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De vorbă cu viitorul
I

două 
acest 
minei 

in 
acest

cuprinde 
Petrilei,

Entuziasta întrecere ce s-a declan
șat în rîndul tuturor colectivelor din 
umtățile economice ale Văii Jiului 
în întîmpinarea marii sărbători a 
eliberării patriei a cuprins șl mi
nerii din Petrila. Colectivul acestei 
exploatări, în frunte cu organizația 
de partid, și-a propus să obțină in 
«cest an o depășire de 10 000 tone 
cărbune, să realizeze o productivitate 
cu 25 la sută mal mare decît indica
torul prevăzut, să reducă cu 0,3 la 
sută conținutul de cenușă, cu 1 mc 
consumul de lemn de mină și să 
înscrie la capitolul economii suma 
de 500 000 lei. Demn de relevat e 
faptul că. deși au trecut doar 
luni de la începutul anului. în 
timp relativ scurt colectivul 
a înscris rezultate valoroase 
palmaresul activității sale pe
an Astfel, planul de producție a 
fost depășit cu peste 3 000 tone 
cărbune, productivitatea planificată 
ou 58 kg. pe post, iar la prețul de 
cost s-au realizat economii de 400 000 
lei. Acest prim bilanț exprimă în mod 
grăitor efervescența ce 
abatajele din subteranul
munca politică vie. susținută ce o 
desfășoară organizațiile de partid 
pentm intensificarea elanului in 
muncă al tuturor formațiilor de lucru, 
al cadrelor tehnice.

Comitetul de partid al minei a 
pus de la începutul anului în fața 
organizațiilor de partid din sectoare 
sarcina de a folosi întreaga gamă a 
muncii politice și organizatorice în 
scopul mobilizării fiecărui colectiv la 
realizarea obiectivelor care derivă 
din întrecere. Ca urmare, organiza
țiile de partid au coordonat cu toată 
răspunderea defalcarea cifrelor de 
plan. pregătirea și desfășurarea 
adunărilor salariaților. urmărind ca 
această acțiune să nu se reducă 
doar la simpla comunicare a cifrelor 
de plan ci să prilejuiască punerea 
tn evidență a rezervelor interne ale 
minei în vederea creșterii producției 
și a eficientei economice. O dată 
ou definitivarea angajamentelor. în 
cadrul adunărilor salariaților s-au 
făcut peste 70 de propuneri menite 
3ă determine îmbunătățirea bazei 
tehnico-materiale perfecționarea pro
ducției. De ademenea, adunările

generale oare au avut loc în această 
perioadă în organizațiile de parlld, 
în sectoarele minei s-au dezbătut 
cu multă maturitate modul în care 
trebuie să acționeze organizațiile de 
partid, conducerile tehnice pentru a 
asigura condițiile optime realizării 
angajamentelor, sarcinile ce revin 
comuniștilor în mobilizarea minerilor 
la îndeplinirea ritmică a planului, 
îmbunătățirea calității producției șl 
realizarea integrală a angajamentelor 
de către fiecare brigadă. In urma 
acestor adunări, comuniștilor li s-a 
încredințat sarcina să popularizeze 
sarcinile de plan pc noul an. angaja
mentele pe oare și le-a asumat co
lectivul minei, colectivele sectoarelor, 
spre a asigura ca minerii din toate 
brigăzile și schimburile să cunoască 
angajamentele colectivului dir. care 
fac parte, sarcinile ce le revin în 
legătură cu realizarea acestora. Gră
itoare este în acest sens acțiunea 
inițiată de organizația de partid 
din sectorul IV al 
lectivul sectorului a 
urmă in prima lună a anului cu 2 500 
tone cărbune. Analizînd această si
tuație. organizația de partid a stabi
lit măsuri multiple pentru recuperarea 
răminerii în urmă, a trasat membrilor 
de partid sarcini concrete pentru 
a mobiliza colectivele brigăzilor la 
învingerea greutăților și îndeplinirea 
sarcinilor. Rezultatul măsurilor între
prinse pe linie tehnico-economică, a 
activității politice desfășurate de co
muniști în rîndul minerilor constă 
nu numai în realizarea planului pe 
luna februarie ci și în depășirea lui cu 
peste 1 400 tone cărbune.

Pentru a menține în sînul brigă
zilor un spirit de emulație, organiza
țiile de partid, comuniștii desfășoară 
o muncă politică continuă prin popu
larizarea rezultatelor obținute, mili
tează activ pentru asigurarea atît a 
condițiilor tehnico-materiale indis
pensabile realizării angajamentelor de 
întrecere, cît și a unui climat de 
muncă optim în cadrul fiecărui co
lectiv.

Faptul că întrecerea este condusă 
anul acesta nemijlocit de

La inițiativa Comitetului ju
dețean Gorj al U.T.C., cadre 
didactice aparfinfnd fnslilulu- 
Iul de mine Petroșani șl Uni
versității din Craiova au par
ticipat, acum cîleva zile, la 
simpozionul „De vorbă cu vii- 
torul", organizat la Tg. Jiu 
cu elevii claselor a Xll-a.

Soliile din cele două cen
tre universitare au avut mi
siunea de a populariza insti
tuțiile de invăfămint respec
tive. de a evidenția condițiile 
minunate de viată și de învă
țătură care le sint asigurate 
tinerilor ce devin student! ai 
acestor două fnstilu/ii univer
sitare. Dar mai ales de a tace 
cunoscută vlilorilor absolvenți, 
acum — in pragul opțiunii de
finitive asupra profesiunii ce-o 
vor îmbrățișa— una din po-

de realizare ca

acțiunea ca atare

sibilele căi 
oameni.

Si lată că 
nu a lost lipsilă de ecou. La
linele discuțiilor cu elevii, 
multi dintre ei și-au manifes
tat dorinfa de a deveni ingi
neri mineri, cadre atît de ne
cesare exploatărilor 
existente in judelui 
Rovinarl șl Molru.

Poale nu sîiît cel 
drept să o tac, totuși aș în
drăzni să lansez o propunere : 
ini/ierea — de o frecventă 
și amploare mai mare — a 
unor aefiuni asemănătoare în 
limitele județului Hunedoara 
și a municipiului Petroșani la 
care să-și aducă o contribuție 
mai consistentă, mai convin
gătoare cadrele didactice ale 
Institutului de mine, sprijinite

miniere
Gorj la

de comitetele U.T.C. la nive
lele respective. înliinlrile in
tre absolvenții de mîine al li
ceelor și cadrelor didactice 
universitare, vizitele organi
zate ale elevilor la l.M.P. pen
tru luarea unui prim contact 
cu viata și activitatea proprie 
viitorilor ingineri, trebuie să 
devină o obișnuința, căci efec
tele favorabile nu sini greu 
de întrezărit. Sintem convinși 
că — o dală înfăptuite — ac
țiunile de acest fel pot aduce 
un aport holărîtor la asigu
rarea necesarului de cadre in
ginerești pentru minele, atit 
din Valea Jiului cil și din ce
lelalte bazine carbonifere ale 
tării, in necontenită dezvol
tare.

Asistent ing- 
Dumitru BĂDULESCU

Marți, la Palatul prezidențial „Cankaya" din 
Ankara au avui loc convorbiri oficiale înlre președintele 
Consiliului de Slat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, șl președintele Republicii Turcia, generalul 
Cevdet Sunay.

Din partea română, la convorbiri au participat tovarășii 
Iile Verdeț, prim-vlcepreședtnte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Cornelii) Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Grigore Goamănu, ambasadorul României 
la Ankara.

Din partea turcă au fost prezenți Suleyman Demlrel, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Turciei, Ihsan Sabrl 
Caglayangil, ministrul afacerilor externe, Clhal Alpan, secre
tarul general al președinției republicii, s| Kamuran Gorun, 
ambasadorul Turciei la București.

In cadrul convorbirilor s-a efectuat un larg schimb de 
opinii asupra relațiilor dintre România șl Turcia, au fost re
levate noi căi șl posibilități de dezvoltare a acestora in spi
ritul prieteniei și al bunel vecinătăți care animă ambele țări.

Conducătorii color două state au făcut, de asemenea, un 
tur de orizont asupra unor probleme ale vieții Internaționale 
actuale.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă cordiala, 
înțelegere reciprocă.

ale prieteniei
și bunelor

de

Primirea la reședința 
oficială a șefilor misiunilor 

diplomatice acreditați 
Ea Ankara

minei. Co- 
rămas în

către or-

Conferință

Vremea

Galați pre-
17 și la ora

va avea loc în 
internaționale a

piesa «Există 
Sorescu.

Spectacolul 
cadrul zilei 
teatrului.

Teatrul de stat 
zintă, vineri la ora 
20 două spectacole cu „Diavo
lul Alb” de Rodica Nicoles- 
cu. in regia artistică a lui O- 
vidiu Georgescu. Rolurile prin
cipale sint deținute de acto
rii Savinia Teculescu, Marcela 
Stoica. Andrei Teodorescu, Mar- 

Georgescu, Viorel Popescu 
Constantin Săsăreanu.

Spectacol 
pentru studenți

Un grup de actori af Tea
trului de stal „Valea Jiului" 
Petroșani vor prezenta joi, la 
ora 18, in sala Institutului de 
mine, un recital de poezii și 

nervi" de Marin

Mîine, 27 martie. în sala 
mică a Casei de cultură a sin
dicatelor din Petroșani, conf. 
univ. Victor Prosle va expune 
conferința .100 ani de existen
tă a tabelului lui Mendeleev".

Ieri, temperatura aerului la 
Petroșani, a oscilat intre mi
nus 3 grade și plus 4 grade, 
iar la Paring intre minus 10 
grade și minus 2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 2-1 
DE ORE: Vremea rămîne în
chisă. Vînt slab din sectorul 
sudic.

I.
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DUBEK
3-a)

ANKARA Trimișii
speciali Agerpres, Al, Cim- 
peanu și Ion Badea, transmit i 
Marți dimineața, in cea de-a 
doua zi a vizitei sale oficiale 
în capitala Turciei,' președin
tele Nicolae Ceaușescu a pri
mit la Konuk Kosku o dele
gație a Consiliului municipali 
Ankara, condusă de primarul 
orașului, dl. Ekrem Barias.

Cu acest prilej, președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste 
i-au fost înfninale 
aur a-orașului și diploma de 
cetățean de onoare al capita
lei Republicii Turcia,

Au fost prezenți ministrul 
de interne al Turciei, Faruk 
Sukan, și membrii Consiliului 
municipal Ankara.

Primarul Ankarei, Ekrem 
Barias, a exprimat în numele 
tuturor locuitorilor 
turcești satisfacția 
de a adresa un călduros salut 
distinsului oaspete și membri
lor delegației romane, 
convins, a spus el, că ați 
fătat cu cită satisfacție

România 
cheia de

La primire a participat minis
trul afacerilor externe al Tur
ciei, Ihsan Sabri Caglayangil, 
cu soția.

Vizita s-a desfășurat într-o 
atmosferă destinsă, președintele 
Consiliu’.ui de Stat s-a între
ținut în mod cordial cu șefii 
misiunilor diplomatice din ca
pitala Turciei.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
soția, au primit la reședința 
oficială de la Konuk Kosku, 
într-o vizită de prezentare, pe 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Ankara.

Au fost de față persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe pre
ședintele Consiliului de Stat.

capitalei 
și cinstea

(Aqerpres)

„Sint 
cons-

(Continuare In uug a

Acolo unde cărbunele
Văii Jiului primește

magazinul" intern al Școlii profe-Acolo unde se învață buna deservire 
sionale comerciale.

Foto : Gh. BARAIANU

Orientarea profesională a elevilor

O SARCINA PERMANEN

TA A ȘCOLII Șl FAMILIEI
Orientarea profesională a 

absolvenților școlilor generale 
constituie o preocupare per
manentă a cadrelor didactice, 
a părinților fiecărui elev, a 
societății în general. Dezvol-

La S.O.S.-ul stajiei
meteorologice 

n; 262
rul 
ti a 
de 
m,

noi valențe
unor 
bale- 

cocso-chimice din 
domină o bună

In spatele bateriilor, cocsul 
metalurgic se va revărsa, într-o 
masă compactă de loc, în va-, 
gonul metalic. Apoi, sub jetul 
puternic de apă, al turnurilor 
de răcire, cocsul va face un 
ultim drum spre benzile tran
sportoare care îl vor duce spre 
furnale, pentru a produce tem
peratura necesară fabricării 
fontei.

Prin specificul muncii 
cocsarii hunedoreni sint 
mai legafi de activitatea

al ei au produs, peste preve
derile de plan la zi, mai mult 
de 300 tone de cocs metalur
gic. Prin alcătuirea unor refe- 
te după criterii științifice, do
zarea corespunzătoare a mate
riei prime cit și prin asigura
rea unei temperaturi optime 
în sulele de cuptoare ale ce
lor patru baterii rezisten
ta cocsului fabricat la Hune
doara a crescut la peste 74 
la sută.

La realizările amintite pină 
acum, se pol adăuga și canti
tățile de produse chimice ob
ținute peste plan. Important 
este insă, dorinfa cocsarilor de 
a se auto-depăși, de a întrece 
propriile lor succese, de a răs
punde' cu fapte pe măsura li
nul colectiv fruntaș, la chl 

pentru a 
cocs me- 
necesități- 
siderurgie!

Gonstruite la poalele 
dealuri nu prea înalte, 
riile uzinei 
Hunedoara,
parte din combinatul siderur
gic. Trecind prin puterea focu
lui, prin zeci de instalații șl 
agregate, cărbunele cunoaște 
aici spectaculoase metamorfo
ze ; se realizează cocs metalur
gic și naftalină, îngrășăminte 
chimice și benzen, toluen și 
alte produse chimice.

O dată sosit pe marile es
tacade cărbunele, în cea mai 
mare parte din Valea Jiului, 
se descarcă in silozurile încă
pătoare. De aici, în drumul 
său lung spre produsele finite, 
cărbunele nu mai „vede lumi
na zilei". Este purtat prin ga
lerii verticale șl orizontale, cu 
ajutorul benzilor rulante, prin 
diferite secjii pentru a-1 mă- 
cina, iăcîndu-1 mai fin decît 
cea mai fină... făină, pentru 
a-l sorta și omogeniza, pentru 
a-1 urca în buncărele turnuri
lor de cărbune...

Mașinile de șarjare, care 
prin imensitatea lor și prin 
multiplele operații pe care Ie 
execută, au imaginea unor u- 
zine pe roti, transportă, În
carcă și presează cărbunele în 
cuploarele verticale ale bate
riilor. E ultima, dar șl cea mai 
dificilă operalie prin care tre
ce cărbunele înainte de a de
veni cocs I Peste citeva ore,

lor, 
cei 
mi-

tarea economică a țării a ex
tins gama profesiunilor dînd 
posibilitate fiecărui elev să 
se orienteze just în alegerea 
viitoarei profesiuni, în raport 
cu 
dezvoltarea 
tuală.

Pentru o 
profesională 
von ți ai școliilor generale este 
necesară o cunoaștere multilate
rală a elevului, 
face de către 
didactic și mai 
fiecare profesor 
ajutorul familiei 
mărire atentă 
școlii generale.

Profesorul diriginte, care-1 
cunoaște cel mai bine pe e- 
lev, observîndu-1 în cei patru 
ani, atît din clasă cît șl din 
activitatea extra-școlară și 
din familie, pe baza caracteri
zării făcute și a dorinței fie
cărui elev sau a familiei, poa
te să influențeze și să orien
teze just alegerea profesiunii, 
a tipului de școală pe rare 
s-o urmeze. în acest scop, e- 
levul trebuie pus în situația 
să-și facă singur caracteriza
rea, în fața colegilor și a di
rigintelui, iar colegii de clasă 
să-i facă și oi o caracterizare 
pentru a se putea obișnui să-și 
cunoască just înclinațiile 
aptitudinile.

aptitudinile,
fizică

înclinațiile, 
și intelec->

orientarejustă
a viitorilor absol-

lucru care se 
fiecare cadru 
ales de către 
diriginte cu 
și după o ur- 
în tot cursul

Așa cum arăta .profesoara 
Viorica Bordea, directoarea 
Scolii generale nr. 6 Petro
șani, din numărul total de 47 
absolvenți ai clasei a VIII-a 
din anul trecut, printr-o justă 
orientare profesională, 25 care 
aveau aptitudini pentru învă
țarea unei meserii au fost în
drumați pentru a urma școlile 
profesionale și numai 11 pen
tru a urma liceele teoretice, 
în acest fel ei obțin bune re
zultate atît rin școlile profe
sionale cît și la liceu.

în cadrul lectoratelor cu pă
rinții s-au discutat teme le
gate direct de orientarea pro
fesională, îndrumîndu-1 să-șl 
lase copii să urmeze școlile la 
care ar putea face față cel 
mai bine.

După o situație preliminară, 
în acest an școlar, din numă
rul total de 90 de elevi, 40 
doresc să urmeze liceul, iar 
50 diferite școli profesionale. 
Pentru a cunoaște toate școlile 
profesionale șl liceele existen
te s-a anunțat atit părinților cît 
si elevilor rețeaua tuturor șco
lilor din județ.

Consultind caietul de diri
ginte al profesoarei Maria E-

COORDONATE 
HUNEDORENE

nerilor din Valea Jiului. Poale 
de aceea cocsarii spun că suc
cesele lor încep în abataje. 
Livrările făcute ritmic, con
form graficelor, calitatea căr
bunelui constituie pentru cei 
care dau cărbunelui noi va
lențe, puncte de plecare spre 
realizări din ce in ce mai im
portante.

Succesele de pină acum vin 
să confirme entuziasmul, hăr
nicia și priceperea celor care 
lucrează la fabricarea cocsului, 
în contul angajamentului anu-

mările partidului 
spori producția de 
talurgic. la nivelul 
lor actuale ale 
noastre.

Fiecare descărcare, eveni
ment care se petrece la fiecare 
opt minute, aduce o dată cu 
lava incandescentă a cocsului 
un plus pe graficul de pro
ducție, implinește bilanțul în
trecerii socialiste care se des
fășoară aici in cinstea aniver
sării a 25 de ani de la elibe
rarea patriei noastre de sub 
jugul fascist.

Mircea NEAGU

(Agerpres) P. MUNTEANU

VICTIME ALE
IRESPONSABILITĂȚII

Șl VICLENIEI

P. BREBEN

(Continuare tn pag. a 3-a}

Ea 
la 
ea

,nu 
cum ar fi trebuit",

că știe ce face. Am

ce cauză, erai necăjită? 
n-ai căutat alinare la co- 

vîrst-

— ...Știam că e căsătorit și 
doi copii, dar s-a ținut de capul 
— ne mărturisește ea - 
clean (prea puțin zis), 
necăjită,
pină și-a atins scopul.

— Din
Cum de
legele dumitale, la colegii mai 
nici ?

are 
meu 

a fost vi- 
Sliindu-mă 

s-a purtat frumos cu mine

Meteorologul de serviciu Zeno Tilinoa de la Observato- 
din Cluj a recepționat prin radio următorul mesaj r „So- 
șefului stației meteorologice nr. 262-Lăcăuț a suferit un atac 
cord și e în pericol. Stația se află la altitudinea de 1 777 
inaccesibilă autosanitarelor. S.O.S.". Mesajul venea de la

Cornel Dragomir. meteorologul stației Băișoara, care, la rîn
dul său. recepționase transmisia stației Lăcăuț. Fără a sta 
pe gînduri, Zeno Tilinca a luat legătura prin telex cu Bucu- 
reștiul. De aici și-a luat zborul un elicopter și s-a îndreptat 
în grabă spre stația nr. 262-Lăcăuț. Medicul care se afla la 
bordul elicopterului a sosit la timp. Viața femeii a fost sal
vată.

Poate s-au cunoscut pe stradă. 
Poate au fost o dată împreună la 
piață. S-au uitat unul la altul, li s-a 
părut că se plac. Și-au dat întîlni- 
re: o dată, de două, de zece ori... 
Dar, nici el, nici ea n-au căutat să 
intre în universul sufletesc al ce
luilalt. Timpul trecea, iar ei credeau 
că se cunosc îndeajuns. După doi 
ani de .cunoștință" s-au căsătorii. 
Știau unul despre celălalt foarte pu
ține lucruri: pe ol il cheamă Gheor
ghe și are 22 de ani, iar pe ea. Emi
lia și are 18 ani. Asta considerau 
că e deajuns pentru a-și întemeia 
un cămin. Cit de bine s-au cunoscut 
aveau s-o confirme faptele.

După un an de la căsătorie, 
Gheorghe a plecat militar. Emilia a 
r-imas acasă cu un copil. La întoar
cerea din armată, Gheorghe a aflat 
despre soția sa lucruri care l-au ne
mulțumit Spicuim din scrisoarea 
trimisă redacției. „La cererea ei, so
ția mea a primit serviciu. Nu după 
mull timp a devenit amanta unui 
coleg. De dragul copilului aș li tras

cu buretele peste faptele-i reproba
bile, dar ea a perseverat in aven
turi. In cele din urmă mi-a zis s-o 
las în pace,
plecat de ia casa noastră, am lăsa l-o 
să-și facă in continuare de cap. deși 
mi se rupe inima după copil".

I a Lupenj discutăm cu Emilia, 
nu neagă că a mers cu colegul 
film, apoi au mers împreună la 
și la el acasă.

Scăpal de slrin- 
soarea cuptorului, 
cocsul se revarsă 
ca o lavă în con
valescență.
Foto :

A. Nușfcleanu

— Bărbatul meu nu mi-a cumpărat 
nici măcar o rochie cît am stat cu 
el, îmi dădea în schimb.,. înjurături, 
bătaie. Maică-sa (!) n-avea ochi să 
mă vadă. Pentru că nu m-am dus la 
ei la tară, maică-sa a pus ură pe 
mine. Aveam și eu nevoie de o vor
bă bună, de mîngîiere. Credeam că 
le-am găsit...

Insistăm cu întrebările:
— Cum de ți-ai amintit de toate 

.necazurile" abia în timpul cit so
țul a fost la armată ? V-ați căsătorit 
din dragoste?!

Plinge. Printre lacrimi și suspine 
(tîrz.ii) dă vina pe părinți care 
m-au cunoscut
pe soacră, care i-a făcut zile amare, 
pe bărbatul ei că n-are nici o me
serie, pe amant pentru că «îmi ține 
calea seara" și „la caro nu-i pot 
refuza nimic fiindcă mă amenință cu
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Vizita președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, în Turcia
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Dejunul oferit de președintele 
Consiliului de Miniștri al Turciei

Dineul oierii de pmiedlulele Itte tap îi sofia sa 
în onuma președintelui tae! Sunau si soliei sale

Marți ia amiază, președintele Gon- 
•rtHului de Stat al Republici! Socia
li si România, Nicolae Ceaușescu, 
»■ solia, au luat parte la un dejun 
•ferit tn onoarea lor de președintele 
Conciliului de Miniștri al Turcie!, 
Suleyman Demirel, și solia sa.

In impunătoarea sală de festivi- 
till din Palatul Mai li Adunări Na
ționale a Turciei (MedjMsul) au fost 
prezent! președintele Cevdet Sunny 
și solia, precum și numeroase per
sonalități ale vieții publice din Tur
cia.

ba dejun au participai IMe Verdet 
cu $o|la, Corneliu Măncscu, cu so
lia, Octavian Groza, Grigore Gea- 
mfinu, ambasadorul României la 
Ankara și alte persoane oficiale ro
mâne.

Cu acest prilej, primul ministru 
al Turciei, Suleyman Demirel, șl 
președintele Consiliului de Stat, Ni
colae Ceaușescu, au rostit cuvin țări.

Masa s-a desfășurat !nlr-o atmos
feră caldă, amicală.

Cuvîntarea primului ministru 
al Turciei

Cuvîntarea președintelui 
Consiliului de Stat

Mar|l seara, președintele Consiliu
lui de Slat, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu solia, Elena Ceaușescu, 
a oferit In saloanele hotelului „Buyuk 
Ankara" un dineu în onoarea pre
ședintelui Turciei, Cevdet Sunay, și 
a soliei sale, Alifel Sunay.

La dineu au luai parte Hie Ver
del, cu solia, Cornellu Mănescu, cu 
soția, Octavian Groza, Grigore Gea-

mănu, ambasadorul României la An
kara, șl celelalte persoane oficiale 
române.

Din partea turcă au fost prezdhli 
Ibrahim Sevkl Atasagun, președintele 
Senatului, Ferruh Bozbeyli, președin
tele Adunării Naționale, Suleyman 
Demirel, primul ministru, Tsmct Inonu, 
președintele Partidului Republican al

Poporului, Lutli Omcrbas, președintele 
Tribuoatalvl Constitutional, generalul 
Memduh Tagmac, șeful statului ma
jor general, miniștri, generali, li
deri ai altor partide politice șl alte 
persoane oficiale turce.

In timpul dineului, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, președin
tele Nicolae Ceaușescu șl președin
tele Cevdc-I Sunay au rostit toasturi.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
SULEYMAN DEMIREL NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate domnule Președinte, 
înainte de toate aș dori să ex

prim sentimentele de satisfacție pe 
oare eu și solia mea le încercăm 
astăzi, salutînd ca oaspeți în tara 
noastră pe Dv., președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, și pe onorata Dv. 
nolie.

Această vizită, care constituie o 
etapă fericită în relațiile turco-ro- 
mâne, capătă o și mai mare valoare 
prin prezenta înaltului om de stat, 
care este Excelența Voastră și a 
distinselor personalități române.

începute în aprilie 1966, prin in
trata în România a unei delegații 
parlamentare turce și continuate pî- 
nă în zilele noastre prin vizitele 
reciproce la diferite niveluri, con
tactele personale au fost foarte rod
nice.

In acest context a devenit evident 
faptul că s-a găsit posibilitatea de a 
constata la fata locului eforturile 
noastre pe drumul dezvoltării, de a 
proceda la un util schimb de vederi 
cu privire la diferite probleme.

Am împărtășit cu diferite prile
juri cît de pozitive au fost impre
siile mele despre vizita pe care am 
făcut-o în România în anul 1967.

în tot timpul acestei vizite, eu 
și colaboratorii mei, pe lingă faptul 
efi am fost martorii eforturilor pe 
care le depuneți în frumoasa dv. 
tară, am constatat cu admirație' cît 
de înalte sînt calitățile națiunii ro
mâne, hărnicia, capacitatea și ospi- 
taiitatea sa.

Sînt convins că Excelentele Voas
tre împreună cu persoanele care vă 
Însoțesc vor fi întîmpinate cu ace
lași sincer interes în timpul șederii 
k>r iu Turcia.

Excelentă,
As vrea să mă refer la convorbi

rile care au loc între noi cu privire 
Ie problemele majore ale vieții in
ternaționale și la cele care inte
resează în mod nemijlocit țările 
noastre. Nutresc speranța că con
vorbirile dintre noi, care se desfă
șoară într-o atmosferă de sinceri
tate șl înțelegere reciprocă, se vor 
încheia cu rezultate utile. Acesta 
este un fapt îmbucurător pentru re
lațiile de astăzi si de mîine dintre 
cele două țări.

Problema cea mai importantă care 
trebuie avută în vedere atunci cînd 
se discută chestiuni ale vieții Inter
naționale este apărarea păcii. Po
trivit vederilor noastre, pentru ca 
pacea să fie echitabilă și durabilă, 
trebuie respectate principiile inde
pendentei statelor, egalității în drep
turi, integrității teritoriale și nea
mestecului în treburile interne șl, 
în același timp, acordurile încheiate 
Intre state. Atît timp cît drepturile 
legitime și interesele națiunilor nu 
sînt apărate, este gTeu să se creadă 
că pacea poate fi instaurată. Cea 
mai sigură cale este reglementarea 
conflictelor Internationale prin ne
gocieri sincere. Aceste considerente 
au devenit o tradiție și un principiu 
de bază în politica externă a Tur
dei, tară care contribuie la instau
rarea și apărarea păcii.

Politica pe oare o urmează Tur-

Oît despre problema cipriotă care 
constituie o cauză a națiunii noastre 
trebuie menționai că contactele care 
continuă de mai mult timp între 
reprezentanții coIot două comuni
tăți nu s-au soldat încă cu rezul
tate pozitive. Obținerea rezultatelor 
dorite în cadrul acestor convorbiri 
este strins legată de desfășurarea 
acestora într-un spirit de sincerita
te și concepții sănătoase. Reglemen
tarea cu un ceas mai devreme a 
acestei probleme, care continuă și 
care ani de-a rîndul a dat naștere 
la diferite conflicte, prezintă o ma
re importanță în ce privește apă
rarea păcii și securității în regiunea 
noastră. Ne exprimăm dorința ca 
contactele care au loc să fie utile 
în găsirea unei căi echitabile de 
rezolvare definitivă care să vină în 
întîmpinarea drepturilor și interese
lor legitime ale tuturor părților in
teresate.

Stimate domnule Președinte, 
încheind scurta mea expunere cu 

privire la problemele Internationale, 
înainte de a mă referi la relațiile 
bilaterale dintre țările noastre, aș 
vrea să spun că urmărim cu interes 
și apreciem politica pe care o duce 
vecina noastră România sub condu- 
ceiea dv. clarvăzătoare în lupta 
pentru pace. Sîntem convinși că a- 
ceastă politică este utilă cauzei pă
cii în regiunea noastră și în lume. 
Faptul că atît unii cît și alții sîntem 
de acord că deosebirea de regim nu 
constituie o piedică pentru instaura
rea prieteniei, cu condiția respec
tării reciproce a principiilor ega
lității intre state și neamestecului 
în treburile interne, constituie unul 
din punctele comune ale politicii 
noastre. Acest lucru este important 
în dezvoltarea relațiilor dintre noi.

Dezvoltarea legăturilor de prie
tenie dintre țările noastre vor fl 
fără îndoială în interesul națiunilor 
noastre. România și Turcia depun 
toate eforturile pe drumul dezvol
tării și prosperității.

Eforturile pe care le* manifestă 
cele două părți cunosc o evoluție 
care va conduce la instaurarea de 
relații utile în diferite domenii. în 
ultimii ani, între țările noastre au 
fost semnate diverse înțelegeri care 
reglementează relațiile noastre în ce 
privește comerțul, turismul, trans
porturile, relațiile consulare și asis
tenta juridică.

Există posibilități ca relațiile din
tre țările noastre, relații ale căroT 
rezultate bune le* putem constata 
încă de pe acum, să se dezvolte și 
mai mult, prc-cum și de a stabili 
contacte apropiate și în alte dome
nii. Ne exprimăm speranța că în 
scurt timp pe acest tărîm se va în
registra o dezvoltare.

în ce privește relațiile noastre 
economice, după părerea noastră, 
există multiple posibilități de a lăr
gi colaborarea în acest domeniu.

După cum se știe, dezvoltarea e- 
conomică a Turciei are loc potrivit 
planurilor cincinale. Primul dintre 
aceste planuri a fost îndeplinit, iar 
în ce privește realizarea celui de-al 
doilea au început încă de pe acum 
să fie obținute rezultate demne de

Stimate domnule Președinte, 
Onorată doamnă Sunay, 
Domnule Prim-ministru, 
Distinsă doamnă Demirel, 
Expiimîndu-ne satisfacția de a fi 

oaspeții dumneavoastră, domnule 
Prim-ministru, și ai stimatei dum
neavoastră sofii, doresc să vă adre
sez din nou mulțumiri pentru ospita
litatea pe care ne-o arătați, atît dom
niile voastre, cit și poporul turc. 
Vedem în aceasta expresia prețuirii și 
stimei de care sînt animate reciproc 
popoarele noastre, dorința lor co
mună de a dezvolta colaborarea re
ciproc avantajoasă, conlucrarea în 
slujba cauzei generale a păcii.

Rațiunile unor legături de bună 
vecinătate și colaborare între Ro
mânia și Turcia au fost înțelese la 
vremea lor de o serie de personali
tăți clarvăzătoare, aparținînd ambe
lor popoare. Aș dori să reliefez în 
această privință rolul cu totul deo
sebit pe care l-a avut în acest sens 
întemeietorul Turciei moderne, ma
rele om de stat Mustafa Kemal Ata
turk, care vedea în relațiile bune 
cu România — după propria sa ex
presie — „un motiv de continuă sa
tisfacție", precum și activitatea des
fășurată în acest sens de cunoscu
tul om de stat și diplomat român 
Nicolae Titulescu, care afirma că 
„România și Turcia sînt menite să 
practice o prietenie sinceră și acti
vă". Acestor deziderate legitime, în 
deplină concordanță cu interesele 
celor două popoare, cu Interesele pă
cii mondiale sîntem, cred, chemați 
să le deschidem astăzi perspectivele 
cele mai optime de materializare.

Ca și dumneavoastră, constatăm 
cu vie satisfacție că relațiile româ- 
no-turce, neumbrite de nici un fel de 
probleme litigioase, s-au înscris în 
ultimii ani pe un drum bun, cunos- 
cînd o evoluție ascendentă. Este demn 
de remaroat faptul că în acest an 
schimburile de mărfuri înregistrează 
o creștere de șase ori față de ni
velul existent la începutul acestui 
deceniu. Trebuie să spunem însă că 
posibilitățile comerțului nostru exte
rior sînt mult mai ample. Acordu
rile, convențiile și celelalte docu
mente de colaborare încheiate oferă 
un cadru juridic de natură să stimu
leze raporturile, atît în sfera cola
borării și cooperării economice, cît 
și în domeniul științei, tehnicii, cul
turii și artei.

Popoarele român șl turc, ca șl 
toate celelalte popoare, sînt profund 
interesate în evitarea unei confla
grații mondiale, în statornicirea unui 
climat de pace și securitate — sin
gurul care permite valorificarea re
surselor fiecărui popor pe drumul 
progresului, descătușarea geniului 
uman în toate domeniile cunoașterii, 
subordonarea cuceririlor științei as
pirației oamenilor spre o viață mal 
bună.

Desfășurarea evenimentelor pune 
tot mai puternic în relief faptul că 
pacea și colaborarea internațională 
depind, în mod esențial, de recunoaș
terea deplină a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî sihgur soarta 
și a urma nestînjenit calea de dez
voltare corespunzătoare voinței și în

de organizare a societății nu sînt 
un impediment în desfășurarea bu
nelor raporturi între state. Relevînd 
acest aspect, doresc să-mi exprim 
totodată părerea că drumul cel mai 
bun pentru asigurarea păcii și se
curității internaționale nu trece prin 
divizarea lumii în blocuri militare 
opuse, ci prin colaborare și contacte 
neîngrădite între toate țările. In si
tuația internațională actuală, Repu
blica Socialistă România consideră 
că cea mai stringentă problemă la 
ordinea zilei este ca procesul de 
destindere șă fie continuat și adîn- 
cii.

Tocmai în acest sens concepem șl 
rezolvarea problemei securității eu
ropene — problemă de interes vital 
pentru âmbele noastre țări, ca șl 
pentru toate popoarele acestui con
tinent greu încercat de-a lungul is
toriei. Convingerea noastră că acest 
deziderat poate fi înfăptuit se înte
meiază pe faptul că în Europa există 
și se dezvoltă importante forțe so
ciale și politice care se pronunță 
pentru lichidarea reziduurilor celui 
de-al doilea război mondial șl a răz
boiului rece, pentru înfăptuirea de 
măsuri radicale, pentru destinderea 
militară și dezarmare. In abordarea 
problemei securității europene este 
necesar, după părerea noastră, să se 
pornească de la realitățile Istorice 
postbelice, de la respectarea fron
tierelor existente șl'a necesității dez
voltării de relații normale cu toate 
statele continentului. Organizarea 
unei conferințe europene ar putea 
prilejul o evoluție pozitivă spre so
lutionarea unor asemenea probleme.

Interesele popoarelor român și ture, 
ale tuturor popoarelor balcanice, re
clamă imperios normalizarea rela
țiilor șl îmbunătățirea atmosferei po
litice în Balcani. Experiența trecu- , 
tulul a demonstrat ce grave preju-r 
dicil au adus acestor popoare dife
rendele și conflictele dintre ele. 
Transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii, a colaborării și a bunel ve
cinătăți, ar fi o contribuție de cea 
mai mare însemnătate la consolida
rea păcii și întărirea securității în 
Europa șl în lumea întreagă.

Ne provoacă și nouă, ca și dum
neavoastră, îngrijorare situația din 
Orientul Apropiat, ce menține un pe
ricol potențial de război. Considerăm 
că pentru reglementarea el este ne
cesar să se aplice neîntîrziat rezo
luția Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, potrivit intereselor 
și dreptului la existență al tuturor 
popoarelor din această regiune, ce
rințelor păcii generale. Ne exprimăm 
totodată speranța că actualele tratative 
cvadripartite de la Paris vor duce cît 
mal repede la încetarea războiului 
din Vietnam — care constituie, de 
asemenea, o gravă sursă de încordare 
Internațională — la crearea condiți
ilor ca poporul vietnamez, greu în
cercat, să se poată dezvolta în pace, 
să-șl poată hotărî singur soarta, fără 
amestec din afară.

Viata demonstrează că în epoca 
noastră toate statele, mari, mici sau 
mijlocii, poartă răspunderea pentru 
soarta păcii mondiale. Tocmai în a* 
cest spirit considerăm că țările noas-

Mult stimate domnule Președinte, 
Distinsă doamnă Sunay,
Stimafi oaspeți,
Este o plăcere pentru mine și so

ția mea, pentru colaboratorii mei să 
vă putem saluta acum printre noi. 
Permiteți-mi să folosesc prilejul pen
tru a adresa încă o dată mulțumirile 
noastre sincere pentru ospitalitatea 
și simpatia cu care sîntem înconju
rați — expresie grăitoare a senti
mentelor de stimă șl prietenie împăr
tășite' reciproc de popoarele turc șl 
român.

Ne aflăm în Turcia de puțin timp, 
dar vizita pe care o facem ne dă 
posibilitatea să acumulăm impresii 
bogate. Am vizitat cu interes An
kara, capitala Republicii Turcia, care 
evocă personalitatea proeminentă a 
întemeietorului Turciei moderne, Ke
mal Ataturk și care se înfățișează 
ca un oraș modern, înfloritor. Ne-a 
rămas viu întipărit în minte contac
tul cu poporul turc pe care îl știm 
profund atașat Ideilor de libertate, 
independentă națională, pace și prie
tenie.

Ne-au bucurat convorbirile pe ca
re le-am purtat cu dumneavoastră, 
eminențl conducători ai națiunii turce, 
pentru că ele au evidențiat dorința 
comună a României și Turciei de a 
amplifica și diversifica relațiile de 
bună vecinătate. Este neîndoios, 
domnule președinte, că această preo
cupare corespunde pe deplin intere
selor celor două popoare ale noas
tre,- totodată, ea servește țelurilor 
de pace, înțelegere, securitate ale 
tuturor popoarelor.

In cadrul schimbului de vederi 
dintre noi, ne-am întîlnit pe platfor
ma înțelegerii că viata Impune as
tăzi să se excludă definitiv forța ca 
argument politic șl ca metodă de so
luționare a problemelor litigioase, să 
se așeze la temelia relațiilor Inter

Toastul președintelui Cevdet Sunay
Stimate domnule Președinte,
Vă mulțumesc din toată Inima 

pentru" amabilele cuvinte rostite la 
adresa noastră, a poporului turc. 
Sîntem foarte mulțumiți să consta
tăm că ați petrecut în mod plăcut 
aceste zile în țara noastră. In cu- 
rînd, Excelența Voastră va avea pri
lejul să constate și să vadă mai în
deaproape, personal, ospitalitatea 
turcă.

In același timp, sîntem fericiți să 
contatăm că convorbirile noastre 
s-au desfășurat și se vor desfășura 
în continuare într-o atmosferă caldă 
și sinceră, prietenească. Constatăm 
că eforturile noastre au dat roade, 
că părerile noastre converg către un 
singur fel — șl acest fel este men
ținerea păcii în lume. Sîntem datori 
ca în relațiile internaționale să mi
lităm pentru respectarea principiilor 
independenței, suveranității naționale, 
egalității în drepturi, respectului re
ciproc și neamestecului în treburile 
Interne, condiții esențiale pentru 

statale principiile Independentei șl 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc. Tocmai 
promovarea acestor principii favori
zează afirmarea deplină a persona
lității fiecărei națiuni, sporirea apor
tului său specific, original, la te
zaurul civilizației mondiale, buna 
conviețuire intre state, dezvoltarea 
încrederii șl colaborării dintre po
poare. In acest spirit evoluează și 
raporturile dintre țările noastre, co
laborarea economică, tehnico-științi- 
fică și culturală dintre România și 
Turcia, care, așa după cum s-a re
levat în convorbirile noastre, au în
semnate posibilități de amplificare și 

1 diversificare, în interesul comun al 
celor două popoare, precum și al 
destinderii atmosferei politice gene
rale în Europa și în lume. După e- 
pinia noastiă, generalizarea schim
bului de valori materiale si spiri
tuale între popoare este una din 
premisele esențiale ale eliminării 
conflictelor dintre state, ale destin
derii internaționale, ale consolidării 
păcii și securității.

Ne-am exprimat deseori punctele 
de vedere cu privire la căile și mo
dalitățile care pot asigura înainta
rea treptată, prin eforturile tuturor 
statelor continentului, spre obiectivul 
securității europene. Pentru schim
bul de idei și propuneri în această 
problemă vitală, pentru găsirea și 
transpunerea în viață a soluțiilor ce
lor mai potrivite, considerăm deose
bit de utilă organizarea unei con
sfătuiri a statelor europene.

Doresc să subliniez și cu acest 
prilej că o contribuție din cele mai 
importante la realizarea securității 
pe continentul european ar aduce 
normalizarea relațiilor dintre statele 
balcanice, conlucrarea lor activă în 
direcția îmbunătățirii climatului din 

ca-l aceste principii pentru că ele 
Izvorăsc dintr-o convingere comună. 
$1 pe unii șl pe alții securitatea și 
pacea regiunii noastre ne Interesea
ză îndeaproape. Noi știm că rela
țiile bilaterale de apropiere șl co
laborare între țările noastre sînt foar
te importante pentru pacea regiunii 
în care trăim și în același timp pen
tru pacea Europei și a întregii lumi. 
Dorim cu toții ca aceste teluri să 
fie atinse în condițiile respectării 
suveranității și independentei popoa
relor. După cum am mai arătat. Tur
cia acordă o atenție deosebită pro
blemei cipriote, ca o problemă im
portantă pentTu menținerea păcii în 
această parte a lumii. Urmărim în
deaproape politica pașnică promovata 
de prietenii noștri Tomâni.

Stimate domnule Președinte,
In convorbirile pe care le-am a- 

vut, am analizat împreună relațiile 
noastre bilaterale. Sîntem foarte mul
țumiți de stadiul actual al leaăturl- 

această regiune, transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii și colabo
rării internaționale.

Sînt încredințat că rezultatele a- 
cestei vizite confirmă încă o dată 
importanta și utilitatea contact - or 
directe între conducătorii de state 
pentru o mai bună cunoaștere reci
procă, pentru strîngerea legătnr lor 
prietenești între state și popoare, 
pentru dezvoltarea colaborării reci
proc avantajoase între țări si con
lucrarea lor activă pe tărîraul vieții 
internaționale, pentru apărarea păcii. 
După convorbirile pe care le-am avut 
astăzi, consider că discuțiile purtate 
au îndreptățit pe deplin aștept cile 
noastre și cred că și ale domniilor 
voastre. Se deschid perspective minu
nate pentru o colaborare rodnică, 
multilaterală, intre popoarele noas
tre și sperăm că, pornind de la 
răspunderea fată de popoarele noas
tre, vom acționa în așa fel încil să 
îndreptățim aceste așteptări. In aceas
tă ordine de idei, permiteti-mi să vă 
declar că așteptăm cu multă plăcere 
vizita în România a Excelentei Voas
tre, domnule președinte, și a doamnei 
Sunay, vizită despre caie avem toate 
motivele să credem ca va fi un nou 
pas înainte în evoluția ascendentă, 
rodnică, a relațiilor dintre România 
si Turcia.

în spiritul de colaborare și cor
dialitate în care se desfășoară șede
rea noastră în Turcia, propun -,3 
ridicăm paharul în onoarea dumnea
voastră, domnule Președinte. în să
nătatea doamnei Sunav, căreia a' • m 
plăcerea să-i aducem omagiile noas
tre; în sănătatea tuturor distinșilor 
oaspeți; pentru fericirea și prosperi
tatea poporului turc; pentru continua 
dezvoltare a colaborării între Româ
nia și Turcia,- pentru pace și prie
tenie între popoare.

tările noastre arată că aceste relații 
— care se întemeiază pe principiul 
avantajului reciproc — au frumoase 
perspective de a se dezvolte. Sînt 
convins că aceasta va fi în folosul 
ambelor țări.

Stimate domnule Președinte,
Vă mulțumesc călduros pentru in

vitația de a vă vizita tara, Invita
ție caie îmi va da prilejul să cunoso 
mai îndeaproape frumoasa dumnea
voastră patrie. Ne face o mare plă
cere să venim într-o tară vecină si 
prietenă. Cu această ocazie sper că 
ne vom vedea șl că vom putea con
stata roadele eforturilor minunate 
depuse de harnicul și înzestratul po
por român.

Stimate domnule Președinte,
Relevînd încă o dată bucuria pe 

care ne-a produs-o vizita dv. în 
Turcia permiteti-mi să ridic paharul 
în onoarea Excelentei Voastre, a sti
matei dumneavoastră soții, a valoro
șilor dumneavoastră colaboratori, și 
să urez din Inimă poporului român
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Muncă politică dinamică, eficientă 
pentru înfăptuirea angajamentelor

de întrecere
(Urmate din pag. 1)

f«niz*liile d< partid mi 1r.<eawnă 
că răspuinde-ilc sindicatului to otq«- 
r> .’•■'a între-orii nu lost 
r-mpotrivl. organizațiile 
e -mărit todraproape 
grupelor 
♦iccerii.
ce 
lor.
bun
»rrl
nu 
oale 
kiuiese i 
•copul și 
■aobrlizvrea 
c- qajamentdor

Un toc Important In cadrul muncii 
politice pentru popularizare i sarci-

diminuate, 
de partid 
activizarea 

sindicale în domeniul In
to dezbaterea problemelor 

le ridică realizarea angajamente- 
O deosebită atenție acordă, 

lâoară, organizațiile de partid din 
(e.ireie III. IV si V preefttirii to
nice a adunărilor grupelor rindi- 

? pentru <a dezbaterile re le pri- 
acesle ședințe să-și atingă 
i să contribuie din plin la 

minerilor la înfăptuirea

niloT de plan. « angajamentelor luate 
In Întrecere 11 ocupă agitația vlzii&lă. 
In ultimul timp, la mina Pclrila a 
fost reînnoită tntreaqa agitație vizu
ală. In Incinte minei. începlnd de la 
poarta exploatării $1 plnă la culuanil 
spTe circuitul pufului principal — deci 
pe arterele pe care le străbat în 
fiecare zl minerii — an fost afișate 
panouri mari cu angajamentele co
lectivului minei, ale sectoarelor șl 
chiar ale brigăzilor precum și che
mări către cadrele tehnico ale explo
atării prin oare sînt înfățișate prin
cipalele obiective alo anului, direc
țiile principale spre care trebuie să 
persevereze colectivul minei — cum 
ar îi realizarea ritmică a planului, 
folosirea din plin a timpului de 
lucru, s utilajelor din dotare, redu
cerea conținutului de steril din pro-

Orientarea profesională a elevilor
0 SARCINA PERMANENTA
A SCOLII Șl FAMILIEI

(Urinare din pag. I)

nache surprindem caracteriza
rea făcută fiecărui elev șl 
îndrumarea dată pentru a ur
ma o școală sau alta precum 
șl părerea elevului și a pă
rinților. în pagina rezervată 
elevului Ionel Grădinara, se 
menționează necesitatea urmă
rii în continuare a școlii ge
nerale de 10 ani si califica
rea la locul de muncă după 
absolvirea școlii. Elevul Du
mitra Cornoiu vrea să urmeze 
liceul industrial deși diriginta 
nu este de acord, elevul Tra- 
'sn Gheorghiu o școală pro
fesională, Nicolae Chifor liceul 
industrial electrotehnic, iar 
loan Pafa o școală comercială 
pregătindu-se pentru meseria 
de chelner.

Aprecierile au fost făcute 
după o observare atentă, atît 
la scoală cît și !n cadrai cer
curilor de elevi, In timpul ac
tivităților extrașcolare. în mul
te cazuri aprecierea făcută a 
corespuns integral atît dorin
ței copilului cît șî a familiei. 
La întocmirea caracterizărilor 
s-a tinut cont de părerea ca-

drelor didactice și a maiștri
lor instructori, în urma mai 
multor vizite făcute Ia între
prinderile din cadrai munici
piului, a întîlnirilor cu specia
liștii din producție.
_ Am prezentat aceste exem
ple pentru a reflecta necesi
tatea urmăririi atente, de că
tre fiecare diriginte, a elevi
lor din clasa a VTII-a, a orien
tării profesionale a elevilor.

Tn acest proces dificil, care 
cere o îmbinare armonioasă a 
intereselor economiei națio
nale cu Înclinațiile fiecărui e- 
lev, fiecare cadru didactic este 
dator să arate elevilor mese
riile legate de obiceiul pe 
care-1 predă, demonstrîndu-le 
Importanța unor cunoștințe 
pentru profesiunile respective.

Timpul care a mai rămas 
pînă Ia sfîrșilul anului școlar 
trebuie folosit din plin în sco
pul orientării profesionale a 
elevilor din clasa a VITT-a. 
Munca In cercuri, vizitele Ia 
domiciliu, excursiile și înlîl- 
naile vor trebui intensificale 
pentru a oferi tinerilor largi 
posibilități de Învățătură, și o 
justă orientare în alegerea 
profesiunii viitoare.

ducția brută ele. ■— pentru a obține 
succese cit mal prețioase In lnlîm- 
plnarea sărbătorit eliberării, Gazeta 
de perete este, de asemenea, un mij
loc valoros pe care-1 folosește comi
tetul de partid al minei In populari
zarea angajamentelor, a stadiului de 
realizare a acestora. Actuala ediție 
a gazetei de perele este consacrată 
în întregime popularizării angajamen
telor luate în 
a măsurilor ce 
vor întreprinde 
de rea realizării 
amplificare, graficele de producție 
sînt de asemenea instrumente vii, 
eficiente pe care comitetul de partid 
le folosește din plin în cadrul muncii 
politice de popularizare a realizărilor 
obținute în întrecere, de mobilizare 
a colectivului minei la înfăptuiri cit 
mai însemnate.

In vederea fructificării din plin n 
entuziasmului declanșat de întrecerea 
socialistă în întîmpinarea celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării patriei 
a inițiativei tuturor minerilor și 
cadrelor tehnice, comitetul șl orga
nizațiile de partid din cadrul explo
atării au de muncit în continuare, 
cu perseverență și competență, pentru 
a imprima muncii politice de masă 
un caracter dinamic, eficient, spre 
a crea toate premisele ca obiectivele 
mobilizatoare la care s-au angajat 
minerii petrileni în marea competiție 
în cinstea zilei eliberării să fie trans
puse în fapte. Primii pași făcuți în 
acest sens, înfăptuirile colectivului 
minei în primele luni ale anului pre- 
zLntă, de fapt, garanții sigure în 
acest sens.

in trecere precum și 
s-au întreprins șl se 
în continuare în re
tor. Stalin de radio-

Trăinicia cablurilor de funicular depinde și 
de modul in care se efectuează probele de 
încercare a firelor. Această operație impor
tantă este efectuată, la U.R.U.M.P de Maria
na Erkedi.

Foto : A DULA

Avancronică fotbalistică

De ce nu se trece

finlsterid Minelor a elaborai to- 
strurțiuni’e de prevenire a bnvendl- 
llor In domeniile sale de activitate, 
Inslrucțlunl care au (ost primite șl 
d>- către exploatările miniere din 
Valea Jiului, precum șl de U.R.U.M. 
Petroșani.

Deși aceste Instrucțiuni se adre
sează conducerilor tehnice ale uni
tăților economice și comtoitlor teh- 
ni< ■ PCI., prevăzlnd obligativitatea 
acestora de a le studia sl de a (rece 
de îndată la aplicarea lor. nlrl pină 
In prezent nu s-a realizat acest lu
cru la o serie de obiective din Va
lea Jiului. AMfel, conducerile sl co
misiile tehnice PCI dn la HR.U.M. 
Petroșani minele Aninoaso sl Uri- 
cani, cu toate că au primit Instruc
țiunile tocă din luna noiembrie
1968. nu au întreprins nld In Ia
nuarie 1969 nimic pentru aplicarea 
prevederilor acestor instrucțiuni. A- 
ceaslă stare 
te fi îngăduită deoarece 
rea acestor instrucțiuni 
grave consecințe.

De ce nu se trece la

de lucruri nu mal poa- 
neaplica- 

poate avea

Maior RADI1 
grupul județean

fapte ?

NICOLAE 
de pompieri

♦
|

t
Va li o etapa volburoasâ

Medici
petroșăneni

în vizsfă
la Hafeg

sala Casei de cultură din

sau liniștita ?

Victime ale iresponsabilității 
si vicleniei

In
orașul Hațeg a avut loc, recent, 
un interesant șl util simpozion 
pe tema — atît de viu comen
tată — a cancerului. Cu aceas
tă ocazie, medicii Constantin 
Lepădatu, Aurel Huna și Ni
colae Scărlătoiu au făcut ex
puneri bine documentate, care 
au stlrnlt interesul auditoriu
lui. S-au elucidat o serie de 
diverse noțiuni - 
ție mai restrînsă 
re la

Cel 
vi tați, 
revină
locul lor, spre a le răspunde 
la viitoarele Întrebări pe teme 
medicale.

de circula- 
- referltoa- 

temutul flagel.
trei medici au fost În
apoi, de cei prezenți să 
cit mai curînd în mij-

(Urmare din pag. n
se învine-

el absolut 
sale îi gă- 

Abia acum,

moartea*. Dar pe ea nu 
rtfeste cu nimic.

Gheorghe se crede și 
■«vinovat. pe cînd soției 
oește numai cusururi,
rfnd au un copil, își descoperă unul 
•Muia defectele. Acum lui 1 se „rupe" 
fcrdroe după Adișor, dar a plecat fără 
aă se uite in urmă, ier ea nu știe

.ce n-ar face" pentru copilul el, 
dar abia așteaptă să-l dea la creșă. 
Iar cel de-al treilea, un escroc, în- 
virtește manivela în mîini, așteptînd, 
probabil, e altă aventură pe care apoi 
s-o renege. Dar Adi ? Pe el 11 va 
ocroti legea care, desigur, li va tra
ge la răspundere pe cel care l-au 
adus pe lume și nu sînt în stare să 
vadă de el, pe cel vlnovațl că el nu 
se află lingă ambii părinți.

Iată 
ne-am 
nifloat 
de repaus. Deci, miercuri, după nu
mai două zile de respiro, cele 16 
divizionare A se vor afla din nou în 
întrecere pentru victorii și... puncte.

Le București, mult vitregitul cu
plaj a reintrat In drepturi. Și încă 
ce cuplaj ! Toate patru bucureșten- 
cele se vor „bate" între ele. In 
deschidere Progresul — Rapid. în
vingătorii cu 3—0 ai lui F. C. Djur- 
garden și cu 1-—0 ai Vagonului Arad, 
vor primi replica unui Rapid care 
n-a putut fi oprit la semafor nici de 
Petrolul la Ploiești, nici de A.S.A. 
la Tg. Mureș. Echipa șepcilor roșii 
din orașul de pe Someș, a lăsat și 
ea două puncte rapidiștilor la Bu
curești. Deci, Rapidul este singura 
echipă care și-a însușit toate cele 
șase puncte posibile din cele trei 
etape ale returului. Va reuși oare 
veteranul UJise et. comp, să pună 
Rapidului semaforul pe roșu ? Un 
egal pare mai, indicat. Nu 
clus nici unu sau doi.

Vedeta cuplajului opune 
mo, care mai visează la

că, deși nu sîntem 
luat inima-n dinți și 
etapa a XlX-a în afara zilei

englezi, 
am pla

roșu î
este ex-

Nicu SBUCHEA
Hațeg

un Dina- 
tltlul de 

campioană, Stelei ce nu și-a spus 
încă ultimul cuvin! în acest sens. 
O victorie a Stelei ar însemna un 
nou pas pe scara ce urcă spre vlr- 
ful piramidei. Va străluci Steaua sau

„Transilvania" 
în primul voiaj 

turistic din acest an

După faptă
și răsplată

să lase nici un

titlul de 
nu cre- 

puncl și 
lui Ilie

Dinamo va avea ultimul cuvînt ? 
Pronosticul exact îl vom avea după 
minutul 90. Pină atunci 1, X, 2.

Lidera joacă din nou acasă. Ad
versară — Petrolul. U.T.A. a dat cu 
părere de rău un punct Stelei. Zgîr- 
cită, ca o pretendentă la 
campioană ce se pretinde, 
dem că o
nici o speranță băieților 
Oană. Deci victorie arădană. Dacă 
totuși Petrolul va ciupi un punct la 
Ploiești, se vor aprinde făclii cu... 
gaz.

Universitarii din cetatea Banilor 
se vor lntîlni cu colegii lor din 
Cluj. Angrenați direct In urmărirea 
liderului, studenții craioveni vor a- 
plica zicala : „frate, frate dar brînza-i 
pe bani' și deci pornesc hotărîți să 
obțină ambele puncte puse In joc.

Vagonul Arad face cea mai lungă 
deplasare tocmai la Constanta unde 
va avea de înfruntat al 9-lea val al 
Farului. Vor reuși oare deținătorii 
autoritari ai lanternei să eclipseze 
Farul chiar la el acasă ? Cam greu 
de presupus o atare surpriză. Cre
dem că arădanii nu se vor putea 
întoarce acasă cu puncle și nici cu... 
un vagon de goluri. Dar să nu anti
cipăm cu prea multă certitudine 
știut fiind că balonul e... rotund.

Băcăuanii își mai amintesc de 
K. O. suferit In toamnă la Tg. Mu-

INTR-UN STAL AERIAN

După o perioadă de andocare pen- 
kri revizii si reparații, motonava 
„Transilvania" a părăsit portul Con
stanta, pornind in primul voiaj tu
ristic din acest an spre porturile 
Mării Mediterane. Pînă în luna iu
nie „Transilvania" va efectua curse 
pe ruta Constanța — Istanbul — A- 
le-na — P.eirut — Haifa — Neapole 
— Genova — Runis. urmînd ca 
tâmpul verii să întreprindă circa 
de croaziere între Constanța si 
tanbuL

pe
50
Is-

(Agerpres)

De curînd, a avut loc în sala de 
spectacole din orașul Hațeg, dezba
terea procesului Intentat împotriva 
lui Victor Vlajconi care, într-una 
din zilele trecute, uitind că nu se 
află la el acasă, ci în 
făcut scandal, a spart 
a tăiat fetele de masă 
țat cu cuțitul pe unii 
nici, și chiar pe un ofițer de miliție.

Pentru faptele sale, care nu ca
drează cu comportarea în societatea 
noastră de azi, completul de jude
cată l-a .răsplătit" pe Victor Vlai- 
coni cu un an și jumătate închisoare.

restaurant, a 
cileva sticle, 
și a amenin- 
cetăteni paș-

1 datoria dispecerului!

Ațl simțit cumva vreo
dată, pe propria-vă pie
le, starea de impondera
bilitate ? Nu ! A, ce să 
vă spun, e excepțional! 
Trăiești o senzație cople
șitoare. Nici dracul, cit 
e el de invizibil, n-a 
cunoscut o asemenea ui
mitoare stare. Nici sfîn- 
tul Ilie cind își înhamă 
trăpașii și brăzdează in 
galop norii (și noi zicem 
că trăzneșle) nu s-a sim
țit niciodată atît de u- 
șor, cum m-am simții eu. 
Eram ca un fulg plăpind, 
ca un pufuleț de păpă
die, ca o pană de rață, 
ca un balon roșu de 1 
leu scăpat din mina unui 
copil. Mă simțeam atît 
de imperceptibil, alit de 
suplu, și gingaș, incit a- 
cum — cind cei care 
m-au investit dinadins 
cu acea sublimă calitate 
de a fi deasupra tuturor 
s-au decis să mă coboare 
lotuși pe păminl — parcă 
m-apucă plinsul că n-am 
fost lăsat pe veci,
colo, sus. Ia înălțime. Să 
plutesc mereu in aer, ca 
golul de-asupra stadionu
lui, ca unele minți stoar
se de luciditate, ca un

noruleț inofensiv ! S-au 
temut, probabil, că ți- 
nîndu-mă mereu în aer 
să n-ajung cumva să-mi 
dau, cu adevărat, aere !

Să vă spun însă.cum 
s-a întîmplat. Cineva — 
.nu spui cine, persoană 
însemnată", vorba lui A- 
gamiță Dandanache — 
neavînd la îndemînă un 
cîntar farmaceutic foarte 
sensibil, cu care să mă

gre sau fasole") plutind 
in aer, pe deasupra spec
tatorilor care au umplut 
sala Casei de cultură. 
Nu m-ațl văzut ? E și fi
resc, dumneavoastră ur
măreați, ca și mine de-alt- 
îel, gălăgia italiană de 
pe scenă, nu vă uitați în 
sus, spre plafon, să mă 
vedeți ! Ce căutam pe-a- 
colo ? Nu căutam nimic; 
venisem și eu, chemat

ETON

mieră, nici n-am simțit 
că din „omul nostru" — 
care elogiază orice — 
am devenit un spin iri
tant. Și-mi părea bine ! 
Da, da, oricît v-ar părea 
de nepotrivită expresia, 
aflați că mă simțeam ca 
porcnl gîdilat pe burtă 
acolo sus, în postură de 
microorganism Imponde
rabil.

Nu știu cum de Ie-o 
fi groază de aer aerofo- 
bllor, dar eu simt șl a- 
cum o sete continuă de 
a respira oxigenul de 
sus al sălilor de specta
cole. E minunat !

de acest 
decil să 
la Lonea 
Să călă-

Vechiul proverb care zice că , da
rt tot alegi, la urmă culegi1', se do
vedește a fi tocmai pe dos de cileva 
tata și ca să te convingi 
kieru nu trebuie altceva 
călătorești cu autobuzul de 
■pre Petroșani sau invers,
toreștl! Ușor de zis, dar mai întii 
trebuie să aștepți în stație o jumă
tate de oră, uneori și mai mult pină 
f?i fac apariția la orizont autobu
zele înșirate unul după altul, ca la 
paradă. Uneori sosesc chiar patra la 
număr oferindu-țl ocazia să alegi în 
care să te urci.

Astfel s-a întîmplat într-una din 
cerile trecute, In jurul orei 20. In 
stații așteptau și mame cu copii în 
brațe care pllngeau din cauza fri
gului. După o așteptare de peste o 
Jumătate de oră s-au ivit trei auto
buze deodată. Din stațiile de ia 
școală, dub și piață au meat cel 
puțin șapte copil care plîng- _ Piin- 
setele lor, discuțiile oameni tor care

vorbeau care .de care mai tare, au 
creat în autobuz o hărmălaie de ne- 
descris. Printre oamenii in toată fi
rea s-a găsit și unul care să „miau- 
ne" imitînd pllnsetele copiilor vrînd 
să arate cu aceasta cît e de isteț, 
amuzindu-se că face și el ceva.

Faptul că autobuzele pleacă iașl- 
• lo&te unul după altul din sta- 
■ de capăt de linie nu poate fi 

numai pe seama barierei, așa 
i susțin unii șoferi sau laxaloa- 
ci este și cauza nepăsării dispe-

rate 
liile 
pus 
cum 
re, ( 
cerului care dirijează circulația au
tobuzelor. Acest lucru se petrece de 
mai mult timp stil dir-lneata cil și 
seara.

Ar fi de dorit ca to mersul auto
buzelor să se facă puțină ordine, 
să fie respectat orarul de circulație 
a acestora. Doar e datoria dispece
rului 1

Robert P1NCZER
cot espon dent

MIERCURI 26 MARTIE

11,00 Limba franceză. Lecția nr. 51 (reluare).
11,30 Limba englezi. Lecția nr. 50 (reluare).
12,00 Tv. pentru specialiștii din industrie. îngră

șăminte chimice cu loslor șl îngrășăminte 
complexe penlrn agricultură (reluare). 
Închiderea omisiunii de dimineață.
Fotbal: cuplajul bucureștean Progresul — 
Rapid șl Steaua — Dinamo București.
Telex Tv,
I.lmba germană. Lecția nr. 49.

12.30
14.15

18,00
18.05
18.30 Emisiunea pentru tineret : „Elevi în salo

petă". Transmisiune in direct do la Fmuab.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Ca la Cluj — Ulm folcloric realizat de 

Studioul de Televiziune.
19.45 Avanpremieră.
20,00 Telecinemafeca : 

artistic.
21.45 Căsuța poștală 111 — Dialoq cu telespec

tatorii.
22,00 Cărți și autori.
22,20 Seară de balet.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

„Mărie Octobre" film

Radio
JOI 27 MARTIE

PROGRAMUL I:

la A.S.A. 
mureșenii

se duc laOradea 
victoriei obținute 
doua clasate, cu 
acumulată și sal-

reș. Acel 0—4 le stă ca o lovitură 
de pedeapsă pe Inimă. Sînt ei drept 
bucuroși de acel punct mare și pre
țios pe cdre ni l-au ciupit dar pen
tru ca mulțumirea să le fie deplină 
vor încă două puncte de 
Rămine de văzut dacă și 
vor fi de acord.

Cei de Ia Crișul 
Iași cu optimismul 
asupra celei de a 
zestrea de puncte
tul în clasament, cere-i scutesc pen
tru moment de emoțiile retrogradă
rii. Pe stadionul din Dealul Copou- 
lui cam puțini se pot lăuda că s-au 
întors acasă cu puncte. Dar, potri
vit dictonului „cît trăiești speră", 
speră și Crișul intr-un rezultat o- 
norabil.

încheiem cu favoriții care, deși 
ne-au dezamăgit duminică, tot ai 
noștri rămin. Jiul va merge pc Ar
geș în sus. In acest campionat Insă 
echipa de la Pitești s-a prăvălit ver
tiginos la vale spre periferia clasa
mentului. In meciul cu Jiul, echipa 
lui Dobrin va face desigur totul pen
tru a zăgăzui apele tulburi și ama
re ce o duc spre B. Jiulișlii sînt și 
ei în căutarea punctului pierdut cu 
Dinamo Bacău pe teren propriu. 
Dacă atacanții Jiului nu se vor în
trece în ratări ca la Craiova și Pe
troșani, atunci... Dar, ce va fi 
tunci, vom vedea.

AZI

a-

D. CRIȘAN

emisium „Spoil ii iwf
Astăzi stațiile noastre de radio 

vor transmite emisiunea „Sport și 
muzică". In cadrul acestei emisiuni 
se vor prezenta aspecte de Ia întîl- 
nirile de fotbal din cadrul catego
riei A. Transmisia va Începe în 
Jutul orei 16,20 pe programul 1.

(Agerpres)

JOI 27 MARTIE
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Bravo, seria I și II; Republica: Al 
7-loa continent,- PETR1LA: Mărturi
sirile unui domn cu cameră mobi
lată; LONEA — 7 Noiembrie: Os
car,- Minerul: Roata vieții; ANINOA- 
SA: Ultima noapte a copilăriei; 
VULCAN: Cine călărește un tigru; 
LUPENI — Cultural: Suflete tafci. 
seria I șl II; PAROȘENI; Pasărea 
timpurie; URICANI: Montparnasse 19.

Rio

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață; 6,05—9,30 Muzică și actua
lități; 9,30 Odă limbii romane; 10,00 
Madrigale,- 10,10 Curs de limba rusJ,
10.30 Muzică populară; 11.05 Ora 
specialistului,- 11.25 Melodiile primă
verii — muzică ușoară; 11.45 SLit d 
medicului; 12,00 Parada instrumen
telor; 12.15 Cronica teatrală; 12.30 In- 
tilnire cu melodia populară și interpre
tul preferat,- 13,10 Avanpremieră (nti- 
diană, 13.20 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14,10 Emisiune lite
rară pentru școlari; 14,30 Concert-al 
zilei; -15,05 Cîntece vesele; 15.30 
înflorești pămint al bucuriei — in- 
tece; 16,00 Radiojurnal. Sport. B ce
tin meteorologic,- 16,10 Muzică u- 
șoară de George Grigoriu; 16.30 An
tena tinerelului; 17,00 Recital d»- o- 
peră Cornel Sta vru; 17,15 Ce e nou 
în județul dv.î—Vîlcea,- 17,45 Re\ -ta 
economică: 18.05 Muzică populară»
18.30 Gazeta radio,- 19,00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră,- 19 20 Sporii
19.30 Melodii populare; 19.50 Ci !ă 
Aura Urziceanu,- 20,05 Cine știe- iș- 
tigă (reluare); 20,30 Muzică u- A 
pentru toate vîrstele; 21,05 Oanu nl 
de seamă. Dimitrie Bolinlineanu. ’! 5 
De la muzica ușoară la jazz,- ' O 
Radiojurnal. Buletin meteorolc uc. 
Sport; 22.20 Romanțe; 22,40 Mon. i 
poetic; 22,45 Pagini din opere; 23 ’0 
Meridiane melodii; 0,05—5,00 Estra
da nocturnă.

PROGRAMUL II:

6,00 Din programul zilei: 6,10 Ar
monii matinale,- 6,45 Muzică popu
lară; 7,10 Ritmuri de fanfară; 7.37 
Melodii executate la xilofon; 7.45 Mu
zică populară; 8,10 Tot înainte (emi
siune pentru pionieri); 8,25 Selecțiunl 
diD operete românești; 9,10 Curs d» 
limba rusă; 9,30 Dansuri de estradă} 
10.30 Muzică ușoară; 10.55 Matineu d» 
operă; 12,05 Avanpremieră cotidiană» 
12.15 Concert de prînz,- 13,00 Soliști 
și formații artistice de amatori; 13 30 
Din țările socialiste; 13,50 Select iu ni 
din opereta „Timpul chitarelor" Je 
Lopez,- 14,10 Muzică populară din 
Dobrogea; 14,30 Moment științific» 
14.35 Melodii de Ion . Cristinoiu $1 
Constantin Alexandru; 16,15 Din 
înregistrările taragolislului Ion Mur- 
gu,- 16,45 Muzică ușoară; 17,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic,- 17.24 Cîntece și jocuri popu
lare; 18,05 Scriitori ai secolului XX» 
18.25 De la un cintec la altul,- 19,05 
Pagini celebre din opere; 19,30 C ,rs 
de limba rusă; 19,50 Noapte bună 
copii; 19,55 Concertul orchestrei de 
studio a Radioteleviziunii; 22,30 Cro
nica tea-raid; 22.45 Melodii cu dedica
ție; 23,07 Mari violoniști: Henryk 
Szeryng; 24,00 Muzică ușoară.

a-

V. TEODORESCU

O gamă mai largă de bunuri
electrice de uz casnic

(Agerpres)

de 
di-

aspiratoare de praf de dimvn- 
mici. storcătoare de fructe, 

electrice cu două ochiuri și al-

cintărească spre a aîla 
dacă am greutatea mini
mă necesară unui corp 
solid pentru a ocupa un 
loc în spațiul terestru, 
ra-a măsurat din ochi 
și... m-a făcut imponde
rabil. Cum, nu credeți 
că se mai pot intimpla 
în secolul supersonicii a- 
semenea minuni ? Vă 
spun sincer și vă dan 
șl cuv intui de onoare 
că am văzut ultima pre
mieră a Teatrului de 
stat „Valea Jiului" (cu 
pofticiosul titlu „Icre ne-

fiind, să văd premiera. 
Și cum fotoliile rezerva
te pe rindul A (cu nu
merele 27 șl 28), dintr-o 
regretabilă eroare a con
structorilor acestui fru
mos lăcaș de cullură, au 
fost plasate intr-un ae
rian stal Invizibil, nii-am 
ocupai tacticos, liniștit, 
locul. Ce era să fac ! In 
fond, am văzul nestin
gherit spectacolul. Nu 
m-au ațintit nici priviri 
chiorișe, supărate că am 
îndrăznit să... nu-mi pla
că ceva Ia o altă pre-

P. S. N-ați înțeles ma
re lucru ? Cred că nu 
pot fi mai explicit. Dacă 
vreți să vă convingeți 
că am avut dreptate, 
controlați rîndul A din 
sala Casei de cullură și 
veți vedea că locurile 
27 și 28, notate pe in
vitația primită Ia redac
ție, p’.i există.

Să fie găină ? Parcă 
prea are ciocul lătăreț I

Răspunzînd solicitărilor repetate ale 
populației se pare câ anul acesta ma
gazinele de specialitate vor fi apro
vizionate cu o gamă mai largă de 
bunuri electrice de uz casnic. După 
cum aflăm de la ministerul de resort, 
In întreprinderile electrotehnice se 
află In curs de realizare sau se pre
gătește fabricația unor numeroase a- 
semenea produse. Printre acestea se 
află un aspirator cu consum redus 
de energie, o electropompă pentru

grădinarii amatori, ventilatoare 
masă și radiatoare în sortimente 
ferite, uscăloare de păr și altele. 
Este în curs de extindere și gama 
iermoplonjoarelor (încălzitoare elec
trice de apă), cu tipuri noi de 100; 
500 și 700 Wați. Primul dintre a- 
ceslca poale funcționa și Ia un cu
rent de 12 Volți și este destinat au- 
tomobiliștilor.

Se află, de asemenea. în fabrica
ție un tip modern de antenă de te-

levizor care permite și poziționare 
verticală, asigurind în felul acesta 
o mai bună recepționarc.

încă dq pe acum se pregătesc și 
produsele anului viitor. Printre aces
tea se află bătătorul electric pentru 
covoare, lustruitoare electrice de par
chet, 
sli mi 
plite 
tele.
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Sosirea la Tunis 
a unei delegații 

sindicale 
din România

TUNIS 25 (Agerpres). — La Tunis 
a sosit intr-o vizită de prietenie de
legația sindicală română condusă 
de tovarășul Dumitru Gheorghiu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R. La sosire oaspeții români 
e-.i fost salutați de Mahmoud Ben 
Ezzeddine, secretar general adjunct 
al Uniunii Generale Tunisiene a 
Muncii U.G.T.T. — și de alți mem
bri ai Comitetului Executiv al 
U.G.T.T.
A fost de fală Emilian Manciur, în

sărcinat cu afaceri al R.S. România 
la Tunis, și membri ai ambasadei.

Luptele 
din Vietnamul 

de sud
SAIGON 25 (Agerpres). — Avioa

ne americane de tip „B-52" au bom
bardat în noaptea de luni spre marți' 
în trei raiduri succesive, regiunea 
înconjurătoare a capitalei sud-viet- 
nameze. În citeva zone situate la 
vest și nord-vest de Saigon a fost 
lansată o cantitate de peste 500 tone 
de bombe. De asemenea, continuînd 
misiunile de represiune împotriva 
unor presupuse concentrări ale for
țelor patriotice sud-vietnameze, șapte 
bombardiere gigant au lansat o ma
re cantitate de bombe asupra îm
prejurimilor localității Kontum, în 
regiunea Platourilor înalte. Totodată, 
în lungul fluviului Mekong. trupe 
speciale ale S.UA. continuă de mai 
multe zile operațiunea de curățire 
denumită conventional .Speedy Ex
press

In același timp, detașamente ale 
Frontului National de Eliberare și-au 
continuat acțiunile ofensive în zorii 
«ilei de marți, bombardînd și atacind 
20 de principale obiective strategice 
mili-tare americano-saigoneze. Patrio
ts sud-vietnamezi mențin, de ase
menea, o puternică presiune în jurul 
orașului Quang Ngai. situat în par
tea septentrională a Vietnamului de 
sud.

Demonstrații de protest 
împotriva participării 

Italiei la N. A. T. O.
ROMA 25. — Corespondentul A- 

gerpres, Giorgio Pastore, transmite i 
în numeroase orașe italiene au a- 
vut loc mari demonstrații de pro
test împotriva participării Italiei la 
N.A.T.O., pentru desființarea blo
curilor militare, pentru democrație 
și socialism. La Napoli, unde se află 
una din bazele militare ale N.A.T.O., 
mii de oameni ai muncii și studenti 
au participat la o manifestație pe 
străzile orașului, după care s-au a- 
dunat in sala de spectacole Fioren- 
tini, unde a avut loc un miting.

A luat cuvîntul Enrico Berlin- 
guer, vicesecretar general al Parii-

Bunele intenții infirmate
După multe tergiversări, săptămî- 

na aceasta vor începe in capitala 
Belgiei negocieri intre reprezentan
ții -latelor afro-malgașe, asociate la 
Piafa comună, și cei ai delegațiilor 
gu. ernamentale ale țărilor membre 
ale C.E.E. legate de reînnoirea tra
tatului de asociere. Problemele în 
discuție sint complexe. Pină la 31 
mai, cînd urmează să expire tratatul 
de asociere cunoscut sub numele de 
„Con\ enția de la Yaounde", timpul 
este destul de scurt. Țările afro- 
malgașe au cerut in repetate rinduri 
ca negocierile să înceapă mult mai 
devreme. Mașina comunitară insă 
s-a urnit cu greu și de această da
tă. Este drept că problema reînnoi
rii convenției a fost discutată de 
citeva ori la reuniunile comunitare. 
Abordarea el, însă, s-a desfășurat 
pe alte planuri decîl cele dorite de 
africani, fapt care a trezit nedume
rire . șl nemulțumire in rlndurile lor. 
Africanii au fost nevoițl să asiste 
la un duel diplomatic de săplâminl 
de zile intre membrii comisiei exe
cutive a C.E.E. și reprezentanții gu
vernamentali al stolelor membre pri
vind problema cine să reprezinte 
Piața comună la tratative. Și de dota 
aceasta comisia executivă a incer
ta! să-și impună pretențiile sale 
.suprastatale", revendicînd dreptul 
dt o reprezenta interesele statelor

ORIENTUL APROPIAT
• Ședința Consiliului de Miniștri al R.A.U.
• Noul guvern iordanian

GAIRO 25 (Agerpres). — Consiliul 
de Miniștri al Republicii Arabe U- 
nite s-a reunit luni seara la Cairo 
sub președinția lui Gamal Abdel 
Nasser, pentru a examina situația 
în zona liniei de încetare a focului 
— anunță agenția M.E.N. In cadrul 
reuniunii, ministrul de externe egip
tean. Mahmud Riad, a făcut o expu
nere asupra activității diplomatice 
întreprinse în legătură cu criza din 
Orientul Mijlociu. Mahmud Fawzi, 
consilierul pentru afaceri externe al 
președintelui Nasser, a prezentat, de 
asemenea, un raport asupra rezulta
telor recentei sale vizite în Franța.

★

AMMAN 25 (Agerpres). — La Am
man a fost dată publicității lista 
noului guvern iordanian, remaniat ca 
urmare a demisiei, din motive de să
nătate, a fostului premier, Bahjat Al 
Talhouni. In funcția de prim-minislru 
a fost numit, după cum s-a anunțat, 
fostul ministru al afacerilor externe, 
Abdel Moneim El Rifai. Lista tabi
netului include cinci noi personali
tăți, cărora le-<au fost încredințate 
portofoliile afacerilor interne, trans
porturilor și comunicațiilor, finanțe
lor economiei și educației națio
nale. In funcția de ministru al afa
cerilor externe a fost numit gene
ralul Ahmed Toukan. care își păs- 

dului Comunist Italian. „Comuniștii, 
a spus el, vor promova initiative a- 
decvate pentru ca Italia să contri
buie la o politică de pace și destin
dere în Europa și în lume”.

La Livorno, unde se află o altă 
bază militară a N.A.T.O., a avut 
loc o manifestație de protest, la care 
au participat peste 40 000 de per
soane, venite din regiunile Toscana 
și Liguria. Asemenea manifestații, 
desfășurate sub lozinca „Afară cu 
N.A.T.O. din Italia, ieșirea Italiei 
din N.A.T.O.!", au avut loc în ci
teva zeci de localități mai mici.

membre ale Pieței comune ia tra
tative. Ca și In alte rinduri, Franța 
s-a opus cu hotărîre pretențiilor re
prezentanților comisiei executive. Pi
nă la urmă, s-a acceptat ca trata
tivele să fie purtate la nivelul mi-

COMENTARIU
nisterial sau al ambasadorilor, iar 
reprezentanții comisiei să participe 
numai la reuniunile experților.

După șase ani de existență a Con
venției de la Yaounde, statele afri
cane sint nemulțumite de evoluția 
relațiilor comerciale cu Piața comu
nă. Speranțele legate de această 
convenție de a spori exporturile lor 
pe piața vest-europeană pentru a-și 
procura mijloacele financiare nece
sare dezvoltării economice n-au fost 
împlinite. In textul convenției au 
fost prevăzute unele avani agii in 
special privind reducerea unor taxe 
Ia importurile de mărfuri tradițio
nale din țările africane. Ba mai 
mult, oficialitățile vest-europene se 
pot lăuda și cu alte promisiuni per
fectate in documente asemănătoare. 
Acordurile G.A.T.T. au prevăzut Șl 
ele înlesniri vamale acordate state
lor in curs de dezvoltare. Dar rea
litățile ciirelor statistice privind e- 

trează în continuare funcțiile de mi
nistru al apărării șl de vlcepremier 
deținute șl în vechiul guvern.

★
NEW YORK 25 (Agerpres). — Luni 

au avut loc la sediul Națiunilor Uni
te din New York o serie de convor
biri bilaterale intre reprezentanții 
permanent! la O.N.U., ai U.R.S.S., 
S.U.A., Marii Britanii și Franței, con
sacrate situației din Orientul Apro
piat. Reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U. Charles Yost, s-a 
intilnit separat cu reprezentanții ce
lorlalte trei state și cu cei ai R.A.U. 
și Iordaniei, precum și cu secreta
rul general al O.N.U., U Thant.

Londra

Dezbaterile din Camera Comunelor
LONDRA 25 (Agerpres). — Situa

ția din Insula Anguilla, criza din O- 
rientul Mijlociu și problemele vest- 
europene au fost in centrul dezba
terilor de politică externă care s-au 
desfășurat luni în Camera Comunelor.

Liderul Partidului conservator, Ed
ward Heath, a criticat intervenția 
britanică în Insula Anguilla, susți-

Evoluția situației 
din Pakistan

• Șeful statului a remis împuternicirile sale 
comandamentului forțelor armate

• Promulgarea legii marțiale

GARACI 25 (Agerpres). — Șeful 
statului pakistanez, mareșalul Ayub 
Khan, a remis marți toate împuter
nicirile sale comandamentului forțe
lor armate ale țării, anunță postul 
de radio Oaracl.

In ultima declarație făcută în cali
tate de președinte al statului, Ayub 
Khan a precizat că a luat această 
hotărîre ca urmare a incapacității 

voluția schimburilor comerciale In
tre state afro-malgașe și cele comu
nitare contrazic dezideratele expri
mate inițial. Exporturile produselor 
principale ale statelor asociate, ca 
banane, calea, cacao, au scăzut.

lată și un exemplu al unor res
tricții disimulate. Printre înlesnirile 
vamale consimțite de statele comu
nitare a fost și reducerea laxelor 
la importurile de cafea. Pe căi oco
lite, unele țări vest-europene au a- 
nulal aceste înlesniri. R.F. a Ger
maniei și Olanda, prin intermediul 
unul Impozit asupra consumului de 
calea, au șters dinlr-un condei e- 
ieclele scăderii larilelor vamale a- 
supra cafelei, aplicate de C.E.E. A- 
ceslea sint numai două exemple din 
multe altele pe care reprezentanții 
statelor afro-malgașe le vor prezen
ta partenerilor lor din C.E.E., spre 
a le arăta că intre declarațiile de 
bună intenție șl realitate este o 
distanță mare. !n ce măsură vor ii 
dispuși realmente și nu retoric re
prezentanții statelor C.E.E. să micșo
reze această distanță este greu de 
prevăzut, și acest lucru este cu atit 
mai dificil cu cil in rindul statelor 
vest-europene există moduri diferite 
de abordare a acestei probleme, de
terminate de interese diferite.

C. VARVARA

GENEVA

Lucrările Comitetului 
celor 18 state 

pentru dezarmare
GENEVA 25. - Corespondentul

Agerpres, H. Liman, transmite: In 
ședința de marii a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, șe
ful delegației americane, Gerard 
Smith, și-a exprimat speranța In
tr-tur succes posibil în domeniul li
mitării armelor strategice pe baza 
principiului controlului înarmărilor 
nuclearo. Referindu-se la ordinea de 

nind că miniștrii laburiști ar fi tre
buit să găsească o soluție politică 
în această criză. Referindu-se la fră- 
mintările din Uniunea Europei Occi
dentale, liderul conservator a com
bătut unele tendințe politice care 
vizează să facă din Consiliul per
manent al U.E.O. „ceva care ar e- 
chivala cu o comunitate politică*.

R. P. POLONĂ: 
La șantierele nava
le din Ustka (voie
vodatul Koszalln) a 
început producția 
unor traulere de 
pescuit marin con-
slruite din mase
plastice. In foto :
Trauler din mase
plastice la chelul
dih Ustka.

guvernului de a face fată valului de 
demonstrații șl ciocniri violente care 
au loc in ambele părți ale Pakista
nului. Mareșalul Ayub Khan a anun
țat desemnarea generalului Yahia 
Khan, comandantul forțelor terestre, 
în funcția de șef al noii administra
ții militare.

La scurt timp de la preluarea pu
terii, generalul Yahia Khan a anun
țat abrogarea actualei constituții șl 
promulgarea legii marțiale pe întreg 
teritoriul Pakistanului.

Succese însemnate 
în dezvoltarea economiei 

Mauritaniei
NOUAKCHOTT 25 (Agerpres). — 

După cum se menționează intr-un ra
port dat publicității la Nouakchott, 
în anul 1968 Mauritania a înregistrat 
o serie de succese însemnate în 
ceea ce privește dezvoltarea econo
miei sale. Mauritania, se menționea
ză în acest sens în raportul citat de 
agenția M.A.P.. este una din puți
nele țări africane care a reușit anul 
trecut să-și echilibreze bugetul șl să 
înregistreze un oarecare excedent al 
balanței de plăți, apreciat la 10 mili
arde franci c.f.a.

Accident de cale ferată în Belgia
BRUXELLES 25 (Agerpres). — In 

apropiere de Louvieres (Belgia) a 
avut loc marți un accident de calo 
ferată, soldat cu moartea a 15 per
soane și rănirea altor 81, dintre care 
patru in stare gravă. Acest acci
dent, considerat ca cel mai grav în

zi a conferinței, delegatul S.U.A. a 
evocat necesitatea angajării unoi 
discuții asupra experiențelor subte
rane ca șl a controlului fundului 
mărilor și oceanelor, precizând că 
în prealabil ar trebui să se stabi
lească „un limbaj comun" între pro
punerea americană șl cea sovietică. 
Delegatul american a respins însă 
ideea eliberării fundului oceanelor 
și mărilor de arme convenționale.

A urmat la cuvînt subsecretarul 
de stat pentru afacerile externe al 
Italiei, Mario Zagari, care a subli
niat că pentru a se ajunge la măsuri 
de dezarmare propriu-zise se impu
ne ca metodele de luciu ale comi
tetului să fie îmbunătățite. Tratatul 
de neproliferare a armelor nucleare, 
a relevat subsecretarul de stat ita
lian, ar putea avea o valoare ex
cepțională pentru destinderea ten
siunii internaționale pe baza res
pectării reciproce a integrității șl 
independenței tuturor statelor, dacă 
s-ar începe cu adevărat prin apli
carea dispozițiilor cu privire la de
zarmarea--nucleară. El a amintit, pe 
de altă parte, că trebuie respectate 
prevederile tratatului de neprolife
rare cu privire la dezvoltarea co
laborării internaționale în domeniul 
folosirii pașnice a energiei nuclea
re, făcîndu-se posibil accesul la teh
nologia nucleară în scopuri pașnice 
a țărilor nenucleare. El a precizat 
că guvernul Italian acordă un in
teres special problemei folosirii e- 
nergiei nucleare in vederea progre
sului economic și social pe baza 
deplinei egalități.

ACORD COMERCIAL 
TURCO-POLONEZ

ANKARA 25 (Agerpres). — La 
Ankara au luat slirșit tratativele co
merciale turco-poloneze în legătură 
cu volumul schimburilor reciproce de 
mărfuri pe o perioadă de un an. A 
fost semnat, de asemenea, un proto
col suplimentar la actualul acord 
comercial șl de plăți dintre cele două 
țări. Turcia va livra Poloniei bum
bac, piei brute, lînă angora, citrice, 
stafide, tutun, materiial lemnos, panel 
de nuc și o serie de produse indus
triale. Lista mărfurilor pe care Po
lonia le va exporta în Turcia cu
prinde mașini-unelte, Instrumente, 
rulmenți, piese pentru automobile, 
sticlă șl chimicale, fibre artificiale, 
utilaj medical, aparabaj foto și cine
matografic etc.

întrevedere 
Nlion Trudeau
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

In cursul primei sale vizite oficiale 
la Gasă Albă, șeful guvernului ca
nadian, Pierre Elliott Trudeau, a con
ferit luni cu președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, șl cu secretarul de stat, 
William Rogers. Purtătorii oficiali de 
cuvînt au declarat că în cadrul aces
tor întrevederi au fost abordate pro
blema construirii sistemului ameri
can de rachete antirachetă „Safe
guard", relațiile bilaterale, precum 
și unele aspecte ale situației inter
naționale, inclusiv cele referitoare 
la N.A.T.O., situația din Vietnam și 
Orientul Apropiat șl relațiile Est- 
Vest.

In 1968, relevă raportul, produc
ția de fier a Mauritaniei a atins ci
fra de 7,8 milioane tone, compara
tiv cu 7,1 milioane tone realizate 
în anul precedent. De asemenea, so
cietatea mauritano-franceză „Somire- 
ma", creată în 1968, a extras deja 
circa 600 tone do metale rare, în
treaga cantitate fiind exportată.

Se menționează, totodată, că suc
cese deosebite au fost înregistrate 
și în domeniul extracției șl comer
cializării cuprului, precum și in sec
torul agricol.

registrat in Belgia In ultimii 20 de 
ani, s-a datorat neglijenței unuia din 
conducătorii trenurilor de transport, 
care nu a respectat semnalul care-i 
interzicea plecarea din gara Lou
vieres. Pagubele materiale sînt a- 
preciate la mai multe zeci de mili
oane franci belgieni.

pe sci/rF]
• THE VALLEY. — In Insula Anguilla au continuat lunl 

manifestațiile de protest împotriva prezenței trupelor engleze, 
debarcate săptămina trecută. Grupuri de demonstranți au 
manifestat In fața reședinței Iul Anthony Lee, „împuternici
tul” guvernului britanic, cerînd reinstalarea președintelui 
provizoriu, Ronald Webster.

Intre timp, Webster, care se află la New York, a declarat 
în cadrul unei conferințe de presă că va purta tratative cu 
Lee asupra statutului viilor al insulei numai după retragerea 
tuturor trupelor britanice din Anguilla.

Hartă de prognoză a apelor subterane
• ALMA ATA. — La Institutul 

de hidrogeologie și ljidrofizică din 
Kazahstan, relatează agenția TASS, 
a fost întocmită, pentru prima oară 
în practica mondială, o hartă de 
prognoză a apelor subterane. Prog
nozele oamenilor de știință, bazate

@ CIUDAD DE MEXICO. — Un 
puternic uragan s-a abătut asupra 
regiunii de nord-est a Mexicului, a- 
fectînd în special orașul Monterrey. 
Ca urmare a vitezei foarte mari a 
vîntului, au fost distruse mai multe 
case și avariate numeroase linii e- 
lectrice. Potrivit primelor informații 
sosite din capitala Mexicului, se a- 
nunță că s-au înregistrat și victime 
omenești.

• HAVANA. — In Cuba a fost 
inaugurată prima stație pentru re- 
cepționarea informațiilor meteorolo
gice furnizate de sateliți artificiali ai 
Pămlnlului. Cu ajutorul aparatajului 
pus la dispoziție, de Uniunea Sovie
tică, meteorologii cubani vor putea 
obține informații mai precise și mai 
amănunțite despre starea păturilor 
superioare ale atmosferei, vor putea 
întocmi mai operativ prognoze ale 
timpului.

Peste 50 de raiduri întreprinse 
asupra unor obiective civile din Biafra

• GENEVA. — Un purtător de 
cuvînt al Comitetului Internațional 
al Crucii Roșii a declarat luni la 
Geneva că in. cursul ultimelor 13 
luni, aviația federală nigeriană a 
întreprins peste 50 de raiduri asii-

e PARIS. — Judecătorul de 
instrucție Rene Palard, însăr
cinat cu elucidarea cazului lui 
Slefan Marcovici, linărul de 
origină iugoslavă care a fost 
asasinai în urmă cu șase luni 
a procedat luni la audierea u- 
nui nou marlor: Nathalie De
lon. Fosta soție a cunoscutu
lui actor de cinema Alain De
lon nu a adus nimic nou în 
cercetările pe care le face Rene 
Patard. Actrița urmează să 
fie chemată și de magistratul 
instructor în aceeași afacere 
Marcovici in care anchetato
rii nu au elementele necesare 
pentru a stabili pe adevăratul 
vinovat în acest caz de asa
sinat.

9 PARIS. — Orchestra pariziană 
„Ars Nova" a prezentat la Casa ra- 
dioteleviziunii, sub bagheta dirijoru
lui Marius Constant, un concert in
titulat „Tînăra școală românească”. 
Au fost interpretate compoziții de 
Analol Vieru șl Costin Miereanu.

„Mini-rcraanierea“ 
guvernului Italian

ROMA 25 (Agerpres). — După de
misia ministrului Instrucțiunii publi
ce, Fiorentino Sullo, în locul Iul a 
fost numit Mario Ferrari Aggradl, 
care deținuse înainte portofoliul poș
telor și telecomunicațiilor. In fruntea 
acestui minister a fost desemnat C. 
Mazza, care pînă acum a fost mi
nistru fără portofoliu. Această „mini- 
remaniere" a guvernului de centru- 
stinga a scos în evidență, pe de o 
parte, existența unor fricțiuni între 
partidele participante la coaliția gu
vernamentală, Iar pe de altă parte 
o recrudescență a divergentelor din
tre diferitele grupări din cadrul par
tidului democrat-creștin. Demisia lui 
Sullo s-a datorat poziției sale dife
rite față de alți miniștri democrat- 
creștini în legătură cu proiectul re
formei universitare și cu alte pro
bleme ale politicii curente a Parti
dului democrat-creștin. Intervenind 
în această dispută, fostul prim-mi- 
nistru Aldo Moro a acuzat condu
cerea Partidului democrat-creștin de 
„indiferență și slăbiciune".

Apă în atmosfera
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Un savant american de la Institutul 
de tehnologie din California, Ronald 
Schorn, a afirmat în cadrul unei de
clarații, făcută presei la Pasadena, 
că dispune de ..probe convingătoare 
și sigure" alestînd existenta apei în at
mosfera planetei Marte. Aceasta per
mite să se deducă existența unei a- 
numite forme de viață pe planeta 

pe calcule teoretice, au fost confir
mate întru totul de explorările geo
logice. In ultimii ani, în Kazahstan 
ati (ost descoperite uriașe acumulări 
de apă potabilă, ascunse în adîncu- 
rile pustiilor de nisip și de piatră 
ale acestei republici sovietice. Me
toda oamenilor de știință din Ka
zahstan va permite să se întocmeas
că hărți asemănătoare și pentru alte 
regiuni secetoase ale globului.

Un pasager neobișnuit
LONDRA. — Metroul londonez are 

de oltva timp un pasager neobiș
nuit. In flecare dimineață, porumbe
lul Percy apare intr-una din stațiile 
subterane, se urcă în tren și, după 
cîteva stații, de obicei șase, coboa
ră ca orice pasager civilizat. El a 
devenit atit de familiar londonezilor 
care folosesc metroul la orele de 
aglomerație ale dimineții, incit aceș
tia aduc cu ei grăunțe pentru a-și 
trata tovarășul de călătorie. Un re
prezentant al companiei metroulu1 a 
declarat că drumul de întoarcere este 
făcut cu exactitate în aceleași con
diții, porumbelul coborind exact la 
stația în care s-a urcat.

pra unor obiective civile din Bia
fra. Acestea nu includ bombarda
mentele împotriva obiectivelor ci
vile situate in apropierea bazelor 
militare. Obiectivele civile bombar
date de aviația federală sint in cea 
mai mare parte piețele unor mici 
orașe, cantonamente de refugiați și 
spitale.

© HAVANA. — Rectorul Univer
sității București, prof. dr. docent 
Jean Livescu, care se află într-o vi
zită în Cuba, a fost oaspetele Uni
versității din Havana. După ce a vi
zitat ansamblul de clădiri ale dife
ritelor facultăți din cadrul acestei 
Instituții de invățămint din Cuba, 
oaspetele român a avut o convorbire 
prietenească cu dr. Jose Myar, rec
torul Universității din Havana, și cu 
alți membri ai conducerii acestei u- 
nlversltăți. A fost prezent și Vaslle 
Mușat, ambasadorul României Is 
Havana.

„Un gest simbolic"
9 LINIA. — Convorbirile duse la 

Lima de John Irwin, reprezentantul 
special al președintelui Nixon, cu 
reprezentanții guvernului peruvian in 
vederea soluționării litigiului dintre 
cele două țări privind exproprierea 
bunurilor societății nord-americana 
„International Petroleum Company* 
au fost aminate pînă astăzi (miercuri).

Intre timp, guvernul peruvian a 
emis un C.E.G. în sumă de 71 mili
oane dolari în contul societății I.P.G., 
drept compensații pentru exproprierea 
rafinăriei de la Talara, ce a aparți
nut acestei companii. „Un gest sim
bolic" — după cum califică agenția 
U.P.I. această acțiune — deoarcca 
suma a fost pusă sub sechestru de 
guvernul peruvian pînă la soluționa
rea definitivă a pretențiilor formu
late față de societatea I.P.C., caro 
este acuzată că a defraudat statul 
cu suma de 690 milioane dolari.

WASHINGTON. — N.A.S.A 
a confirmat luni că a adoptat 
decizia finală ca echipajul na
vei cosmice „Apollo-10", care 
urmează să fie lansată la 18 
mal, să nu aselenizeze, a a- 
nunțat un purtător de cuvint 
al acesteia.

Aselenizarea este prevăzută 
să aibă loc în cursul desfășu
rării zborului circumlunar al 
navei „Apollo-11", care va fi 
lansată la 15 iulie. Cinstea de 
a fi primii astronauți ameri
cani care vor aluniza va reveni 
lui Neil Armstrong și Aldrin 
Will, în timp ce coechipierul 
lor, Michael Collins, va conti
nua să graviteze la bordul 
capsulei .Apollo-11".

planetei Marte ?
roșie. Ronald Schorn a precizat că 
și-a formulat concluziile după cinci 
ani de observații și cercetări în ca
drul Observatorului astronomic -.Mo 
Donald" din Fort Davis (Texas). Pre
zenta apei în atmosfera marțiană 
este însă minimă, dar, afirmă savan
tul, existența ei presupune că sint 
șanse ca pe această planeta să se 
găsească și forme de viață.
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