reprezintă un eveniment de seamă, o 
valoroasă contribuție la promovarea unui 
curs nou spre destindere și conlucrare paș
nică intre state, la afirmarea principiilor le
galității internaționale, ale dreptului popoa
relor de a-și decide singure destinele. 
Călduroasa primire făcută conducătorului 
României socialiste, puternicele manifestări 
de prietenie care l-au intimpinat pretutin
deni, ilustrează prestigiul de care se bucură 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, admirația cu 
care sint urmărite neobositele sale eforturi 
dedicate cauzei păcii, libertății, independen
ței, progresului, înțelegerii intre popoare. Dia
logul Ia nivel înalt a demonstrat dorința 
reciprocă de a adinei relațiile bilaterale, de 
a da noi dimensiuni acestor relații, explorînd 
multiplele posibilități existente pentru lărgi
rea lor in interesul popoarelor noastre, de a 
întări solidaritatea lor militantă.

Ultima etapă a itinerarului parcurs de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în țări ale O- 
rientului Mijlociu — Irakul — a prilejuit o 
călduroasă manifestare a prieteniei dintre po
poarele român și irakian, a năzuinței lor de 
a întări pe mai departe legăturile care le 
unesc sub semnul unor aspirații comune. 
Vizita la Bagdad a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la invitația secretarului general al 
conducerii regionale a Partidului Socialist 
Arab Baas, președintele Republicii Irak, Ah- 
med Hassan Al-Bakr, s-a desfășurat într-o 
ambianță de cordialitate și ospitalitate, favo
rabilă eforturilor pentru dezvoltarea relați
ilor dintre țările noastre. Atit oficialitățile, cit 
și populația au intimpinat pe ilustrul oaspete 
român cu deosebită căldură, relevînd senti
mente de stimă și admirație la adresa Româ
niei, a conducătorului ei. Primarul capitalei 
irakiene spunea la solemnitatea în cursul că
reia a fost inmînată președintelui Ceaușescu 
cheia de aur a orașului : „Este cea mai mare 
plăcere pentru Bagdadul revoluționar de a 
îmbrățișa, astăzi, un frate scump, față de 
care și față de gloriosul său popor, noi păs
trăm cel mai înalt respect". Primind cheia 
de aur a Bagdadului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declarat : „Sper că această cheie 
se va asemui cu cheia din poveste și ne va 
ajuta să deschidem orice ușă — desigur, mă 
gindesc la ușa prieteniei și frăției dintre po
poarele noastre — ceea ce vă constitui un 
lucru bun, nu numai pentru noi, ci și pentru 
cauza păcii și colaborării în întreaga lume".

Populația Bagdadului a făcut o emoționantă 
primire tovarășului Nicolae Ceaușescu. Locu
itorii acestui oraș, care conservă vestigiile 
unei strălucite civilizații, au ovaționat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-au scandat nu
mele, au rostit lozinci de salut la adresa țării 
noastre, a prieteniei româno-irakiene. 
„Trăiască Ceaușescu, trăiască România", 
„Bagdadul te salută frate și tovarășe pre
ședinte" — aceste cuvinte au răsunat pe stră
zile capitalei irakiene. Secvențele pe care ni 
Ie-a oferit televiziunea ca și imaginile sur
prinse de fotoreporteri au redat entuziasmul 
locuitorilor, bucuria lor de a saluta pe pres
tigiosul conducător al poporului român, ma
nifestările spontane de dragoste șl respect. 
Cînd tovarășul Ceaușescu a pornit pe jos, 
printre cetățenii aflați pe bulevardul central 
al orașului, mulțimea a dat o concludentă ex
presie sentimentelor ei de profundă prietenie. 
Fără îndoială, primirea populară deosebit de 
caldă constituie o trăsătură caracteristică a 
acestei vizite, definitorie pentru aspirațiile 
popoarelor noastre de a dezvolta legăturile 
dintre ele.

Președinții Nicolae Ceaușescu și Ahmed 
Hassan Al-Bakr au purtat într-o atmosferă 
de sinceritate și prietenie convorbiri in pro
bleme ce interesează cele două părți. Comu
nicatul publicat la încheierea vizitei preci
zează că, in cadrul discuțiilor, părțile au fă
cut un schimb de vederi în legătură cu dez
voltarea relațiilor bilaterale dintre România 
și Irak și au analizat posibilitățile de extinde
re în continuare a acestor relații. Evoluția 
pozitivă a raporturilor româno-irakiene pe 
cele mai diverse planuri constituie o bază 
trainică pentru lărgirea și diversificarea lor 
pe mai departe. Rezultatele de pină acum silit 
de bun augur pentru eforturile viitoare. în- 
tr-un articol al ziarului irakian „Al Thawra“ 
se sublinia, dealtfel, că intre România și Irak 
s-au statornicit relații de colaborare reciproc 
avantajoase și că aceste relații „vor 
cunoaște un nou avînt“ ca urmare a vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în zilele petrecute la Bagdad, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit, de asemenea, 
cu lideri ai partidelor politice din Irak. Aziz 
Mohamed, prim secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Irakian, a relevat că Partidul 
Comunist Irakian se bucură de prezența in 
Irak a conducătorului partidului și statului 
român, fiind pe deplin convins că vizita ofi
cială pe care o întreprinde deschide noi per
spective dezvoltării relațiilor, adincirii prie
teniei dintre cele două țări și popoare. Primul 
secretar al C.C. al P.C. Irakian a salutat și 
apreciat pozitiv activitatea Partidului Comu
nist Român, a Republicii Socialiste România, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru regle
mentarea situației din Orientul Mijlociu, sub
liniind că actuala sa vizită în unele țări ara
be constituie un aport de seamă Ia cauza 
păcii in această parte a lumii. La rindul său, 
Habib Mohammed Kerim, secretar general al 
Partidului Democratic al Kurdistanului, a 
apreciat vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca avînd o mare importanță, contribuind în 
mod practic, concret, la întărirea legăturilor 
prietenești dintre Irak și România, dintre po
porul irakian și poporul român.

Vizita în Irak a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a prilejuit o nouă și puternică 
afirmare a politicii constante a României de 
prietenie și solidaritate cu statele arabe, cu 
toate statele ce pășesc pe drumul dezvoltării 
independente, de sine stătătoare, spre progres 
social. Evoluția evenimentelor atestă justețea 
aprecierii partidului și statului nostru privind 
mutațiile de însemnătate istorică produse pe 
arena mondială, transformările profunde poli
tice și sociale care reclamă abordarea proble
melor contemporaneității pe o bază nouă, 
pornind de la principiul deplinei egalități în 
drepturi a tuturor popoarelor și statelor. Toa
te statele, indiferent de dimensiunile lor, de 
potențial, nivel de dezvoltare, sistem social, 
sint chemate să contribuie activ Ia soluționa
rea problemelor cardinale ale prezentului, 
pentru a determina reglementări conforme 
cu interesele tuturor popoarelor. în acest sens, 
România se pronunță consecvent pentru des
tindere, pace și colaborare între popoare, pen
tru însănătoșirea ansamblului situației inter
naționale. Țara noastră militează activ pentru 
reglementarea crizei din Orientul Apropiat, 
pentru statornicirea unei păci drepte și dura
bile în această parte a lumii. O asemenea re
glementare presupune retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocupate și re
glementarea justă a problemei poporului pa- 
lestinean, căruia să i se acorde dreptul de 
a-și hotărî propriul destin în conformitate cu 
năzuințele sale naționale.

Prin întreaga sa desfășurare, vizita în Irak 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă un 
eveniment de mare importanță, care va_ in
fluența pozitiv dezvoltarea relațiilor româno- 
irakiene. Opinia publică din țara noastră a 
urmărit cu viu interes și cu profundă satis
facție desfășurarea acestei vizite, exprimin- 
du-și deplina aprobare față de bilanțul ei 
rodnic, recunoștința față de neobosita activi
tate desfășurată de secretarul general al 
partidului nostru pentru promovarea nobile
lor idealuri ale păcii și cooperării între 
națiuni.

M. RAMURA

Intervenția ambasadorului României la O.N.U 
in Comisia pentru drepturile omului

Comisia. O.N.U. pentru dreptu
rile omului a trecut la aborda
rea punctului intitulat „Proble
ma drepturilor. economice, so
ciale și culturale conținute în 
Declarația universală a dreptu
rilor omului și în Pactul inter
național asupra drepturilor e- 
conomice, sociale și culturale ale 
omului“, punct la care raporto
rul special al comisiei, Manou- 
chehr Ganji (Iran), a prezentat 
un amplu raport despre starea 
respectării drepturilor omului și 
libertăților sale fundamentale in 
lume.

Luînd cuvintui la dezbateri, 
ambasadorul României la O.N.U., 
Ion Da teu, a apreciat raportul, 
arătînd că acesta abordează in
tr-o manieră analitică dreptu
rile omului în interdependență 
direetă cu condițiile economice 
și sociale, cursa înarmărilor și 
relațiile comerciale internațio
nale. Găsim pe deplin înteme
iate — sublinia ambasadorul ro
mân — observațiile raportului

referitoare la necesitatea dezvol
tării comerțului internațional, la 
promovarea unei adevărate co
operări economice, menită să a- 
tenueze consecințele nefavora
bile ale grupărilor economice 
regionale ale țărilor dezvoltate. 
De asemenea, considerăm deose
bit de oportune recomandările 
privitoare la necesitatea instau
rării unei politici comerciale 
mondiale vizînd eliminarea ob
stacolelor artificiale din calea 
circuitului liber de valori mate
riale și ameliorarea termenilor 
de schimb în favoarea produse
lor provenite din țările în curs 
de dezvoltare. Eforturile proprii 
ale fiecărei țări pentru dezvol
tarea sa socială și economică, 
factor fundamental al dezvoltă
rii, trebuie să fie sprijinite de 
o asistență substanțială din par
tea statelor industrializate și a 
O.N.U. De asemenea, lichidarea 
subdezvoltării presupune exerci
tarea de către fiecare stat a 
dreptului său suveran și perma
nent asupra bogățiilor naționale.

Conferința de la Ciudad de Mexico

Necesitatea reexaminării relațiilor
stabilite la scara continentului
și repunerea lor pe baze noi

a conferinței celor 25 de mi- 
___  America Latină, zona Mării 

Caraibilor și S.U.A. a fost deschisă de președintele țării gazdă, 
Luis Echeverria Alvarez, care în cuvintui rostit a relevat ne
cesitatea reexaminării relațiilor stabilite la scara continentului, 
pentru repunerea lor pe baze 
justiție și subordonare.

Ședința solemnă de inaugurare 
niștri ai afacerilor externe din

noi, spre a se elimina orice in-

R. P. UNGARĂ : Rafină
ria de petrol din Szahalom- 
batta.

V

Vizita delegației P.C.R. in R.A. Egipt
în continuarea vizitei pe 

care o întreprinde în Repu
blica Arabă Egipt, delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a avut o întrevedere, la se
diul Comitetului Uniunii So
cialiste Arabe al guvernora- 
rului Cairo, cu cadre din 
conducerea acestei organiza
ții, în frunte cu Sayed Zaki, 
membru al C.C. al U.S.A., 
prim-secretar al. Comitetului

U.S.A., al guvernoratului 
Cairo.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă priete
nească.

De asemenea, delegația 
română a făcut o vizită la 
complexul siderurgic He- 
luan. unde a luat con
tact direct cu activitatea or
ganizației Uniunii Socialiste 
Arabe din. acest mare centru 
industrial egiptean. Totodată, 
la Cairo a avut loc o întîi- 
nire cordială cu membri ai 
conducerii Asociației de prie
tenie România—Egipt.

Franta nu
9

va participa la
reuniunea de

Joi, Franța a răspuns 
negativ invitației Statelor 
Unite de a participa, în 
zilele de 25 și 2S februa
rie, la Washington, Ia lu
crările Comitetului per
manent de coordonare a- 
doptat de recenta confe
rință a principalelor state 
occidentale importatoare 
de petrol.

la Washington
nistrul francez, „inițiativa im
provizată de Statele Unite în 
acest sens a împiedicat realiza
rea acestor diverse faze și a a- 
vut drept efect complicarea, re
lațiilor intereuropene, punind 
Piața comună în dificultate pen
tru a trata cu țările producă
toare problemele pe termen 
lung“.

Experiența 
din Marea WWRMIIG F

Franța, care, după cum se 
știe, s-a pronunțat împotriva u- 
nui asemenea organism, nu va 
fi reprezentată, luni, la reuniu
nea din capitala Statelor Unite, 
consacrată constituirii Comite
tului de coordonare.

Ministrul de externe, Michel 
Jobert, a făcut această declara
ție in fața Comisiei pentru afa
ceri externe a Adunării Națioj 
nale a Franței. El a afirmat că 
țara sa se opune respectivului 
comitet, întrucit ea consideră că 
un organism permanent — reu
nind Europa „celor nouă", Nor
vegia, Statele Unite, Canada și 
Japonia — va deveni o nouă 
instituție care ar putea intra in 
conflict cu C.E.E.

în concepția Franței, a decla
rat pe de altă parte Jobert, 
trebuie să se definească o poli
tică a energiei în cadrul C.E.E., 
apoi să se examineze pe plan 
mondial problema energiei în 
cadrul O.N.U. și. în sfirșit, să 
se discute cu Statele Unite, ță
rile arabe etc. diversele moduri 
de tratare a problemei energiei. 
După opinia exprimată de mi-

PIAȚA COMUNĂ NU VA 
FI REPREZENTATĂ CA 
ENTITATE la reuniunea 
„grupului, de coordonare“ în 
problemele energetice, convo
cată la Washington de S.U.A. 
pentru zilele de 25 și 26 fe
bruarie. Hotărîrea în acest 
sens a fost adoptată, joi 
după-amiază, la Bruxelles, de 
reprezentanții permanenți ai 
„celor nouă".

Franța a făcut cunoscut că, 
din moment ce una din cele 
nouă țări comunitare nu par
ticipă la această întîlnire, 
CEE nu mai poate fi repre
zentată ca entitate la întîlni- 
rea respectivă. Reprezentanții 
permanenți au ajuns la un 
punct de vedere comun, po
trivit căruia cele opt parte
nere ale Franței din Piața co
mună pot participa individual 
la reuniunea de la Washington.

Ministrul columbian al aface
rilor externe, Alfredo Vasquez 
Carizosa, care a luat apoi cuvin
tui, în numele participanților la 
conferință, s-a pronunțat pentru 
revizuirea sistemului de rapor
turi dintre S.U.A. și țările Ame
rică Latine, considerată ca o 
cerință de prim ordin în vede
rea stabilirii unui echilibru just 
în relațiile economice interame
ricane.

La rîndul său, secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
a prezentat spre examinare mi
niștrilor latino-americani o serie 
de măsuri menite să contribuie 
la stabilirea cooperării, pe baze 
egale, dintre Statele Unite șl 
America Latină, într-un spirit 
nou la inaugurarea unui dialog 
între cele două părți, care, po
trivit afirmațiilor sale, să fie 
plasat sub semnul realismului. 
După cum relatează agenția 
REUTER, Henry Kissinger a 
propus crearea unui mecanism 
care să prevină sau să soluțio
neze eventualele dispute inter
venite între S.U.A. și țările 
Americii Latine, pronunțîn- 
du-se, totodată, pentru o mai 
amplă consultare a acestui grup 
de state in legătură cu proble-

mele internaționale care Ie pri
vesc.

în domeniul cooperării econo
mice dintre S.U.A. și țările si
tuate la sud de Rio Grande, 
șeful diplomației americane s-a 
pronunțat pentru aplicarea, în 
cadrul sistemului interamerican 
de relații, a conceptului Cartei 
drepturilor și îndatoririlor eco
nomice ale statelor, propus de 
președintele Mexicului, Eche
verria, în 1972.

Lucrările conferinței de 
Ciudad de Mexico continuă 
ușile închise.

Noul guvern brazilian
Președintele ales al Braziliei, 

generalul Ernesto Geisel, a a- 
nunțat oficial componența nou
lui guvern al țării, care își va 
prelua atribuțiile la 15 martie. 
Portofoliul afacerilor externe a 
fost atribuit, lui Antonio Azere- 
do de Silveira, în prezent am
basador al Braziliei în Argenti
na, iar cel al internelor lui 
Mauricio Rangel Rais. Econo
mistul Mario Henrique Simon- 
sen a fost numit ministru de 
finanțe. Portofoliile aviației, 
forțelor terestre și marinei vor 
fi deținute, respectiv, de Joel- 
mir de Ararife Macedo și Vin- 
cente Dale 
și amiralul 
Henning.

Potrivit
Presse, numai doi dintre actua
lii miniștri — ai planului și a- 
viației — își păstrează postu
rile în noul cabinet.

Nordului
„Noroaiele roșii — re

ziduuri rezultate în urma 
procesului de fabricare 
a aluminiului 
voacă neliniște numai pe 
malurile
Vărsate în Marea Nor
dului ele aduc daune 
grave faunei și plancto
nului care populează a- 
pele".

nu pro-

Mediteranei.

Coutinho (generali) 
Geraldo de Azevedo

agenției France

!

Deschiderea Conferinței
țărilor islamice

în orașul pakistanez Lahore au fost deschise, vineri, lucrările 
celei de-a doua Conferințe a țărilor islamice, reunind 
stat și de guvern, miniștri de 
37 de țări.

„Pare o ironie faptul 
că exact în momentul în 
care Piața comună trece 
printr-o criză de evidentă 
gravitate, chestiunea a- 
partenenței Angliei la 
C.E.E. a devenit una din 
temele importante ale 
campaniei electorale bri
tanice".

externe și alți oameni de
șefi de 
stat din

Aceasta rezultă dintr-un ra
port publicat recent la Londra, 
în urma unei reuniuni organi
zate de Comisia oceanografică 
interguvernamentală. Experți 
ai 7 țării și 5 organizații in
ternaționale s-au întîlnit pen-

Scrutinul britanic
și Piață comună

Printre șefii de stat prezenți 
la Conferință se află Houari 
Boumediene, președintele Alge
riei, Anwar Sadat, președintele 
Egiptului, Moamer El Geddafi, 
președintele Libiei. Hafez Al As- 
sad, președintele Siriei, Gaffar 
Numeiri, președintele Sudanului, 
regele Feisal al Arabiei Saudite. 
La lucrări participă, de aseme
nea, Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei, precum și reprezentanți ai 
unor țări care au statut de ob
servator.

La festivitatea de deschidere 
a reuniunii, președintele Repu
blicii Islamice Pakistan, Fazal 
Elahl Chaudhry, a rostit un 
cuvint de salut adresat partlci- 
panților la lucrări. Convocată la 
cererea Arabiei Saudite — gazda 
Secretariatului Permanent al a- 
cestei manifestări cu caracter 
internațional — și a Pakistanu
lui, actuala Conferință, ale cărei 
lucrări vor dura trei zile, se 
desfășoară sub conducerea pri-

gazdă,muluî ministru al țării 
Zulfikar Aii Bhutto.

Dezbaterile Conferinței se vor 
referi, în principal, la situația 
din Orientul Apropiat, în lumina 
actualelor mutații înregistrate în 
zonă, la problema palestiniană 
și la statutul Ierusalimului.

TINERETUL LUMII

• POLIȚIA SPANIOLA a 
anunțat arestarea unui grup 
de 24 de studenti, acuzați de 
„activități subversive“/ rela
tează 
PRESS 
Dintre aceștia, 15 sint stu
denti la Universitatea San
tiago de Compostela, poliția 
acuzîndu-i de „propagandă 
comunistă ilegală“.

agenția UNITED 
INTERNATIONAL.

onstatarea aceasta 
a ziarului TIMES 
relevă una din 
componentele poli
tice ce se fac me
reu mai simțite în 

confruntarea electorală antici
pată în care se află angajate 
partidele din

Tema
la Piața ______
dusă cu mare vigoare în bătălia 
electorală de laburiști. Refuzind 
să se lase antrenați pe terenul 
ales de conservatori — greva 
minerilor — în spatele cărora 
partidul lui Heath dorește să a- 
runce vina crizei economice, 
„Labour Party" a trecut la con
traatac cu problemele inflației și 
cu problema apartenenței An
gliei la C.E.E. Publicarea statis
ticilor oficiale indicind că pre
țurile Ia produsele alimentare 
au crescut într-un singur an cu 
20 la sută a fost, firesc, prezen
tată de laburiști ca o dovadă 
convingătoare a ceea ce ei nu
mesc în programul electoral „in
capacitatea cronică a adminis
trației conservatoare de a stă
vili inflația“. în acest context,

Marea Britanie. 
apartenenței Londrei 
comună a fost intro-

laburiștii n-au 
stabilească o 
între creșterea costului vieții și 
politica agrară _
acum clar — notează corespon
dentul agenției FRANCE PRES- 
SE la Londra — că, alături de 
problema inflației, prezența An
gliei in Piața comună a fost 
propulsată de laburiști în cen
trul campaniei electorale“.

Ostilitatea unei mari majori
tăți a conducerii lui „Labour 
Party“ pentru instituțiile comu
nitare ale C.E.E. era cunoscută 
de multă vreme. Niciodată insă 
liderul partidului, 
son, n-a 
forță ca în 
campaniei 
laburist l-a 
mierul Heath că .. 
cu forța Marea Britanie în Piața 
comună in condițiuni dictate de 
alții și care au nesocotit multe 
din interesele fundamentale 
britanice“. Una din primele 
griji ale unui eventual guvern 
laburist — a relevat Wilson — 
va fi să „renegocieze în unele 
din punctele esențiale termenii 
acordului de aderare a Marii 
Britanii Ia C.E.E.“. Și el a ținut 
să precizeze că în cazul unui 
eșec al acestei operații de rene- 
gociere „guvernul britanic nu se 
va mai considera legat de obli
gațiile acordului“ adăugind că 
„o decizie definitivă în acest 
sens va aparține în orice caz 
corpului electoral prin ținerea 
unui referendum sau prin con
vocarea Unor noi alegeri gene
rale“.

Energia cu care Partidul la
burist a aruncat în lupta elec
torală „cartea renegoclerii“, 
(deși se poate nota că liderii 
laburiști sint destul de vagi in 
ce privește laturile și domeniile 
considerate a constituit obiectul

scăpat ocazia să 
legătură directă
a C.E.E. „Apare

Harold Wil-
exprimat-o cu atita 

ultimele 
electorale.

acuzat
„a

zile ale 
Liderul 

pe pre- 
impins

renegocierilor) se explică, așa 
cum remarcă numeroși obser
vatori, prin indiciile care scot 
în lumină nemulțumirea unei 
mari părți a electorului față de 
aderarea Angliei la C.E.E. „Bri
tanicii în ansamblu — relevă 
FRANCE PRESSE — se arată, 
după un an de apartenență Ia 
Piața comună, mult mai încli
nați să se plingă de efectele ne
gative decît să aprecieze avan
tajele noii situații“. Un sondaj 
efectuat la începutul acestui an 
de TIMES relevă că 63 la sută din 
britanici „sînt mai curind ne
mulțumiți de efectele aderării 
Angliei la Piața comună“. Este, 
de altfel, semnificativ în acest 
sens faptul că în replică la a- 
tacurile formulate de laburiști 
pe tema „aderării", conservatorii 
s-au situat pe o poziție defen
sivă, foarte prudentă. Ei de
clară, prin vocea premierului 
Heath, că „nu consideră tratatul 
de aderare la Piața comună ca 
fiind înghețat și definitiv“, că 
„termenii tratatului vor putea 
suporta modificări și mutații" și 
că „negociatorii britanici la 
Bruxelles au susținut întotdea
una necesitatea unor reforme 
in sinul comunității, mai ales in 
domeniul politicii agrare co
mune".

Este, desigur, greu de evaluat 
cu exactitate gradul în care pro
blema apartenenței Angliei la 
C.E.E. va influența scena electo
rală în scrutinul anticipat de la 
28 februarie. Oricum, însă, accen
tul pus pe această problemă în 
actuala campanie electorală este 
un indiciu al semnelor de între
bare pe care oportunitatea „o- 
perațiunii aderare" le suscită, 
în continuare, in opinia publică 
britanică.

P. NICOARÄ

tru a studia poluarea marină, 
în timpul reuniunii o impor
tantă experiență efectuată in 
Marea Nordului a fost descrisă 
într-o comunicare prezentată de 
trei cercetători de la Institutul 
federal de cercetări asupra pes
cuitului din Ilamburg.

Timp de 20 de zile un vas a 
deversat 15 000 tone de noroi 
roșu într-o zonă adincă de 40 de 
metri, dar traversată de diverși 
curenți marini. Se dorea să se 
stabilească dacă s-ar putea a- 
runca, fără să constituie un pe
ricol, în Marea Nordului, rezi
duuri ale unei uzine de alumi
niu, situată pe cursul inferior 
al Elbei. Pentru a controla 
efectul noroaielor roșii asupra 
faunei marine au fost scufun
date, la diferite adincimi, cuști 
în care se aflau moruni. în 
timp de 5 zile au murit 59 la 
sută dintre peștii scufundați la 
4 metri adincime, și 14 la sută 
dintre cei scufundați la o adîn- 
cime de 6 metri. După părerea 
specialiștilor, cauza ar consti- 
tui-o proprietatea fizică a no
roaielor roșii și nu proprieta
tea lor chimică. Astfel, peștii 
au murit asfixiați de către par- 
ticole care s-au lipit obturind 
urechile lor. Anghile de mare, 
moluște și chiar creveți au 
avut, de asemenea, aceeași 
soartă. Experiența a mai per
mis să se constate că noroaiele 
roșii au devenit nocive în locu
rile unde au' fost aruncate, 
fiindcă Ia sfîrșitul operațiunii 
ele acopereau circa 250 kmp 
din fundul mării.

Același raport sublinia, însă 
că în golful Cassis din Medite- 
rana noroaiele roșii sînt dever
sate în mare după un alt pro
cedeu, și anume : ele nu sînt 
transportate cu vapoare, ci în
dreptate printr-o canalizare 
lungă de 7 km într-o prăpastie 
submarină, de 
pot răspîndi.

Problemele 
ranei au fost 
niunea amintită și de către pro
fesorul francez Maurice Fon- 
taine de la Muzeul național de 
istorie naturală din Paris, care 
a subliniat că Marea Medite- 
rană este o veritabilă cursă 
pentru materiile poluante. Ast
fel, curentul atlantic, care pă
trunde în Mediterana prin 
strîmtoarea Gibraltar, circulă a- 
proape de suprafață, pe cînd 
apele care ies se deplasează în 
adincime. Ca urmare, materiile 
care plutesc la suprafață au 
tendința de a rămîne în Medi
terana. Acesta este cazul rezi
duurilor de petrol. După un 
raport publicat de către Consi
liul de pescuit al F.A.O., — 
amintea Maurice Fontaine — 
în partea cea mai populată din 
bazinul mediteraneean, care 
merge de la Catalonia la golful 
Genovei. 80 pină la 90 la sută 
din conținutul canalizărilor ora
șelor se varsă direct in mare, 
la distanțe între 20 pină la 800 
de metri de mal, fără a fi pro
tejate de filtre.

Concluzia reuniunii de Ia 
Londra a fost că în măsura în 
care opinia publică internațio
nală iâ cunoștință de gravitatea 
poluării, necesitatea unei ac
țiuni pe plan mondial se face 
din ce in ce mai mult simțită.

unde nu se mai
poluării Me^ûT- 

analizate la reù-

GH. SPRINȚEROIU
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• ÎN ZILELE de 20 și 21 fe
bruarie a avut Ioc la Budapes
ta o întîlnire a grupurilor in
terparlamentare din unele țări 
socialiste.

La intilnire a participat o de
legație a grupului interparla
mentar român condusă de tova
rășul Corneliu Mănescu, pre
ședintele grupului.

Participanții Ia întîlnire au 
fost primiți de Apro Antal, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
Adunării de Stat a R.P. Ungare.

FLORIN IORGULESCU, pre
ședintele Consiliului Național al 
apelor care a făcut o vizită in 
R.P. Ungară, a fost primit de 
Feher Lajos, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare. La întrevedere, au par

ticipat Degan Imre, președinte
le Oficiului național al apelor și 
Ioan Cotoț, ambasadorul Româ
niei Ia Budapesta.

Vineri a fost semnat un aide- 
memoire privind colaborarea 
dintre cele două țări în dome
niul gospodăririi apelor.

• BIROUL POLITIC al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Grecia a dat pu
blicității, la Paris, un comunicai 
oficial în care își exprimă pro
testul „împotriva represiunilor 
în Grecia și, îndeosebi, împotri
va arestării, anunțată marți, a 
35 de cadre de conducere ale 
P.C. din Grecia,, a unor tineri 
comuniști și membri ai „Mișcă
rii studențești antidictatoriale", 
informează agențiile France 
Presse și Associated Press.

PRAGA 22. — Corespon
dentul Agerpres, C. Prisă- 
caru, transmite : La Minis
terul Afacerilor Externe al 
R. S. Cehoslovace a avut 
loc, vineri, schimbul instru
mentelor de ratificare a 
Convenției consulare între 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, precum și a 
scrisorilor anexe semnate la 
București la 9 decembrie 
1972. Schimbul instrumente
lor a fost efectuat de amba
sadorul României la Praga, 
Teodor Haș și de locțiitorul 
ministrului afacerilor ex
terne al Cehoslovaciei, Mi- 
loslav Ruzek.

Republica Bangladesh 
recunoscută oficial de 

Pakistan și Iran
• REPUBLICA ISLAMICA 

PAKISTAN a recunoscut ofi
cial Republica Populară Ban
gladesh. Actul recunoașterii a 
fost făcut cunoscut de primul 
ministru pakistanez, Zulfikar 
Aii Bhutto, in cadrul unei 
reuniuni speciale, la care au 
participat guvernatorii provin
ciilor pakistaneze, membrii A- 
dunării Naționale șî ai guver
nului de la Islamabad. Cu acest 
prilej, premierul pakistanez a 
anunțat că o delegație a Repu
blicii Populare - Bangladesh, 
condusă de premierul Mujibur 
Rahman, este așteptată simbătă

la Lahore, în vederea partici
pării la lucrările Conferinței is
lamice la nivel inalt.

★
La Dacca s-a anunțat oficial, 

vineri, că Republica Populară 
Bangladesh a recunoscut Repu
blica Islamică Pakistan.

• IN CAPITALA IRANULUI 
s-a anunțat oficial că guvernul 
de la Teheran a recunoscut Re
publica Populară Bangladesh. 
Potrivit agenției iraniene de 
presă „Pars", actul oficial al re
cunoașterii a fost confirmat de 
șeful delegației iraniene la Con
ferința țărilor islamice, care se 
desfășoară în orașul pakistanez 
Lahore.

• MINISTRUL DE EXTERNE 
AL INDIEI, Swaran Singh, a

declarat în parlament că „țara 
sa salută hotărîrea de recunoaș
tere de către Pakistan a Repu
blicii Populare Bangladesh". El 
și-a exprimat opinia că „acest 
act va deschide calea spre înde
plinirea, în continuare, a preve
derilor acordurilor semnate la 
Simla și Delhi de India și 
Pakistan și va contribui la nor
malizarea relațiilor dintre țările 
din zona sud-vestică a continen
tului asiatic".

• TURCIA ȘI REPUBLICA 
BANGLADESH au hotărit sta
bilirea de relații diplomatice, a 
anunțat Ia Ankara un purtător 
de cuvînt al Ministerului de 
Externe.
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