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Marcînd un ent de i II portanță istorică

în dezvoltarea relațiilor de prietenie 

și solidaritate româno-siriene,

■ Primire plină de căldură, manifestări de aleasă 
ospitalitate din partea conducătorilor și poporului 
irakian h Ambianță favorabilă desfășurării con
vorbirilor consacrate cooperării pe multiple planuri

IERI S-A ÎNCHEIAT VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU IN SIRIA

COMUNICAT COMUN
adoptat de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului
de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și de secretarul general
al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad

Plecarea 
din 

Damasc
La 19 februarie, la amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, secretar general 
al Partidului Comunist Român, care 
a întreprins o vizită oficială de prie
tenie In Republica Arabă Siriană, a 
părăsit Damascul, indreptindu-se, pe 
calea aerului, spre Bagdad.

Președintele Nicolae Ceaușesc* a 
fost condus, de la reședință și pînă la 
aeroportul internațional al Damascu
lui, de președintele Hafez Al-Assad 
și de alte Înalte personalități oficiale 
siriene.

La aeroport erau de față membrii 
guvernului, ai Comandamentelor 
Naționale și Regionale ale Partidului 
Baas, membrii corpului diplomatic, 
ambasadorul României la Damasc, 
Emilian Manciur, membri ai Amba
sadei române, tehnicieni și specia
liști români care lucrează in Siria in 
cadrul acordurilor de cooperare din
tre cele două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu își 
la rămas bun de la cei prezenți : 
Mahmoud Al Ayoubi, președintele 
Consiliului de Miniștri, Abdul Al 
Ahmar, secretar general adjunct al 
Comandamentului Național al Parti
dului Baas Arab Socialist, Abdul 
Halim Khaddam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul a-
(Continuare in pag. * III-a)

La Invitația președintelui Hafez 
Al-Assad, secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a efectuat o 
vizită oficială de partid și de stat în 
Republica Arabă Siriană, între 17 și 
19 februarie 1974.

în timpul șederii în Republica 
Arabă Siriană, distinsul oaspete ro
mân »-a bucurat de o primire căl

INTERVIUL ACORDAT 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Radioteleviziunii siriene 

în pagina a III-a

duroasă, expresie a relațiilor de a- 
dîncă prietenie și stimă reciprocă 
existente între cele două țări și 
popoare.

înaltul oaspete român a vizitat : 
Societatea comercială industrială na
ționalizată ; Muzeul Național și 
Moscheea Omayazilor.

în timpul vizitei, cei doi președinți 
au avut, într-o atmosferă de priete
nie și de înțelegere, reciprocă, con
vorbiri asupra relațiilor bilaterale, 
asupra problemelor internaționale de 
actualitate de interes comun și in 

Pentru Republica Socialistă România, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Pentru Republica Arabă Siriană,

HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Arabe Siriene

Damasc, 19 februarie 1974

SEMNAREA COMUNICATULUI COMUN

special asupra chestiunii Orientului 
Apropiat

La convorbiri au participat, din 
partea română : Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român ; 
Ion Pățan, membru supleant al Co
mitetului Executiv al Comitetului 
Central âl Partidului Comunist Ro
mân, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior ; George Macovescu, membru al 
Comitetului Central al Partidului

La 19 februarie a avut loc. la Da
masc, solemnitatea semnării Comu
nicatului comun româno-sirlan de 
către președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad, document care 
consemnează bilanțul rodnic al vizi
tei oficiale de prietenie efectuate de 
șeful statului român în Republica 
Arabă Siriarfă, moment de însemnă
tate istorică în dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două popoare prietene.

La ceremonia semnării ați partici
pat tovarășii Cornel Burtică. Ion Pă
țan, George Macovescu, Mircea Ma- 
lița și Nicolae Doicaru.

Din partea siriană au fost prezenți 
primul ministru, Mahmoud Al 
Ayoubi, secretarul general adjunct 
al Comandamentului Național al 
Partidului Baas, Abdul Al Ahmar, 
vicepreședintele Consiliului de Mi

Comunist Român, ministrul afaceri
lor externe ; Mircea Malița, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat ; Ni
colae Doicaru, consilier al președin
telui Consiliului de Stat ; Emilian 
Manciur, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Arabă Si
riană ; Lucian Petrescu, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

(Continuare în pag. a III-a)

niștri pentru problemele economice, 
Mouhamad Haydar, secretarul gene
ral adjunct al Comandamentului Re
gional Baas, Muhammad Jaber al 
Bajbouj, ministrul informațiilor, 
Georges Saddikhni, ministrul de stat 
pentru problemele planificării, Mou- 
stafa Al Hallage, ministrul economiei 
și comerțului exterior, Mouhammad 
Al Imadi.

După semnare, cei doi președinți 
s-au felicitat cordial, s-au îmbrăți
șat, apreciind rezultatele convorbiri
lor la nivel înalt româno-siriene 
drept un moment de însemnătate 
istorică în dezvoltarea relațiilor pe 
multiple planuri dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Siriană, dintre popoarele ce
lor două țări.

Pe aeroportul Al-Muthana, 
un prietenesc „Bun venit7

irakul, cea de-a patra țară arabă 
înscrisă pe itinerarul politic al vi
zitelor de prietenie făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, l-a primit 
pe solul poporului român nu numai 
cu cele mai înalte onoruri, dar și cu 
cele mai alese sentimente de prețui
re și stimă față de conducătorul 
României socialiste.

în urmă cu trei ore numai, la Pa
latul prezidențial din Damasc, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Hafez Al-Assad au semnat 
Comunicatul comun, document poli
tic care înscrie la cele mai înalte 
cote colaborarea româno-siriană. Ur- 
mînd documentelor semnate la Tri
poli și Beirut, el consemnează in 
cronica vieții internaționale acte po
litice cu puternice rezonanțe, cu 
efecte pozitive nu numai în ceea ce 
privește relațiile țării noastre cu sta
tele respective, ci și pentru cauza 
păcii, colaborării și înțelegerii între 
popoare.

Bagdadul — ultima etapă din iti
nerarul vizitelor — a prefațat, incă 
din prima zi, prin întregul șir al 
manifestărilor, pagina luminoasă 
care se deschide în hronicul rela
țiilor româno-irakiene.

Al-Muthana, aeroportul capitalei 
irakiene, este împodobit festiv pen
tru a primi pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. Sînt arborate drapelele 
de stat ale României și Irakului.

în întîmpinarea Înaltului sol al po
porului român, președintele Nicolae 
Ceaușescu, și a persoanelor oficiale

VIZITĂ PROTOCOLARĂ Șl ÎNCEPEREA 

CONVORBIRILOR OFICIALE ROMÂNO-HLMHENE
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a făcut, marți 
seara, o vizită protocolară la Pala
tul Republicii din Bagdad, președin
telui Republicii Irak, Ahmed Hassan 
Al-Bakr.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Cornel Bur
tică, membru supleant al Comitetu

Dineu oferit de președintele 
Ahmed Hassan Al-Bakr In onoarea 

președintelui Nicolae Ceaușescu
Președintele Republicii Irak, 

Ahmed Hassan Al-Bakr, a oferit 
marți seara, în saloanele Palatului 
Republicii din Bagdad, un dineu 
oficial în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Au luat parte Saddam Hussein, 
vicepreședinte al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, Taher 

In timpul semnării Comunicatului comun

care îl însoțesc în această vizită, 
care se înscrie ca moment de deose
bită importanță în evoluția relațiilor 
dintre România și Irak, au venit pre
ședintele Republicii Irak, Ahmed 
Hassan Al-Bakr, membrii Consiliului 
Comandamentului Revoluției, gene
ral Saleh Mahdi Ammash, general 
Saadum Gaidan, Abdul Karim Shei- 
khali, Abdullah Salloum Al-Samar- 
rai, dr. Izzal Mustafa, Shafik Al- 
Kamali, Salah Omar All, Izzet Al- 
Doury, Moadad Al-Hadissi, Taher 
Jadraoui, Murtadha Saeed Abdul 
Baqi, membrii guvernului, reprezen
tanți ai autorităților militare și ci
vile. Sînt prezenți, de asemenea, Bu
jor Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, precum și Va- 
sile Gheorghe, ambasadorul țării 
noastre în Irak.

La orizont, pe cerul limpede al 
capitalei irakiene, își face apariția 
aeronava prezidențială escortată de 
reactoare de vînătoare ale forțelor 
militare irakiene.

Este ora 14,30. Aeronava aterizea
ză. Cu stegulețele român și irakian 
arborate, rulează apoi către locul 
unde este așteptat distinsul oaspete.

La coborîre, președintele Ahmed 
Hassan Al-Bakr salută cu cor
dialitate pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat își 
string cu prietenie și îndelung mii- 
nlle. Președintele Republicii Irak îi 
adresează înaltului sol al poporului 
român urări de bun venit.

lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte' 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Mircea Malița 
și Nicolae Doicaru, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, precum

Jadraoui, ministrul industriei, 
dr. Izzal Mustafa, ministrul sănă
tății, Izzet Al-Doury, ministrul a- 
griculturii și reformei agrare, ge
neral Saadun Gaidan, ministru de 
interne — membri ai Consiliului 
Comandamentului Revoluției, His- 
ham Al-Shawi, ministru ad-inte- 
rim al afacerilor externe, și alți 
membri ai guvernului irakian, per
sonalități ale vieții culturale și 
științifice, precum și șefii misiu

Președintelui Republicii Irak îl 
sînt prezentate, apoi, de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, per
soanele oficiale care îl însoțesc în 
această vizită : Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Mircea Malița și Nicolae Doicaru, 
consilieri ai președintelui Consiliului 
de Stat.

Cei doi președinți urcă pe podiu
mul special amenajat pe platforma 
de primire de pe aeroport. Se into
nează imnurile de stat ale celor două 
țări, în timp ce sînt trase, în semn 
de salut, 21 de salve de tun. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Ahmed Hassan Al-Bakr 
trec, apoi, în revistă garda de 
onoare, după care un grup de copil 
irakieni oferă celor doi șefi de stat 
buchete de flori.

Președintele Republicii Irak pre
zintă persoanele oficiale irakiene 
venite în întîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu : membri ai Con
siliului Comandamentului Revoluției, 
ai guvernului, oficialități militare și 
civile aflate pe aeroport. Sînt pre
zentați, în continuare, șefii misiuni
lor diplomatice acreditați în capitala 
irakiană.
(Continuare in pag. a II-a)

și de ambasadorul României la 
Bagdad, Vasile Gheorghe.

în continuare, la Palatul Republi
cii din Bagdad au început convor
birile oficiale dintre președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Irak, Ah
med Hassan Al-Bakr.

nilor diplomatice acreditați la 
Bagdad.

Au participat persoanele oficiale 
care însoțesc pe președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România în vizita sa în 
Irak.

La începutul și sfîrșitul dineului 
au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Irakului.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate.
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A SOSIT ÎN IRAK
Pe aeroportul Al-Muthana, 
un prietenesc „Bun venit"

(Urmare din pag. I)

Cei doi președinți se îndreaptă 
apoi spre grupul cetățenilor români 
aflați în misiune in Irak, membri ai 
ambasadei, ai agenției economice și 
ai grupului de specialiști prezenți in 
Irak în cadrul acordurilor de coope
rare economică, care îl salută cu 
mult respect pe conducătorul parti
dului și statului nostru.

Asistăm la un moment emoțio
nant : un grup de copii ai familiilor 
de români se apropie de cei doi

conducători și le oferă frumoase bu
chete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ahmed Hassan Al-Bakr 
iau loc intr-un automobil de cu
loare albă, și coloana oficială pă
răsește aeroportul, îndreptindu-se 
spre reședința rezervată oaspetelui.

Cetățeni de toate vîrstele ai capi
talei Irakului, aflați de-a lungul stră
zilor și bulevardelor itinerarului, 
ovaționează cu căldură pe președin
tele român, exprimindu-și, in acest 
fel, bucuria de a primi vizita înaltu
lui reprezentant al poporului român.

sentimentele de prietenie și de stimă 
deosebită față de ilustrul oaspete. 
La trecerea cortegiului prezidențial, 
grupuri de cetățeni scandează cu 
entuziasm „Bun sosit — Ceaușescu".

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Al-Bakr răspund, pe 
tot parcursul traseului, manifestații
lor călduroase și prietenești ale 
populației capitalei irakiene.

Coloana oficială ajunge la Palatul 
Bagdad,: reședința rezervată șefului 
statului român pe timpul șederii în 
capitala Irakului.

Solemnitatea înmînării cheii de aur 
a orașului Bagdad

După sosire, in marele salon al Pa
latului Bagdad — reședința oficială 
a înaltului oaspete în timpul vizi
tei — președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Al-Bakr se întrețin 
cu cordialitate.

Se desfășoară apoi, o solemnitate 
care marchează, încă din primele 
momente ale sosirii șefului statului 
român, atmosfera caldă de prietenie 
care caracterizează raporturile din
tre popoarele noastre. în semn de 
aleasă cinstire, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi este înmînată cheia de 
aur a orașului de către primarul ca
pitalei irakiene, Ibrahim Mohamed 
Ismail.

La festivitate participă persoanele 
oficiale române care îl însoțesc pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, pre- 
curp și înalte personalități irakiene.

Luind cuvîntul, primarul orașului 
a spus : „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 păstrăm cel mai înalt 
respect.

în timp ce ne exprimăm sentimen
tele noastre cele mai sincere și 
profunde față de dumneavoastră, 
Speram că această vizită a dumnea
voastră va avea ca rezultat o nouă 
și fructuoasă dezvoltare a relațiilor 
noastre de prietenie, o nouă și 
fructuoasă dezvoltare a cooperării 
dintre cele două națiuni.

Sperăm și dorim să vă bucurați 
de șederea dumneavoastră în cea 
de-a doua patrie a dumneavoastră 
— Irak — pentru a vedea nemijlocit 
înfăptuirile revoluției naționale și 
progresiste de la 17 iulie, sub condu
cerea președintelui-erou Ahmed 
Hassan Al-Bakr, mărețele noastre 
realizări în diferite domenii.

Vă rugăm să ne permiteți să vă 
înmînăm cheia de aur a orașului 
Bagdad, moment care reprezintă o 
mare onoare pentru noi și o cinste 
deosebită de a o încredința scumpu
lui nostru frate".

Luind cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Stimate domnule primar al orașu
lui Bagdad,

Aș dori să vă mulțumesc pentru 
primirea ospitalieră de care ne-am 
bucurat din momentul sosirii in 
Irakul prieten, să vă mulțumesc pen
tru cuvintele ce le-ați adresat acum 
nouă și poporului român.

Am venit la invitația dumnea
voastră, domnule președinte, animat 
de sentimentele de prietenie și 
frăție față de poporul irakian, cu do
rința ca împreună să punem bazele 
unei colaborări și mai bune, in toate 
domeniile, între popoarele noastre.

Sînt deosebit de bucuros, eu și to
varășii mei, că ne aflăm astăzi în 
Bagdad, oraș cu îndelungate' tradiții

Depunerea unei coroane
în cursul după-amiezii, președin

tele Nicolae Ceaușescu a depus o co
roană de flori la Monumentul Eroi
lor din Bagdad, aducînd un omagiu

celor căzuți în lupta pentru liber
tatea și independența patriei lor.

Atît la sosire, cît și la plecare, o 
mulțime de locuitori ai Bagdadului,

de cultură șl vechi tradiții revolu
ționare.

Primind această cheie de aur a o- 
rașului dumneavoastră, considerăm 
aceasta ca o cinste la adresa poporu
lui român, a capitalei României, ora
șul București, ca un simbol al prie
teniei și colaborării dintre popoarele 
noastre, care iși făuresc o viață nouă, 
liberă și independentă.

Știți că poporul român, care a* ob
ținut succese remarcabile In construi
rea socialismului, făurește acum so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată, este dornic să dezvolte co
laborarea cu poporul irakian, cu toate 
popoarele care luptă pentru o viață 
mai bună și mai fericită.

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 popoarele noastre — 
ceea ce va constitui un lucru bun, nu 
numai pentru noi, ci și pentru cauza 
păcii și colaborării in întreaga lume.

Vă mulțumesc încă o dată. (A- 
plauze).

Relatarea vizitei:
Ion MARGINEANU 
Mircea MOARCAȘ 
Florea ȚUIU

de flori
aflați în piața dominată de arcada 
impunătoare a monumentului, au fă
cut șefului statului român o caldă 
manifestare de simpatie.
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Ecoul chemării la întrecere • socialista 
în abatajele Văii Jiului (III)

PRODUCTIVITATEA MUNCII:
cel mai inalt nivel obținut vreodată la Lupeni

Din primele momente 
ale prezenței noastre la 
Exploatarea minieră Lu
peni aflăm o mare sur
priză : brigada condusă 
de Petre Constantin, 
Erou al Muncii Socia
liste, neînvinsă de mulți 
ani, a trecut — deocam
dată — pe locul doi în 
clasamentul întocmit pe 
ansamblul minei. Pe 
primul Ioc și autoarea 
surprizei — brigada Iui 
loan Sălăjean. Rezulta
tul acestei formații : o 
productivitate de 10,7 
tone cărbune/post, în 
timp ce brigada condusă 
de Petre Constantin a 
extras 10,5 tone/post 
(pentru ambele, planul a 
fost de 8,7 tone/post). 
Este un efect dintre cele 
mai demne de relevat, 
dintre cele mai pregnante 
ale entuziastei întreceri 
pentru cărbune, care se 
desfășoară în Valea Jiu
lui ; „ierarhii" conturate, 
consolidate în timp intre 
diverse brigăzi, se răs
toarnă, apar noi „vîrfuri". 
Ritmul întrecerii face ca 
aceste clasamente să se 
modifice permanent. Azi 
însă aceasta este situa
ția. Ambiționat, Petre 
Constantin spunea : „loan 
Sălăjean să țină seama 
că va avea un adver
sar puternic in brigada 
mea...".

Adevărul este însă, că 
la Lupeni locul întii in 
întrecere este urmărit nu 
numai de brigăzile lui 
Petre Constantin și loan 
Sălăjean, ci și de cea 
condusă de Gheorghe Za- 
haria, care a înregistrat 
pină acum o productivi
tate a muncii de 10 tone 
cărbune extras/post (6,9 
tone/post plan), de bri
gada lui Cristian Pompei 
șl de multe alte brigăzi 
din mina Lupeni. Fie
care brigadă și-a propus 
cu fermitate să se situeze

pe un loc fruntaș în în
trecerea socialistă. Sint 
de așteptat, deci, noi 
modificări de clasament. 
Aceasta cu atît mai mult 
cu cît în arsenalul de re
zerve al fiecărei brigăzi 
se află argumente puter
nice, convingătoare. In 
primul rînd, priceperea 
și hărnicia oamenilor. 
Apoi — inițiativele de 
mare eficiență, izvorîte 
din realitățile minei, ale 
locurilor de muncă, ini-

se cuvine amintit în a- 
cest sens de întrajutora
rea dintre brigăzi, din
tre mineri. Un exem
plu : chiar în ziua cind 
eram la Lupeni banda 
transportoare care de
servește sectoarele III și 
IV ale minei s-a runt. 
Ritmul producției din 
cele două sectoare era 
amenințat. Se impuneau 
urgent cele mai opera
tive măsuri. A intrat în 
acțiune o echipă de lă-

De la trimișii speciali ai „Scânteii"

țiative gîndite de mineri, 
pornite din rindul mine
rilor : „Două cicluri în 
plus pe lună în abatajele 
frontale", lansată de bri
gada lui Petre Constan
tin, și „Șapte mineri noi 
stabilizați în cadrul fie
cărei brigăzi in acest an", 
pornită de brigada con
dusă de loan Sălăjean.

— Poți avea cele mai 
bune utilaje, cu cele mai 
mari randamente, dar tot 
omul este principalul în 
mină — relata tov. loan 
Sălăjean. Minerul cu ex
periență, legat de mină și 
de munca lui. Anul tre
cut, de la Lupeni au ple
cat sute de oameni care 
absentaseră repetat și 
nemotivat. La noi, sta
bilitatea este deci o pro
blemă încă. Ce producție 
am scoate noi dacă am 
lichida acest necaz !...

Vorbind de șansele bri
găzilor de a cîștiga între
cerea, trebuie spus că, la 
Lupeni, inițiativele cu 
bătaie lungă, de perspec
tivă, se leagă și se între
pătrund cu intervențiile 
operative impuse de 
necesitățile momentului :

câtuși. Gheorghe Gabor 
II, împreună cu lăcătușii 
Francisc Hegedus, Dumi
tru Buday, Ștefan Voi- 
nea, loan Cîrlig și elec
tricianul Simion Moraru 
au acționat prompt și au 
reușit să repare ban
da transportoare in
tr-un timp record. Trans
portul cărbunelui extras 
din abataje de minerii 
din sectoarele III și VI 
ale minei a intrat în nor
mal. întrecerea pentru 
cărbune a continuat.

Inițiativele minerilor 
sînt sprijinite prin mă
surile organizatorice și 
tehnice luate de condu
cerea minei pentru bunul 
mers al activității pe an
samblul exploatării.

— Pentru a obține re
zultate din ce în ce mai 
bune în producție, două 
probleme trebuiau rezol
vate neîntirziat : aprovi
zionarea în subteran șl 
accelerarea înaintării în 
abatajele frontale — ne 
spunea ing. Vasile Ciri- 
peru, directorul minei 
Lupeni. Prima dintre ele 
am soluționat-o, înfiin-

țînd în fiecare sector, cît 
mai aproape de abataje, 
puncte de aprovizionare, 
care dispun de piesele de 
schimb necesare înlătu
rării defecțiunilor utila
jelor — prin aceasta re- 
dueîndu-se la minimum 
timpii de intervenție ; 
tot in aceste nuclee de 
aprovizionare am depozi
tat și materiale ș.a. Pen
tru organizarea mai ra
țională a muncii în aba
tajele frontale, în scopul 
accelerării vitezei de 
înaintare, am trecut . la 
introducerea unor grinzi 
metalice mai lungi, ceea 
ce a avut ca efect creș
terea vitezei zilnice de 
avansare cu 0,35 m. La 
prima vedere, un spor 
mic ; in realitate, în
seamnă o mărire a pro
ductivității muncii zilnice 
cu 1,5 tone cărbune/post, 
adică o producție supli
mentară de 150 tone căr
bune pe zi.

Măsuri ample, iniția
tive valoroase, interven
ții hotărite și operative 
— toate pe fondul unei 
atmosfere de emulație, 
de puternic entuziasm, de 
dorință fierbinte a fiecă- 
cărui miner, a fiecărei 
brigăzi de a trimite Ia 
suprafață mai mult căr
bune, de a fi primii — 
acesta este tabloul între
cerii socialiste ce se des
fășoară la mina Lupeni. 
Urmarea ? Față de anga
jamentul anual, de a se 
realiza suplimentar 10 000 
tone cărbune, rină la 15 
februarie s-au extras 
1501 tone, iar la produc
tivitatea muncii s-a atins 
cel mai înalt nivel obți
nut vreodată la Lupeni.

Următoarea relatare — 
de la mina Paroșeni).

Dan MATEESCU 
Sabin IONESCU

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Republica Arabă Siriană
DINEU OFERIT ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI? 1i

CONSILIULUI DE STAT AL ROMÂNIEI
Luni seara, președintele Republicii 

Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, a o- 
ferit un dineu în onoarea președinte
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
sosit la „Club d’Orient", unde a avut 
loc recepția, însoțit de președintele 
tării gazdă.

La recepție au luat parte Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co

merțului exterior, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, Ni
colae Doicaru și Mircea Malița, con
silieri ai președintelui Consiliului de 
Stat, Emilian Manciur, ambasadorul 
României la Damasc.

Din partea siriană au 
generalul Mustafa Tlass, 
apărării, Adib Melhem,

participat 
ministrul 
ministrul

administrației locale, Jabr Al-Kifrl, 
ministrul petrolului, energiei elec
trice și resurselor minerale. Abdul
Gani Kannout, ministrul lucrărilor
publice și resurselor hidraulice, dr.

Chaker Al Fahham, ministrul edu
cației, Fawzi Al Kayyali, ministrul 
culturii și orientării naționale, dr. 
Nurallah Nurallah, ministrul finan
țelor, Moustafa Al Hallage, ministrul 
planificării, Adib Al Nahawy, minis
trul justiției, Omar Al Sibai, minis
trul transporturilor și telecomunica
țiilor, Muneir Wannus, ministrul 
barajului de pe Eufrat, Ahmed Ka- 
balan, ministrul aprovizionării și 
comerțului interior, Abdel Sattar Al 
Sayed, ministrul cultelor. Aii Zaza, 
ministrul de interne, Ahmad Hassan

Al Assad, ministrul agriculturii, 
Hussein Kuweidar, ministrul muncii 
și prevederilor sociale, dr. Madani 
AI Khiyami, ministrul sănătății, Ab
dallah Khani, ministrul turismului, 
personalități ale vieții cultural-știin- 
țifice și alte persoane oficiale.

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Damasc.

în timpul dineului, președintele 
Hafez Al-Assad și- președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de o deosebită cordialitate.

Toastul președintelui
Hafez Al-Assad

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Dragi prieteni.
Domnilor,
Doresc să mulțumesc președintelui 

Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, secretar general al 
Partidului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, pentru acceptarea invita
ției noastre și să salutăm, în mod 
călduros, prezența sa în țara noas
tră, precum și a membrilor delega
ției române.

Această vizită este o dovadă a do
rinței dumneavoastră sincere de în
tărire a prieteniei dintre popoarele 
noastre, a dorinței de a dezvolta coo
perarea dintre cele două țări ; ea 
constituie pentru noi toți o ocazie fe
ricită de a proceda la un schimb de 
păreri, de a accentua înțelegerea pro
blemelor noastre reciproce.

In ceea ce ne privește, dăm o 
Înaltă apreciere eforturilor sincere 
ale președintelui Ceaușescu îndrep
tate spre adîncirea prieteniei dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Siriană, am salutat 
eforturile sale și dorim să le continue, 
ele fiind pentru noi o garanție sigură 
a dezvoltării, pe mai departe, a re
lațiilor dintre cele două țări, pe baza 
respectului egalității și a avantaju
lui reciproc, ceea ce corespunde in
tereselor celor două popoare. Avem 
convingerea că, pe această bază, la 
care se adaugă angajarea popoarelor 
noastre în lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului și rasismu
lui, pentru libertatea popoarelor, 
progresul și dreptul lor la autodeter
minare se va asigura o evoluție con
tinuă în domeniul relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Siria.

In trecut, cele două popoare ale 
noastre s-au întîlnit, deși n-au fost 
adoptate hotăriri speciale, în lupta 
pentru libertate și independență. As
tăzi, cind de-a lungul secolelor s-au 
acumulat exemplele și principiile pe 
care se bazează lupta omului pentru 
mai bine, ele se întîlnesc pe calea 
acțiunilor concrete, îndreptate spre 
dezvoltarea și asigurarea mai rapidă 
a progresului tehnologic.

Am urmărit cu interes mersul 
înainte al țării dumneavoastră pe 
calea întăririi regimului socialist, a 
cărui a 30-a aniversare va fi sărbă
torită anul acesta. Noi vă felicităm, 
dragi prieteni, pentru rezultatele pe 
care le-ați obținut în această pe
rioadă.

Poporul arab sirian, depunînd 
eforturi pe calea progresului și dez
voltării, ar fi dobîndit rezultate și 
mai însemnate, dacă imperialismul 
nu ne-ar fi creat problema confrun
tării eu sionismul, urmărind să ne 
oprească din mersul nostru pe calea 
progresului, să împiedice realizarea 
țelurilor poporului nostru de dezvol
tare economică și socială. Această 
problemă, pe care ne-a creat-o im
perialismul, prin mijloace violente și 
respingătoare, continuă să existe și 
să se agraveze. Ea reflectă metoda 
clasică a agresiunii împotriva po
poarelor, în scopul asupririi și ex
ploatării lor.

Experiența noastră cu Israelul, ca 
și repetatele atentate împotriva te
ritoriilor arabe, ambițiile expansio
niste cunoscute întregii lumi nu 
mai au nevoie de explicații si lămu
riri suplimentare. Justețea cauzei 
noastre este strălucitoare ca soarele 
și nici o forță din lume, bazată pe 
fals și înșelăciune, nu .va putea;să 
întunece lumina care țîșnește din 
cauza noastră pentru a arăta calea 
dreaptă pe care trebuie să meargă 
omenirea întreagă, in vederea solu
ționării juste pe care această cauză 
o reclamă.

Problema noastră este aceea e eli
berării teritoriului, a libertății și 
demnității oamenilor din această 
tară. Problemele eliberării teritoriu
lui și alungării ocupanților sînt clare 
prin ele însele ; sînt clare pentru

cine dorește să fie clare, pentru cei 
care doresc adevărul. Cei care 
recurg la falsificare și înșelătorie nu 
vor reuși să despartă popoarele de 
adevăr, in primul rind, datorită for
ței acestor popoare, precum și forței 
adevărului.

In anii care au trecut, partizanii 
înșelătoriei au dorit să nimicească 
cauza ale cărei elemente reale sint 
cunoscute de lumea întreagă ; astfel 
a început războiul de eliberare, de
clanșat în octombrie de către ma
sele largi ale poporului nostru. Țelul 
nostru a fost de a închide orice cale 
în fața tentativelor dușmanului, pen
tru a ne îndrepta pe noi înșine pe 
primul drum pe care trebuie să 
mergem către victoria noastră.

Agresiunea și instrumentele sale 
s-au demascat și autocondamnat in 
fața tuturor forțelor binelui din 
lume ; toate negurile s-au risipit 
din jurul cauzei noastre, care a a- 
pârut în întreaga ei lumină.

Acel care ’trăiește cu convingeri 
clare asupra agresiunii trebuie lăsat 
să acționeze în lumina acestor con
vingeri ; cel care nutrește speranța 
întronării păcii pe pămînt trebuie să 
continue lupta sa pentru lichidarea 
condițiilor potrivnice păcii.

In ceea ce ne privește, ne-am pus 
speranțele într-o pace reală ; po
porul nostru a luptat in trecut și 
luptă, astăzi, pentru consolidarea 
condițiilor favorabile păcii. Acționăm 
cu fermitate pentru eliberarea teri
toriilor, pentru a asigura poporului 
nostru drepturile sale naționale.

Componentele păcii sînt clare pen
tru noi, pentru popoarele lumii : să 
ne eliberăm teritoriile, să se reafir
me drepturile poporului nostru arab 
palestinean. Iată cele două condiții 
ale păcii fără de care stabilitatea a- 
cesteia nu poate fi realizată. Sintem 
hotăriți să realizăm obiectivele luptei 
noastre, sîntem optimiști că vom 
parcurge calea spre aceste obiective, 
fapt care va transforma esențial si
tuația actuală.

Cei care cred că situația actuală 
se va menține ignoră două adevă
ruri fundamentale : cel afirmat de 
poporul nostru în războiul din oc
tombrie, și anume că nu vom ceda 
ceea ce ni se impune prin forță, și 
apoi cel afirmat, de asemenea, de 
războiul din octombrie că atunci 
cind în zonă au loc izbucniri, acestea 
cuprind și alte regiuni din lume ; 
prin urmare, cei amintiți neglijează 
primejdia care amenință pacea în 
lume.

Stimate domnule președinte,
îmi este plăcut să dau glas satis

facției noastre pentru rezultatele 
convorbirilor pe care le-am avut ieri 
și astăzi și care au ilustrat adeziu
nea statelor noastre față de demni
tatea, libertatea, progresul și dreptul 
popoarelor la autodeterminare, ade
ziunea la lupta pentru o pace justă 
în toate regiunile lumii. Convorbi
rile au confirmat încrederea noastră 
în Națiunile Unite, în Carta O.N.U., 
în rolul acestei organizații în solu
ționarea conflictelor și menținerea 
păcii, sprijinul pe care îl acordăm 
mișcărilor de eliberare din Asia, Afri
ca și America Latină. Acordul dintre 
Siria și România a evidențiat nece
sitatea ca la baza relațiilor econo
mice din lume să stea egalitatea 
între popoare.

Sîntem convinși că vizita președin
telui Ceaușescu, precum și discuțiile 
purtate vor duce la întărirea priete
niei între țările noastre, la o tot mai 
strinsă cooperare bilaterală.

Domnilor,
încă o dată urez bun venit pre

ședintelui Ceaușescu și membrilor 
delegației române, dorind fericire și 
prosperitate oaspetelui nostru iubit, 
multe succese poporului român prie
ten, continua dezvoltare a prieteniei 
siriano-române. (Aplauze).

Excelenței Sale General HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Părăsind pămîntul ospitalierei dumneavoastră țări, vă rog să pri
miți, încă o dată, stimate domnule președinte, sincerele mele mulțumiri 
pentru primirea călduroasă și sentimentele de prietenie manifestate în 
timpul vizitei în Republica Arabă Siriană.

Avînd convingerea că vizita efectuată în frumoasa dumneavoastră 
țară, convorbirile purtate, documentele semnate cu această ocazie vor 
contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare pe multiple 
planuri între popoarele și țările noastre, lă cauza nobilă a păcii în lume, 
vă rog să primiți, stimate domnule președinte, salutul meu cel mai cor
dial și cele mai sincere urări de fericire pentru dumneavoastră personal 
și pentru poporul sirian prieten. .

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

Semnarea unor acorduri
La Palatul Consiliului de Miniștri 

a avut loc semnarea a nouă acorduri 
de colaborare și cooperare economică 
în domeniile petrolului și mineritului, 
agrozootehnic și industrial, care, prin 
transpunerea lor în viață, vor con
tribui la dezvoltarea relațiilor eco
nomice dintre cele două state.

In numele guvernelor Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Arabe Siriene, acordurile au fost 
semnate de Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, și Mouhamad 
Haydar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri pentru problemele eco
nomice.

Au fost prezenți Mahmoud Al 
Ayoubi, președintele Consiliului de 
Miniștri, Moustafa Al Hallage, mi
nistru de stat pentru problemele pla
nificării, Mouhammad Al Imadi, mi
nistrul economiei și comerțului ex
terior.

La Ministerul de Externe, George 
Macovescu, ministrul român al afa
cerilor externe, și Abdul Halim 
Khaddam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul sirian al 
afacerilor externe, au semnat con
venția de colaborare în domeniul să
nătății publice.

Stimate domnule președinte Assad, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Domnilor,
Aș dori să exprim calde mulțumiri 

președintelui Assad pentru invitația 
ce ne-a adresat-o de a face o vizită 
de prietenie în țara prietenă Siria. 
Doresc, de asemenea, să exprim 
mulțumirile mele, ale tovarășilor 
care mă însoțesc, pentru ospitalita
tea cu care am fost întimpinați din

■ momentul sosirii pe pămîntul Repu
blicii Arabe Siriene, pentru manifes
tările calde cu care am fost întîmpi- 
nați de populația Damascului.

Am venit în Siria animați de do
rința de a discuta căile de dezvol
tare a prieteniei dintre popoarele 
român și sirian — prietenie care are 
străvechi tradiții. Sînt bucuros să pot 
afirma că am găsit aici, atît la pre
ședintele Assad, cit și la ceilalți to
varăși și prieteni sirieni, aceleași 
sentimente și dorințe, ceea ce a și 
contribuit la desfășurarea cu succes 
a vizitei și la obținerea unor rezul
tate bune.

Intr-adevăr, popoarele noastre se 
cunosc de mult, de peste 2 000 de 
ani. S-au cunoscut, mai cu seamă, în 
anii dominației străine, căreia au 
trebuit să-i facă față atît poporul 
român, cît și poporul sirian. încă in 
acele împrejurări, așa cum a men
ționat și președintele Assad, fără a 
avea recomandări de undeva, popoa
rele noastre au luptat împreună îm
potriva asupririi străine. Putem spu
ne că au avut însă o recomandare 
— dorința lor de libertate, de inde
pendență, de o viață demnă. Aș pu
tea afirma că aceleași dorințe animă 
și astăzi relațiile dintre popoarele 
noastre. încă în anul 1700, un român 
și un sirian au făcut o tipografie in 
limba arabă, lîngă București. Tipări
turile veneau în Siria și în alte țări 
arabe. După cinci ani, Constaritin 
Brâncoveanu, domnul Țării Româ
nești de atunci, a donat această ti
pografi» Siriei, fiind mutată Ia 
Alep.

După cum vedeți, încă atunci sirie
nii și românii au cooperat într-un 
domeniu important — al răspîndirii 
culturii. Iată de ce — ținind seama 
și de aceste tradiții — putem afirma 
că, în condițiile de azi, vor conlu
cra și mai activ în domeniile econo
mic, științific, cultural, în lupta pen
tru o viață demnă, pentru progres.

Trăim o epocă de frămîntări și 
transformări profunde. Popoarele se 
ridică cu țot mai multă hotărîre la 
lupta împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste, neocolonialiste. Epoca 
pe care o trăim este epoca trezirii 
popoarelor și afirmării voinței lor de 
a trăi așa cum doresc, fără nici un 
amestec din afară.

S-au obținut o serie de rezultate 
pe calea unei politici noi în viața 
internațională. S-a pus capăt războ
iului din Vietnam. A început Confe
rința general-europeană și s-au so
luționat un șir de alte probleme liti
gioase. Popoarele din Africa, dintr-o 
serie de state ale Asiei, din America 
Latină s-au ridicat cu hotărîre la 
luptă pentru a deveni pe deplin 
stăpîne pe bogățiile naționale, pen
tru a pune capăt cu desăvîrșire ve
chii politici de dominație și dictat. 
Toate acestea au contribuit la impri
marea unui curs nou spre destin
dere în viața internațională.

Dar nu trebuie să uităm nici un 
moment că mai sint forțe care ame
nință pacea și independența popoare
lor, că acest curs al destinderii nu 
este decît la început, el nu a deve
nit ireversibil. Pentru a asigura o 
politică nouă, de egalitate între toate 
națiunile este nevoie de luptă și 
încă de luptă foarte intensă 1 Aceas
ta impune unirea tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste, a tutu
ror popoarelor care doresc să-și asi
gure dezvoltarea independentă, să 
fie stăpîne pe destinele lor. Noi 
avem ferma convingere că, acționind 
unite și cu fermitate, toate aceste

■ forțe, popoarele pot să asigure o po
litică nouă, relații noi in viața in
ternațională.

Desigur, mai sînt încă multe pro
bleme de soluționat. Printre acestea 
este problema Orientului Mijlociu. 
Se poate spune că, în momentul de 
față, aici condițiile sînt de aseme
nea natură încit continuarea menți
nerii de către Israel a teritoriilor 
ocupate în urma războiului din 1967 
poate duce, în orice moment, la noi 
ostilități cu grave consecințe. De 
aceea este necesară intensificarea 
eforturilor pentru realizarea unei 
păci drepte și trainice in Orientul 
Mijlociu. Aceasta presupune retra
gerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967, 
crearea unor asemenea condiții în 
care fiecare popor să aibă asigurate 
independența, suveranitatea, integri
tatea sa teritorială.

Noi am salutat înțelegerea realiza
tă între Egipt și Israel cu privire 
la dezangajarea militară. Vedem în 
aceasta un început, un prim pas 
spre desfășurarea în continuare a 
luptei politice, a activității pentru 
retragerea Israelului din toate teri
toriile ocupate. Sperăm că se va a- 
junge la o înțelegere corespunzătoa

re și în ce privește Siria, la crearea 
condițiilor pentru eliberarea în cel 
mai scurt timp a teritoriilor siriene 
ocupate.

Considerăm conferința de Ia Ge
neva ca un început bun, dar ea tre
buie, de fapt, abia să înceapă. La ea 
trebuie să participe toate țările in
teresate și, în primul rînd, țările 
direct interesate. Dar, după părerea 
noastră, -este necesar să participe și 
alte state, care pot să-și aducă o 
contribuție la o soluție dreaptă, trai
nică și rapidă.

Pentru a vorbi Insă* de o pace 
trainică și dreaptă nu trebuie să se 
uite nici un moment de problema 
palestineană. De aceea, după părerea 
noastră, sînt necesare eforturi sus
ținute pentru a găsi soluții corespun
zătoare, care să asigure poporului pa
lestinean dreptul de a-și organiza 
viața de sine stătător, corespunzător 
voinței sale.

Numai soluționarea tuturor acestor 
probleme va putea, intr-adevăr, pune 
baza unei păci drepte, trainice și 
îndelungate, va putea crea condiții 
pentru ca popoarele din această zonă 
să se poată consacra dezvoltării eco- 
nomico-sociale în pace. în ce o pri
vește, ca și pînă acum. România — 
în spiritul în care am arătat — va 
face tot ceea ce va depinde de ea 
pentru a aduce o contribuție la solu
ționarea problemelor din această 
zonă.

Sint încă popoare sub dominația 
colonialistă. România a sprijinit și 
sprijină activ lupta acestor popoare, 
considerind că trebuie întărită soli
daritatea pentru a lichida cu desă- 
vîrșire dominația colonială.

Printre problemele deosebit de 
grave care preocupă omenirea este 
și aceea a subdezvoltării. în fond, în 
ultimii ani, s-a mărit decalajul între 
țările dezvoltate' și cele în curs de 
dezvoltare^ Or, se impun măsuri fer
me pentru a asigura o creștere mai 
rapidă a numărului țărilor în curs 
de dezvoltare, în vederea ridicării 
generale a economiei și a nivelului 
de viață al acestor popoare. Vorbind 
de o lume mai dreaptă și mai bună 
nu putem să uităm că ea nu poate 
fi realizată dacă la un pol se va 
dezvolta și mai mult un grup de 
bogați și la alt pol vor rămîne și 
mai în urmă un grup de săraci. 
Iată de ce noi considerăm că dez
voltarea țărilor rămase în urmă 
constituie una din problemele, cele 
mai importante ale situației contem
porane și va trebui să stea în aten
ția întregii omeniri, a tuturor forțe
lor progresiste.

Soluționarea tuturor acestor pro
bleme complicate impune participa
rea activă a tuturor statelor — indife
rent de mărimea lor sau de orîndui- 
re socială — la viața internațională. 
Doresc să menționez și în această 
seară necesitatea creării condițiilor 

_pentru participarea mai activă a ță
rilor mici și mijlocii la soluționarea 
tuturor problemelor.

De asemenea, este necesar să 
crească rolul Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme internațio
nale la rezolvarea problemelor în in
teresul tuturor națiunilor.

Totodată, nu trebuie să uităm nici 
un moment că tot ceea ce s-a reali
zat pe calea unei politici noi este 
rezultatul luptei maselor populare, a 
popoarelor în general. De aceea, 
pentru triumful unei politici noi, care 
să pună capăt cu desăvîrșire politi
cii imperialiste, colonialiste, neocolo
nialiste, sint necesare eforturi pen
tru întărirea colaborării și solidari
tății tuturor forțelor antiimperialiste, 
a tuturor popoarelor care doresc să 
trăiască libere și independente.

Doresc să exprim satisfacția mea 
pentru faptul că în cursul convorbi
rilor de ieri și de astăzi cu președin
tele Assad am ajuns la concluzia in
tensificării colaborării noastre și pe 
plan internațional. Ne-am înțeles să 
dezvoltăm colaborarea între partidele 
noastre. Am ajuns la o serie de în
țelegeri privind colaborarea econo
mică, tehnico-științifică, culturală. 
Iată de ce apreciez că vizita, convor
birile pe care le-am avut cu pre
ședintele Assad reprezintă un mo
ment de importanță istorică în rela
țiile dintre țările noastre. Vom face 
totul pentru a realiza în cele mai 
bune condiții toate înțelegerile rezul
tate în aceste zile, pentru a extinde 
pe toate planurile colaborarea dintre 
partidele și țările noastre. Consider 
că aceasta corespunde pe deplin in
tereselor celor două popoare, dar și 
intereselor generale ale colaborării, 
păcii șrprogresului social. Aș dori, în 
încheiere, să exprim încă o dată mul
țumiri pentru ospitalitatea cu care 
am fost întimpinat, să reînnoiesc și 
în acest cadru invitația către preșe
dintele Assad de a vizita România.

Urez poporului prieten și frate si
rian succese depline în întreaga sa 
activitate de dezvoltare economico- 
socială !

Ii urez să obțină în cel mal scurt 
timp eliberarea teritoriilor și să se 
poată concentra asupra problemelor 
creării unui stat nou, înfloritor ! Ii 
doresc multă prosperitate și fericire 1 
(Aplauze).
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VIZITEI ÎN REPUBLICA
ARABĂ SIRIANĂ

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

Radiolcleviziuuii siriene

La solemnitatea înmînârii unor înalte distincții române și siriene

La Muzeul național — vestigii inestimabile de civilizație

Marți dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a acordat un interviu Radioteleviziunii 
Siriene.

Au asistat Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Georges Saddikhni, ministrul si
rian al informațiilor.

Publicăm răspunsurile tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia Întrebările 
comentatorului politic al Radioteleviziunii siriene.

ÎNTREBARE : V-am ruga, 
Excelență, să prezentați, pen
tru ascultătorii și telespectato
rii sirieni, poziția României 
față de situația din Orientul 
Mijlociu. Considerați că este 
posibilă instaurarea unei păci 
trainice in această regiune fără 
o retragere totală din teritori
ile arabe ocupate in anul 1967 
și fără garantarea deplină a 
drepturilor poporului arab pa- 
lestinean ?

RĂSPUNS : Aș dori să încep prin 
a adresa poporului prieten sirian un 
salut călduros din partea mea și a 
poporului român.

România, ca și alte state, a fost și 
este îngrijorată de menținerea încor
dării în Orientul Mijlociu, de menți
nerea sub ocupație de către Israel 
a teritoriilor cucerite îrt urma răz
boiului din 1967. Considerăm că per
petuarea acestei stări de lucruri 
creează grave pericole, atît pentru 
Orientul Mijlociu, cit și pentru pa
cea întregii lumi. De aceea, Româ
nia s-a pronunțat în mod constant 
pentru o soluție dreaptă și durabilă 
în Orientul Mijlociu.

Am considerat și considerăm că 
este posibilă o soluție obținută pe 
baze politice, care să asigure instau
rarea unei păci drepte, trainice și 
să permită popoarelor din această 
zonă să se concentreze asupra dez
voltării lor economico-sociale. Pen
tru realizarea acestei păci este nece
sară retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate. Trebuie 
înțeles că securitatea și garanția ori
cărui stat nu constau în cuceriri te
ritoriale, ci într-o politică de pace și 
colaborare cu vecinii săi.

Am salutat în acest sens înțelege
rile realizate între Egipt și Israel cu 
privire la dezangajarea militară, con- 
siderînd aceasta ca un Început, un 
prim pas spre retragerea trupelor 
israeliene din toate teritoriile ocu
pate.

Considerăm, de asemenea, că ar fi 
necesară realizarea unei dezangajări 
între Siria și Israel, ceea ce ar în
semna retragerea de îndată a Israe
lului din anumite teritorii ocupate, 
ca un prim pas, ca un început spre 
o soluție deplină spre retragerea Is
raelului din teritoriile ocupate in 
urma războiului din 1967. Această 
dezangajare, deci, retragerea Israe
lului din unele teritorii ocupate, este 
în avantajul țărilor arabe și deschide 
perspectiva unei soluții depline.

De asemenea, apreciem că este ne
cesară participarea la conferința de 
la Geneva a tuturor statelor impli
cate in conflict, în vederea găsirii

Plecarea din Damasc
(Urmare din pag. I)
facerilor externe, Mouhamad Haydar, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri pentru probleme economice, 
alți membri ai guvernului.

Apoi, împreună cu președintele 
Hafez Al-Assad, ia loc pe podiumul 
de onoare.

Fanfara intonează imnurile de stat 
ale celor două țări în timp ce, în 
semn de salut, răsună 21 salve de 
artilerie.

Cei doi președinți trec în revistă 
garda de onoare.

Președintele Hafez Al-Assad își ia 
rămas bun de la persoanele oficiale

române care il însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Șeful statului sirian îl conduce 
apoi pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pînă la scara avionului.

Cei doi președinți se îmbrățișează, 
își string mîinile cu căldură.

La ora 12,30 aeronava preziden
țială decolează, indreptindu-se spre 
Bagdad.

COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)

Din partea siriană : Abdul Al Ah- 
mar, secretar general adjunct al Co
mandamentului Național al Partidu
lui Baas Arab Socialist ; Mahmoud 
Al Ayoubi, membru al Comanda
mentului Național al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Consiliu
lui de Miniștri ; Muhammad Jaber 
Al Bajbouj, membru al Comandamen
tului Național al Partidului Baas A- 
rab Socialist, secretar general ad
junct al Comandamentului regional 
al Partidului Baas Arab Socialist ; 
Abdul Halim Khaddam, membru al 
Comandamentului Național al Parti
dului Baas Arab Socialist, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul afacerilor externe ; Mou- 
hamad Haydar. membru al Coman
damentului Național al Partidului 
Baas Arab Socialist, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri pentru pro
bleme economice ; dr. Georges Sad- 
dikhni, membru al Comandamentului 
regional al Partidului Baas Arab 
Socialist, ministrul informațiilor ; 
Moustafa Al Hallage, ministru de 
stat pentru problemele planificării ; 
dr. Mouhammad Al Imadi, ministrul 
economiei și comerțului exterior.

în timpul convorbirilor, cei doi 
președinți și-au exprimat satisfacția 
față de evoluția pozitivă a relațiilor 
între cele două țări și voința lor co
mună de a lărgi, extinde și apro
funda cooperarea între acestea în 
domeniile politic, economic, tehnic, 
științific, cultural și turistic și au 
subliniat necesitatea de a întări a- 
ceastă cooperare în toate sectoarele, 
pe baze stabile și de lungă durată, 
conform intereselor celor două țări.

în acest scop, cele două părți au 
trecut în revistă aspecte șt posibili
tăți ale dezvoltării relațiilor între 
cele două țări în toate aceste dome
nii, precum și in domeniile industrial 
și tehnic, al creșterii și intensificării 
relațiilor pe linia transporturilor, 
amplificării schimburilor turistice și 
au hotărit să însărcineze pe repre
zentanții autorizați ai țărilor lor să 
continue tratativele în vederea sem
nării de acorduri pe baza avantaju
lui reciproc. In timpul vizitei au fost 
semnate un număr de nouă acorduri 
pentru construirea unor obiective e- 
conomice în domeniile industrial și 
agricol, precum și convenția de co
laborare în domeniul sănătății pu
blice ; programul de aplicare a A- 
cordului de cooperare culturală pe 
anii 1974—1975 ; înțelegerea privind 
facilitarea în acordarea vizelor.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția pentru evoluția pozitivă a 
relațiilor științifice și culturale din
tre cele două țări. în acest cadru, 
cele două părți au apreciat că înche
ierea, cu ocazia vizitei, a convenției 
de cooperare în domeniul sănătății 
și programului de schimburi cultu
rale și artistice pentru anii 1974—1975 
constitui? o contribuție pozitivă Ia 
intensificarea raporturilor prietenești 
între Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană.

Cele două părți au căzut de acord 
să dezvolte relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist în vederea Întăririi 

soluțiilor, pentru o retragere cit mai 
rapidă a Israelului din teritoriile o- 
cupate și instaurarea unei păci trai
nice. Fără îndoială că ar fi util dacă 
la această conferință ar putea parti
cipa și alte state, inclusiv unele din 
Europa și Africa, direct interesate și 
care pot contribui la realizarea unei 
păci drepte.

Dar, după cum am menționat In 
permanență, pentru realizarea unei 
păci drepte și durabile trebuie să se 
ajungă și la soluționarea problemei 
poporului palestinean. După părerea 
noastră, aceasta înseamnă să se 
creeze condițiile necesare ca poporul 
palestinean să-și poată hotărî de sine 
stătător calea dezvoltării sale viitoa
re, inclusiv, dacă el va hotărî aceas
ta, crearea unui stat palestinean in
dependent. Pornind de aici, apare și 
necesitatea participării Organizației 
de Eliberare a Palestinei la confe
rința de la Geneva.

România este hotărltă să acționeze 
și să facă tot ce depinde de ea pen
tru a contribui la realizarea cît mai 
grabnică a păcii drepte și trainice în 
Orientul Mijlociu, considerînd că a- 
ceasta corespunde pe deplin intere
selor popoarelor din această zonă, 
cauzei păcii și colaborării în întrea
ga lume.

ÎNTREBARE : în persoana 
dumneavoastră, Siria salută o 
țară socialistă prietenă : po
porul nostru este bucuros să 
constate că intre țările noastre 
se dezvoltă multilateral rela
țiile economice, culturale, poli
tice. Ce ne puteți spune despre 
perspectivele acestor relații 
după vizita pe care o întreprin
deți, in prezent, in țara noas
tră ?

RĂSPUNS : Așa cum am mal men- 
ționaț, între popoarele român și si
rian există relații vechi. Ele s-au 
întîlnit nu o dată în lupta lor comu
nă împotriva asupririi, pentru elibe
rarea națională și socială. în anii de 
după cucerirea independenței depli
ne de către România și ai construcției 
socialismului, în anii de după cuce
rirea independenței de către Siria, 
între țările noastre s-au dezvoltat 
relațiile de colaborare economice, 
tehnico-științifice și culturale.

, în cursul vizitei și convorbirilor 
avute cu președintele Assad, în con
vorbirile avute de miniștrii și repre
zentanții României cu miniștrii și 
reprezentanții Siriei am ajuns la o 
serie de înțelegeri și acorduri cu 
privire la colaborarea dintre țările 
noastre în multe domenii de activi
tate. Din comunicatul care va fi dat 

legăturilor de prietenie dintre cele 
două țări și popoare.

în timpul schimburilor de vederi 
asupra stadiului actual al situației 
internaționale, cei doi președinți au 
constatat că mutațiile pozitive im
portante produse în viața interna
țională impuse de schimbarea rapor
tului de forțe în avantajul forțelor 
progresului și păcii creează bune 
condiții pentru rezolvarea probleme
lor internaționale în avantajul po
poarelor. Au relevat, totodată, că 
imperialismul încearcă prin presiuni 
și mijloace diverse să frineze dez
voltarea progresistă, pentru a-și 
păstra vechile poziții și de a obține 
noi privilegii, pe seama independen
ței popoarelor și dezvoltării lor eco
nomice, ceea ce cere intensificarea 
luptei maselor populare și a celor 
mai largi forțe antiimperialiste, de a 
milita cu fermitate pentru aplicarea 
noilor principii în relațiile dintre 
state și de a reglementa problemele 
internaționale pe baza echității, 
dreptului internațional și Cartei Na
țiunilor Unite.

în cursul schimbului de păreri în 
legătură cu problemele situației in
ternaționale actuale, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hafez Al-Assad au subliniat cu sa
tisfacție cursul pozitiv al vieții in
ternaționale și afirmarea tot mai 
puternică în raporturile dintre state 
a principiilor egalității depline în 
drepturi a tuturor statelor, indife
rent de mărime, potențial, nivel de 
dezvoltare, de sistemul politic, eco
nomic și social ; dreptului sacru al 
statelor la independență, libertate, 
suveranitate națională și pace ; 
neamestecului în treburile Interne 
sau externe ale altui stat sub nici 
o formă și sub nici un motiv ; drep
tului inalienabil al fiecărui popor 
de a-și alege sistemul politic, eco
nomic și social, corespunzător voin
ței și intereselor proprii, în deplină 
libertate și fără nici un amestec 
străin ; dreptului inalienabil al fie
cărui stat de a participa la exami
narea și rezolvarea problemelor in
ternaționale de interes comun ; asi
gurării avantajului reciproc în coo
perarea dintre state.

Cei doi președinți au subliniat ro
lul și contribuția pe care țările mici 
și mijlocii o aduc la instaurarea 
unui climat de pace și securitate în 
lume, la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare între toate 
națiunile.

Cei doi președinți, condamnînd co
lonialismul, neocolonialismul și toate 
formele de discriminare rasială, sînt 
de acord să aprecieze că una din sar
cinile urgente ale epocii actuale este 
colaborarea și armonizarea eforturi
lor tuturor țărilor și forțelor progre
siste din lume pentru a forma un 
larg front unit cu țările și popoare
le din Asia, Africa și America Lati
nă, pentru a respinge politica de 
presiune și dictat a imperialismului 
și de a promova lupta popoarelor 
pentru independență, deplina suve
ranitate, progres social și economic. 
Cei doi președinți, declarînd atașa
mentul lor față de aplicarea princi
piilor coexistenței pașnice in relații
le dintre state și aprobînd și spriji
nind eforturile vizînd că realizeze 

publicității, precum și prin informa
rea despre acordurile realizate, se va 
putea lua cunoștință mal pe larg 
despre toate acestea.

Apreciez că toate aceste acorduri 
și înțelegeri, convorbirile cu pre
ședintele Assad, vizita însăși au des
chis o perspectivă nouă pentru a ex
tinde larg colaborarea dintre Româ
nia și Siria, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Baas, 
dintre poporul român și poporul si
rian. Considerăm că aceste relații, 
care vor căpăta o extindere mult mai 
mare în viitor, vor avea o influență 
puternică asupra dezvoltării econo
mico-sociale a popoarelor noastre pe 
calea orinduirii noi, vor contribui 
totodată ia cauza mai generală a 
colaborării, a progresului social și a 
păcii, atit în Orientul Mijlociu, cît 
și în întreaga lume.

ÎNTREBARE : Ce ne puteți 
spune, Excelență, despre preo
cupările dumneavoastră actuale 
privind dezvoltarea economico- 
socială a României ?

RĂSPUNS : în acest an, România 
sărbătorește 30 de ani de la răstur
narea dictaturii militaro-fasciste, tre
cerea puterii politice în mîna forțe
lor democratice și apoi în mîna 
întregului popor și făurirea unei so
cietăți noi, a societății socialiste.

în toate domeniile de activitate, 
România a obținut succese remarca
bile. Voi menționa faptul că, în 1974, 
industria românească produce de 28 
de ori mai mult decît in 1948. S-au

*
Directorul general al Radiotelevi

ziunii siriene, Khudr al Shaar, adre- 
sindu-se telespectatorilor, a spus :

„în ultimele zile, țara noastră a 
salutat prezenta președintelui Consi
liului de Stat și secretar general al 
Partidului Comunist Român. Nicolae 
Ceaușescu, care ne-a vizitat țara la 
invitația domnului președinte Hafez 
Al-Assad, președintele Republicii 
Arabe Siriene.

Președintele Ceaușescu și persoa
nele care îl însoțesc au fost întîm- 
pinați cu multă căldură, expresie a 
prieteniei trainice existente între cele 
două popoare prietene — român și 
arab sirian.

în timpul vizitei în Siria, pre
ședintele Ceaușescu a avut mai mul
te întrevederi, avînd drept scop ex
tinderea domeniilor de colaborare 
dintre țări și popoare prietene și pe 
care, in cuvîntarea domniei sale de 
aseară, le-a descris drept o nouă e- 
tapă istorică, importantă, în dezvol
tarea relațiilor dintre țările noas
tre.

De asemenea, a avut prilejul să 
cunoască unele din realizările țării 
noastre, precum și mărturii ale vas
tei sale moșteniri istorice.

Direcția generală a radiotelevi- 

destinderea In relațiile internaționa
le, declară solidaritatea lor cu lupta 
dreaptă a popoarelor pentru liber
tate, independență și dreptul la auto
determinare.

Plecînd de la principiile sus-mențio- 
nate, cei doi președinți și-au expri
mat profunda îngrijorare față de 
continuarea stării conflictuale în re
giune ; au exprimat convingerea că 
menținerea sub ocupație a teritorii
lor arabe, cucerite prin forță în urma 
războiului din 1967 și după aceea de 
către Israel, generează o permanentă 
stare de încordare și pericolul izbuc
nirii de noi ostilități militare. Ei au 
fost de acord că stabilirea unei păci 
juste și durabile în Orientul Mijlo
ciu se poate realiza numai prin re
tragerea trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate în 1967, prin- 
tr-o reglementare justă a problemei 
poporului palestinean, căruia să i se 
acorde dreptul de a-și hotărî propriul 
destin, în conformitate cu năzuințele 
sale naționale.

Cei doi președinți consideră că 
acordul de dezangajare a forțelor în 
regiunea Canalului de Suez trebuie 
să constituie un prim pas pe calea 
unei reglementări juste și durabile 
a conflictului în Orientul Apropiat.

Cei doi președinți consideră că 
O.N.U. poate juca un rol mai activ 
în instaurarea unei păci juste și du
rabile în Orientul Apropiat. Cei doi 
președinți au subliniat în timpul 
convorbirilor eforturile țărilor în 
curs de dezvoltare pentru statornici
rea unor raporturi economice echi
tabile și de egalitate în drepturi cu 
țările industrializate și dezvoltate. 
Ei afirmă că lichidarea și eliminarea 
diferențelor dintre nivelul de dez
voltare industrială și economică In
tre țările dezvoltate șl țările în curs 
de dezvoltare constituie un factor 
extrem de important pentru viitorul 
umanității și civilizației și influen
țează direct pacea și securitatea in
ternațională.

Bazîndu-se pe aceste principii și 
plecînd de la dreptul suveran al ță
rilor asupra resurselor lor naturale, 
de a le dezvolta și exploata conform 
cu interesele lor, plecînd de la drep
tul legitim al țărilor în curs de 
dezvoltare de a avea acces la cuce
ririle progresului științific și tehno
logiei moderne, cei doi președinți 
consideră că problemele energiei, ale 
materiilor prime, produselor indus
trializate și agricole trebuie să fie 
discutate și să-și găsească soluții în 
cadrul O.N.U. și pe baza justiției și 
contra exploatării.

Avînd în vedere aceste principii, 
cei doi președinți au fost de acord 
să sprijine inițiativa președintelui 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumediene, care, 
dind curs recomandării făcute de 
participanții la conferința la nivel 
înalt de la Alger a țărilor nealiniate 
(septembrie 1973), a cerut secretaru
lui general al O.N.U. convocarea se
siunii extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. în vederea studierii 
problemelor materiilor prime și ale 
dezvoltării.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
satisfacția pentru progresele realizate 
pe calea destinderii pe continentul 

dezvoltat puternic Invățămlntul, știin
ța, cultura, a crescut nivelul de trai 
material și spiritual al întregului 
nostru popor. De altfel, făurirea so
cietății socialiste are ca scop tocmai 
asigurarea unor condiții de viață din 
ce în ce mai bune, mai demne, pen
tru toți oamenii muncii, și aceasta 
este esența întregii politici, scopul 
însuși al făuririi socialismului, al so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate pe care o edificăm, în prezent, 
în România. Toate acestea deschid 
perspective noi de dezvoltare econo- 
mico-socială României, de dezvoltare 
a colaborării sale economice cu ță
rile socialiste, cu țările care pășesc 
pe calea dezvoltării economice inde
pendente, așa cum am menționat 

'deja — pentru dezvoltarea colaboră
rii cu Siria, cu toate țările lumii, 
bazată pe egalitatea In drepturi, pe 
respectul independenței, suveranită
ții, neamestecul în treburile interne. 
Apreciem că prin întreaga sa politică 
de construcție socialistă, prin rezul
tatele acesteia, prin politica sa ex
ternă. România își aduce o contribu
ție activă la cauza întăririi forțelor 
progresului social, a forțelor socialis
mului, a forțelor antiimperialiste, a 
luptei pentru pace și colaborare in
ternațională.

Aș dori, în încheiere, să urez po
porului prieten sirian noi și noi suc
cese pe calea dezvoltării economico- 
sociale independente, pe calea făuri
rii bunăstării și fericirii sale, să ob
țină în cel mai scurt timp o pace 
dreaptă, deplină, eliberarea teritorii
lor sale și să se poată concentra spre 
făurirea unei noi societăți.

*
ziunii, dacă are ca oaspete pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. consi
deră această întîlnire ca o cinste 
deosebită de a avea în mijlocul său 
o personalitate marcantă, care a ju
cat un rol important în istoria luptei 
poporului român prieten și care de
pune eforturi sincere pentru conso
lidarea relațiilor de prietenie dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Siriană, plecînd de la 
credința egalității popoarelor, a 
dreptului lor de a-și hotărî singure 
soarta, de a apăra cinstea, demni
tatea și independenta lor și care este 
organic legat de lupta pentru o pace 
dreaptă în toate regiunile lumii.

Noi, în numele dumneavoastră și 
al întregului colectiv al Radiotele
viziunii siriene, salutăm pe înaltul 
oaspete și îi mulțumim pentru bu
năvoința de a răspunde întrebărilor 
adresate <Je comentatorul nostru".

După terminarea interviului, 
comentatorul de politică exter
nă Ahmad Halwany a mul
țumit în mod deosebit președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru amabili
tatea de a răspunde întrebărilor, 
subliniind că și acest moment con
stituie o nouă manifestare a relații
lor de prietenie dintre țările și po
poarele noastre.

european, pentru începerea Confe
rinței pentru securitate și colaborare 
în Europa, cu convingerea că secu
ritatea europeană și securitatea In 
Orientul Apropiat se condiționează 
reciproc, ca părți ale luptei gene
rale pentru pace și colaborare In 
lumea întreagă.

Cei doi președinți au salutat în
cheierea acordului privind încetarea 
războiului și înfăptuirea păcii in 
Vietnam și acordul privind restabi
lirea păcii și realizarea înțelegerii 
naționale în Laos. Ei au subliniat 
necesitatea de a respecta și de a pune 
în practică toate acordurile și au ex
primat speranța că vor fi create 
condițiile necesare pentru a stabili 
o pace durabilă în această regiune, 
astfel încît popoarele din Indochina 
să decidă liber destinul lor, fără 
nici un amestec din afară.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Arabe Siriene 
au subliniat importanța pe care o 
acordă țările lor întăririi rolului și 
eficacității O.N.U. în rezolvarea pro
blemelor internaționale, în punerea 
în aplicare a principiilor de drept 
internațional și promovarea coope
rării și înțelegerii între toate sta
tele.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad au a- 
preciat că pentru asigurarea păcii 
internaționale pe baze solide și du
rabile și pentru a îndepărta spectrul 
războiului este necesar să se acțio
neze pentru adoptarea de măsuri con
crete și eficace, pentru realizarea de 
acorduri de pace, pentru realizarea 
dezarmării generale și, In primul 
rînd, a dezarmării nucleare.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
necesitatea reducerii cheltuielilor 
militare și alocării mijloacelor Ast
fel obținute pentru dezvoltarea eco
nomică și socială și pentru amelio
rarea bunăstării în lumea întreagă.

în vederea aducerii la îndeplinire 
a prevederilor prezentului comuni
cat, cei doi președinți declară voin
ța lor comună de a aprofunda și 
lărgi consultările la toate nivelurile 
prin folosirea căilor diplomatice o- 
bișnuite și prin schimburile de vi
zite și întilniri periodice ale repre
zentanților lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad au evi
dențiat importanța schimburilor de 
vizite la diferite niveluri și au notat 
cu satisfacție că vizita în Republi
ca Arabă Siriană a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România a contribuit la în
tărirea și adîncirea relațiilor de 
prietenie și cooperare între cele 
două țări.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a exprimat mul
țumirile sale pentru ospitalitatea 
călduroasă care i-a fost rezervată in 
timpul vizitei în Republica Arabă 
Siriană și a transmis președintelui 
Republicii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Assad, o invitație cordială pentru a 
vizita Republica Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu plăce
re. Data va fi stabilită pe cale di
plomatică.
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FAPTUL
DIVERS
Salvarea 
șoferului de 
pe „Salvare"

In zprii zilei, Salvarea 31-SV- 
2821 se întorcea la Suceava cu 
un bolnav din satul Slobozia. 
La un moment dat remorca 
unui tractor, care venea din 
sens opus, patinează ji blo
chează șoseaua. Cu toată înde- 
minarea și strădania, șoferul 
de pe „Salvare", Traian Chi- 
bici, n-a putut evita o ciocni
re violentă. Bolnavul n-a pățit 
nimic. In schimb șoferul, ac
cidentat, a pierdut mult singe. 
Internat și el de urgență in 
spital, 21 de colegi din stația 
de salvare ii sar imediat in a- 
jutor cu cite o picătură de via
ță din viața lor, salvindu-l. In 
curind va porni din nou la 
drum cu „Salvarea".

Amenda
ment la un 
proverb

„Călătorului îi șade bine cu 
drumul" — spune proverbul. 
O spune și miliția, dar cu con
diția să mergi cum trebuie. Un 
control pe care cîțiva milițieni 
l-au efectuat deunăzi pe tre
nurile care plecau din gaYa 
Buzău spre Ploiești, spre Foc
șani și spre Făurei a depistat 
nu mai puțin de 75 de pasageri 
care „uitaseră" să treacă și pe 
la casa de bilete. Amenzile a- 
plicate le-au reamintit vechiul 
proverb, însoțit de un amen
dament : i-o fi stind călătoru
lui bine cu drumul, dar și cu... 
bilet de călătorie.

„Nici cu 
miliția nu-i 
scăpați..."

Țipete disperate, in puterea 
nopții, intr-un imobil de pe 
b-dul Lenin din Constanța. Sar 
oamenii și încearcă să-l poto
lească pe vecinul lor, I.A., care 
iși molesta soția și copilul. 
Beat și înfuriat, ii amenință și 
pe vecini. Unul din ei* anunță 
„Salvarea", dar I.A. devine și 
mai agresiv : „Nici cu miliția 
nu-i scăpați din mina mea 
Totuși, „Salvarea" iși face da
toria. I.A. nu se lasă și alear
gă după ea pină la spital, unde 
s-a intilnit cu miliția, care a 
chemat o „urgență" să-l inter
neze și pe el. Dar în altă par
te, și tot pentru... vindecare.

Plimbare în 
stil inedit

Am mai scris, în rubrica 
noastră, despre plimbările năs
trușnice ale unora cu camioa
ne, tractoare, autobasculante, 
autosanitare și chiar țu... auto
macarale. Dar o plimbare cu... 
ce urmează încă nu ne-a fost 
dat să auzim. După ce și-a ter- 

i minat lucrul la magazia de 
mărfuri din Oradea, Alexandru 
Ghent a pornit intr-o plimbare 
motorizată cu un... electrosti- 
vuitor. A apăsat pe manetă și, 
cum nu știa să conducă, mer
gea tot în zig-zag, dind iama 
prin pasagerii din stație, intrați 
în panică și alergînd care în
cotro. Norocul lor că plimba
rea lui A.G. n-a ținut prea 

"mult. Electrostivuitorul l-a 
proiectat printre rampele de 
încărcare, unde s-a ales cu 
zgirieturi, vînătăi, cucuie... Plus 
ce mai urmează.

N-a respectat 
condiția...

De cum auzea pe cite unul 
(și naivi s-au găsit destui) că 
ar vrea un autoturism mai a- 
cătării, Gertrude vZackel din 
Sibiu (str. Karl Marx 40), care 
trecea drept o persoană „res
pectabilă", se și înfățișa cu o- 
ferte, care mai de care mai a- 
demenitoare. Firește, contra 
comision. Numai intr-o singura 
lună „comisioanele" lui G.Z. 
au ajuns la... respectabila sumă 
de 16 000 lei. Tocmai cînd o- 
fertele auto mergeau ca pe 
roate, G.Z. a fost stopată din 
acțiune și condamnată pentru 
doi ani, la care se adaugă 1 an, 
7 luni și 26 de zile, reprezen- 
tind o „restanță" dintr-o con
damnare recentă, tot pentru o- 
ferte și comisioane auto, dar 
eliberată condiționat. Si cum 
n-a respectat condiția...

Surpriza 
din vagon

Gara Fălticeni. Se formează 
o nouă garnitură. Unul din va
goane era pregătit de cursă 
lungă. Destinația — Arad. în
cărcătura : fructe. Greutatea : 
11 750 kg. Cu puțin înainte de 
plecarea trenului, un ultim 
control în vagoane. Și, surpri
ză : în vagonul despre care se 
scria, în documentul de trans
port, negru pe alb, „încărcătu
ră — fructe" nu erau fructe, 
ci... 11 750 kg de cartofi. Și toți 
erau „proprietatea" lui Grigore 
Amariei din Rădășeni-Suceava. 
care făcea speculă „en gros 
Acum i se fac actele pentru un 
dosar „en detail".

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
Gheorghe DAVID
«i I

BĂRBU t Despre literatură și ziaristică
— Nu o dată, stimate tovarășe 

Eugen Barbu, am avut prilejul 
să luăm act de intervenția dv. 
in probleme de major interes 
ale actualității noastre. Am 
deslușit in aceasta semnele 
unei profesiuni de credință, ale 
convingerii că scriitorul este 
un om al timpului său. V-am 
solicita să ne vorbiți despre 
raporturile specifice ale omului 
de artă cu societatea sa, cu 
contemporanii săi.

— Raporturile scriitorilor cu socie
tatea în care trăiesc, intervențiile lor 
în presă în anumite probleme majo
re fac parte dintr-o obligație profe
sională, aș zice. Sigur că există și 
scriitori care se abstrag de la aceste 
intervenții, socotind că ziaristica este 
o ocupație mai puțin demnă de vo
cația lor. Cu siguranță că aceștia din 
urmă nu au nici un fel de drep
tate. intrucît artistul, scriitorul este 
și el. in primul rînd. un cetățean, 
implicat în treburile sociale. Cuvîn- 
tul lui este mai greu și de aceea 
trebuie să fie mai responsabil. Scriu 
articole cînd mă nemulțumește cite 
ceva, scriu articole cînd îmi place un 
lucru foarte mult ; nu o fac pe arbi
trul faptelor bune și al faptelor -rele, 
dar vreau să ard cu fierul roșu acolo 
unde lenea, prostia, hoția, bunul plac 
își fac de cap, pentru ca onestitatea 
mea să nu fie jignită de unele fapte 
incalificabile. Din nefericire, și asta 
o spun în ziarul care este cel mai 
important cotidian românesc, unele 
din articolele scrise de mine și 
de alții nu au avut ecoul scontat 
și cei in culpă și-au văzut de treabă 
mai departe. Ar trebui reinstaurată 
urgent practica urmăririi la locul 
respectiv a efectelor criticii exerci
tate prin ziare. Se cocoloșesc uneori 
criticile, sint instituții care se fac a 
nu fi auzit sesizările scrise și răufă
cătorii își continuă nociva lor activi
tate.

— Ce loc acordați literaturii 
în viața unui popor ? Ca activ 
comentator al creației naționa
le, v-am ruga să vă exprimați 
punctul de vedere asupra crea
ției actuale, a izbînzilor și ne- 
împlinirilor sale. In ce direcție 
credeți că se cer edificări de 
substanță ?

— Literatura în viața unui popor, nu 
spun o noutate, are un rol esențial, 
ca toate artele, de altfel. Nu spun că

noi nu avem o literatură bună, dar 
nici nu spun că n-ar putea fi și mai 
bună. Dacă ar fi să vorbim despre 
neîmplinirile literaturii noastre ac
tuale, v-aș aminti larga arie a imi
tațiilor care a dus la un mimetism 
periculos. O spun cu durere, autorii 
nu se mai deosebesc între ei, apar 
familii întregi de imitatori ai lui 
Kafka ori chiar ai unor tineri autori 
contemporani. Imitația este bună și 
ea la vreme, toți am trecut pe-acolo, 
dar lipsa de dorință de a avea o i- 
dentitate proprie mi se pare descura- 
jantă. Pe urmă, dacă este vorba de 
roman, aici geografia în care 
o parte dintre noii prozatori 
se desfășoară este nu o dată 
abstractă, departe de realitățile 
noastre, o geografie de import. 
Eroii nu aduc deloc cu cei pe care-i 
vedem în jurul nostru. Se caută psi
hologii inedite acolo unde există un 
individ sănătos sufletește și rezulta
tele sint lamentabile. Se imită pe 
nerăsuflate autori la modă ; unii 
scriitori nu cunosc decit barurile și 
cafenelele, locuri unde se debitează 
anecdote și bîrfe, adică ceva ce sea
mănă foarte puțin cu viața adevăra
tă. Evident că sfaturile în materia 
asta sînt inutile și că fiecare pasăre 
pe limba ei piere. Vreau numai să 
reamintesc că marii scriitori de pre
tutindeni s-au ilustrat tocmai prin 
abordarea problemelor celor mai se
rioase ale veacului in care trăiau și 
prin personaje memorabile, promo
tori ai ideilor celor mai înaintate. 
Scriitorul zilelor noastre nu are de 
ales decît intre ficțiunea palidă și 
realitatea viguroasă ce poate fi ob
servată cu ușurință în jur.

— Intr-o zi de februarie, 
acum vreo patru ani, v-am 
însoțit într-o documentare 
la întreprinderea „Grivița 
roșie", încheiată cu un fru
mos reportaj publicat in 
„Scinteia". Ce loc acordați repor
tajului, publicisticii In viața unui 
scriitor ? Vă adresez această 
întrebare, pornind și de la fap
tul că ați condus cu ani in ur
mă revista „Luceafărul", că 
sinteți azi redactorul șef al 
„Săptămânii".

— Reportajul, publicistica pentru un 
scriitor este, in general, filmul amă
nunțit care hrănește inspirația sin
tetică de mai tîrziu, care stă la baza 
romanelor despre actualitate. Aici 
există numai un singur risc : să por

nești în documentare numai cu două 
feluri de ochelari : roz sau negri. 
Dar realitatea nu are o singură cu
loare, ea este foarte diversificată. 
Ca să înțelegi ce se petrece în jur 
este nevoie de inteligență și cultură, 
se cere talent literar, pentru că o fo
tografiere realist-crîncenă, nealimen
tată de inspirație și de discernămînt 
duce la eșecuri regretabile. Delta, 
să spunem, poate fi privită ca un 
peisaj extraordinar sau ca o uzină a 
naturii. Un atelier imens în care lu
crează O' mie de lucrători poate să 
pară unui mare, artist o catedrală 
uranică sau numai un loc unde se 
creează produse finite. Trebuie să 
știi să vezi și una și alta.

— Ca artist al cuvintului sîn- 
teți, firește, călăuzit de citeva 
mari adevăruri, de mari prin
cipii care au darul de a aduna 
și a dimensiona specific opera. 
Care sint, din această perspec
tivă, preocupările scriitoricești, 
așa cum s-au configurat din 
„Groapa", „Facerea lumii" sau 
„Princepele", din nuvelele sau 
teatrul dv. ? Ce personaje ale 
cărților de pină acum vă sînt 
cele mai apropiate ?

— Cel mai ades sînt acuzat de ca- 
lofilia mea care deranjează pe scrii
torul sărac în pungă, care face lite
ratură cu mijloace epistolare. Dar un 
roman nu este o teză de bacalaureat 
și niciodată un proces verbal, cum 
au acreditat unii ideea. Se încearcă 
cu disperare de către cite un pre
tins teoretician să opună scri
sului frumos, ideile. Printr-un silo
gism rudimentar se stabilește că scri
sul frumos duce automat la anularea 
ideii și că, dimpotrivă, acolo unde 
se scrie agramat, ideile colcăie ca 
lava în Vezuviu. Prin idei se înțelege 
ceea ce nu trece cel mai ades prin 
cap nimănui, adică niște comportări 
arierate pe care le ridicăm la rang 
de virtute. Cred că omul este mai 
frumos decit Raskolnikov, devenit 
idolul multor generații, care vedeau 
în comportamentul imprevizibil idea
lul și desăvîrșirea. Este de neconce
put ca intr-o societate ca a noastră 
să poți construi cu niște înapoiați 
mental, ajutați de cițiva epilep
tici născuți din părinți alcoolici. 
Avem și case de sănătate, trebuie să 
recunoaștem, dar tot ce vedem că a 
fost ridicat in jur a fost construit 
de niște minți sănătoase, proaspete, 
de niște brațe vînjoase, ale unor oa
meni care s-au sculat în fiecare zi 
dimineață fără să fie mîncați de gin- 
duri negre. Merită și aceștia maxi
mul nostru interes și comprehensiu^ 
ne. Sînt preocupat in scrisul meu deci 
în primul rînd de oameni sănătoși, și 
asta pare foarte curios unor critici. 
Am poate ghinionul că mă bărbieresc 
in fiecare zi, îmi dau cu apă rece pe 
față dimineața și muncesc mai mult 
de 12 ore. In condițiile astea este 
imposibil să ai o psihologie abisală

*

*
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De aproape trei ani, vizitatorii 
Capitalei admiră — alături de 
alte reprezentative edificii — 
silueta elegantă a noului hotel 
aflat in preajma impunătoarei 
săli a Teatrului Național. Este 
vorba, de fapt, de o întreprin
dere hotelieră cu funcțiuni com
plexe.

— Hotelul — ne-a spus Ing. 
Gh. Leonte, directorul Intercon
tinentalului „București" — are 
423 de camere, 3 apartamente de 
lux, 4 restaurante, 4 baruri, o 
piscină modernă cu bazine pen
tru hidromasaj ; o sală de gim
nastică și o sauna, 3 săli de 
conferințe internaționale și încă 
2 mai mici pentru consfătuiri, 
dotate cu instalații de traduce
re simultană și de amplificare ; 
unități de servicii (spălătorie și 
curățătorie chimică, frizerie și 
coafură, secție de cosmetică, casă 
de comenzi ce poate satisface 
cele mai exigente gusturi ale 
populației) ; sistem de evidență 
pe calculator electronic propriu, 
care permite cunoașterea zilnică

și devii, automat, un scriitor înve
chit, la care adolescenții din subso
lurile unor reviste literare privesc 
cîș. Așa ceva nu s-a mai pomenit 
în epoca pletelor, a hippies-ilor și a 
celor care cred că lumea a fost in
ventată abia îh 1970.

Cred că sînt legat de toate perso
najele cărților mele pentru că in 
toate mă recunosc.

— Ce loc acordați nivelului 
de cultură, lecturilor in desti
nul unui creator, cu deos.ebire 
tinăr 2

— Din păcate, creatorul și scriito
rul tinăr substituie din ce în ce mai 
mult lectura crîncenă și învățarea 
modelelor ilustre cu informația su
perficială, cu metoda urechistă. Nu 
se citesc romane, se citesc fragmen
te. Nu se citesc cărți, se citesc ar
ticole despre cărți. Nu e totuna ! 
Sărim peste Balzac și ne prefacem 
că-1 pricepem dintr-odată pe Joyce. 
Nu l-am citit pe Proust, dar scriem 
ca Faulkner. Strimbăm din nas cînd 
auzim de Sadoveanu și ni se pare 
că un oarecare prozator al evenimen
telor intime nesemnificative este un 
Shakespeare !... Să fim serioși 1 Pot 
să scrie criticii de casă cit vor vrea 
despre un autor mediocru, minor, 
care Ie e apropiat prin grade de ru
denie, o Creangă de aur sau un 
Baltag vor fi cu greu egalate. Să 
ne punem pe lecturi, cit mai multe 
lecturi și cit mai adinei, cit mai e 
vreme. E de citit pentru o viață I

— La virsta deplinei maturi
tăți, cu satisfacția de a fi edi
ficat o operă ce s-a impus con
științei publice, cum v-ați apre
cia opera realizată pină in pre
zent ? Cu ce proiecte și ginduri 
priviți viitorul dv. scriitoricesc ?

— Nu știu dacă am o operă pînă 
acum ; poate citeva cărți bune. Mă 
scrutez cu modestie și nu sint de
loc ipocrit, am învățat de foarte 
de vreme că scrisul nu este o plă
cere, nici un mijloc de a te îmbo
găți. Am publicat doar citeva ro
mane, toate cu o problematică bine 
stabilită. Am vrut adică să pun ceva 
în dezbatere. Nu știu cit am reușit, 
dar lucrul m-a preocupat stăruitor. 
Nu suport romanele confecționate 
pe teme erotice, automobilistice etc. 
In viața noastră se petrec foarte 
multe lucruri ; cele mai multe, ne
esențiale. Fotografierea tuturor ac
telor umane nu este neapărat epi
că. Cine nu șție asta produce ma
culatură.

Proiecte pentru viitor am, ca 
fiecare, destule. Ele sint ambi
țioase, mai trebuie și puțină sănătate 
și forță de muncă.

— Ceea ce vă dorim din toată 
inima.

Interviu realizat de
NIcolae DRAGOȘ

a situației activității economice ; 
instalații de 
cuit închis ; 
nate de un

— Cum e 
bază tehnico-materială ?

— Cu mult înainte de sfirșitul 
anului trecut am realizat și de
pășit planul de încasări valutare 
pe 1973, desfaceri de mărfuri de 
42 milioane de lei, prestări de 
servicii din cazare și din alte 
activități 49 milioane lei. Am ob
ținut peste 5 milioane 
ficii nete peste plan, 
de turiști a crescut de 
în anul 1971, la 36 357 
anul trecut. S-a reușit 
calitativ ridicat al serviciilor o- 
ferite, întregul colectiv fiind 
antrenat în diverse cursuri de 
perfecționare profesională, per
sonalul realizînd servicii la ni
velul cel mai înalt ; avem meș
teri de frunte în arta culinară. 
Colectivul nostru de salariați 
satisface cele mai exigente so
licitări.

televiziune cu cir- 
ascensoare coordo- 
computer ș.a. 
valorificată această

lei bene- 
Numărul 
la 18 647, 
persoane 
un nivel
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OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
• Pentru vîrstnici și... bătrîni. In vederea profilaxiei îmbătrînirii 

premature, a prevenirii și combaterii bolilor degenerative și cronice 
ale virstelor înaintate se organizează dispensarizarea gerontologică, 
cu aplicarea de tratamente la numeroase loturi de muncitori de peste 
45 de ani din 47 de întreprinderi din țară și din Capitală.

• O secție de recuperare medicală și balneofizioterapie pentru 
mineri a fost dată în folosință la spitalul din Motru. Beneficiarii vor 
putea face proceduri de electroterapie, termoterapie, nămoloterapie, 
băi de plante, băi cu bule de aer ș.a.

• Școala tinerelor mame. La căminul cultural din Băicoi au fost 
organizate nouă cursuri pentru tinere mame, frecventate de peste 
200 de femei. Cadre medicale de specialitate predau lecții pe teme 
privind îngrijirea și alimentarea noilor născuți, igiena mamei și a 
copilului etc. Pe cînd extinderea acestei inițiative în toate comunele ?

COMERȚ-SER VICIJ
• „Cuptorul de aur", așa au botezat sucevenii cuptorul de pîine 

din cadrul secției I de panificație Suceava. De ce ? Pentru că prin 
unitatea de desfacere situată la doi pași de producător pot cumpăra 
zilnic pîine rumenă și caldă.

• La Gura Humorului a fost dat în folosință un nou complex 
meșteșugăresc. In cadrul secțiilor ceasornicărie-optică-mecanică fină, 
lenjerie, broderie, tricotaje, croitorie-comandă pentru femei și bărbați, 
croitorie de serie și cosmetică își desfășoară activitatea 150 meșteșugari 
humoreni.

• Vii la lucru — faci comanda ; pleci — îți iei cumpărătura am
balată. La fabrica „Intex" Păulești se deschide o unitate comercială 
pentru desfacerea produselor alimentare pe bază de comenzi preala
bile. Economie de timp pentru salariatele fabricii.

• La ora cafelei cu lapte, în cofetăriile din centrul Bîrladului nu 
cereți cafea cu lapte sau lapte fără cafea, sau cafea fără lapte, că nu 
se servește nici una din aceste „rarități". Nu cereți lapte nici la pa
tiserii. Vi se oferă o țuică, un coniac sau o drojdie. Ce-o fi avînd 
comerțul bîrlădean împotriva consumatorilor de lapte ?

• întreprinderea „Electronica" e pe... recepție ? La Miercurea Ciuc 
s-au cumpărat din magazinele de specialitate — în lunile decembrie și ia
nuarie — 173 și, respectiv, 94 televizoare. Dar aproape jumătate dintre 
acestea au și trecut, cel puțin o dată, prin atelierul cooperativei „De
servirea", pentru reparații în termenul de garanție. Alte aparate au 
necesitat intervenții din partea reprezentanței „Electronica", încă 
înainte de vînzare.

CONSTRUCȚII SOCIALi-EDILITARE
• 4 000 de apartamente la Bistrița. Au fost inaugurate lucrările 

la construcția noului cartier „Andrei Mureșanu" care, în faza finală, 
va avea 4 000 de apartamente, numeroase blocuri cu spații comer
ciale la parter, școli, grădinițe, creșe și alte obiective social-cultu- 
rale.

• Arădenii vor să stea în apartamente proprietate personală. 
Peste 98 la sută din contractele de vînzare prevăzute în planul de 
construcții al acestui an au și fost încheiate. Din acestea, 60 la sută 
se află deja în diferite stadii de construcții.

• La „concurență" cu munții învecinați. Primul bloc turn (par
ter și 10 etaje) din Cîmpulung Moldovenesc, dat recent în folosință, 
a fost pus în exclusivitate la dispoziția salariaților celei mai tinere 
întreprinderi din localitate — Filatura de bumbac. După mobilă pen
tru noua locuință, ei nu trebuie să se ducă departe : la parterul clă
dirii se deschide o mare unitate de prezentare și desfacere a mo
bilei.

• Se extinde termocentrala in orașul Slatina. Progresul I este 
al doilea important cartier de locuințe al orașului Slatina racordat 
la rețeaua de termoficare. In curînd urmează să fie racordate alte 
două noi cartiere : Crișan I și II.

• 1 900 de apartamente sint prevăzute a se realiza în acest an in 
județul Satu-Mare. în prima lună a acestui an s-a atins cel mai 
înalt ritm de lucru de la începutul cincinalului : s-au și predat pînă 
acum peste 20 la sută din totalul de apartamente ce urmează a se 
construi în județ.

TURISM
• Pentru ca Sinaia să facă față fluxului turistic crescut, ea fiind 

frecvent solicitată peste posibilitățile sale de cazare, aici se constru
iesc trei hoteluri noi cu o capacitate de 1 200 locuri.

• In Ioc de șase ore de efort, o călătorie scurtă în condiții de 
confort : se află intr-un stadiu avansat de execuție telefericul cu 
cabină Bușteni-Babele 1

• Pentru studenții de nota 10, respectiv cei care au obținut nu
mai acest calificativ maxim in sesiunea de examene din decembrie, 
Comisia de turism a Consiliului U.A.S.C. de la Academia de studii 
economice din Capitală a organizat o excursie specială, în zilele de 
16 și 17 februarie. Ruta : București — Pitești — Rm. Vilcea — Si
biu — București. O idee de nota 10 1

TRANSPORTURI
• Anul acesta, ecusonul ce se aplică pe parbrizul autovehiculelor 

verificate are forma rotundă, pe un fond galben-deschis, fiind înscris 
în culoare maron „Verificat tehnic 1974". împreună cu reprezentan
ții organelor centrale. în acest an ’organele de miliție vor intensifi
ca controalele la unitățile ce execută verificarea tehnică a autovehi
culelor, făcindu-le răspunzătoare pentru calitatea acestor verificări, 
precum și pentru temeinicia emiterii ecusoanelor.

A

Cu un an în urmă, ziarul nostru înfățișa, în cuprinsul unor con
vorbiri purtate cu conducătorii a două dintre cele mai mari instituții 
de învățămint superior din țară, experiența acestora în integrarea în- 
vățămintului cu producția și cercetarea pe calea încheierii contractelor 
economice, prioritare, onorate la timp, optim soluționate științific. Am 
revenit după un an în aceleași instituții pentru a consemna contrac
tele economice survenite între timp — adiționările sporite fiind, în 
această privință, evidente în întreaga noastră rețea de învățămint su
perior. In același timp, ne propunem reliefarea modului în care legă
turile organice pe care contractul 
structurile noastre universitare, le 
cientc sub raport social.

economic le cultivă se reflectă în 
ajută să devină mai suple, mai efi-

asemenea, și în organizarea internă 
a catedrelor. Substanțializarea cer
cetării științifice a favorizat dez
voltarea echipelor de cercetare, 
ducînd, în final, la modificarea 
structurii unor catedre. Așa, de pil
dă, cercetările de ameliorare se 
desfășoară acum într-o strînsă le
gătură cu fitopatologia și entomo
logia ; toate aceste discipline alcă
tuiesc astăzi o singură catedră. 
Așa se face că din cele 39 de ca

finalizare au dobindit cele 180 
proiecte de școli contractate șl 
realizate anul trecut de studenții 
anului II, precum și planurile 
de sistematizare elaborate de 
studenți ai anului III pentru 
cele 18 sate de pe raza județu
lui Ialomița.

— Pentru proiectele de școală n-aș 
putea spune că avem rezultate 
concrete ; desigur, studiile repre
zintă prin ele însele o concretizare

— Cum se reflectă astăzi o 
asemenea realitate in planurile 
și programele institutului ?

— In nici un caz sub o formă 
mecanică. Iată, de pildă, contrac
tele economice ; n-aș putea spune 
că au schimbat planurile și progra
mele noastre. Și e firesc. Pentru că 
problemele de actualitate au dife
rite ponderi, în funcție de conjunc
tura istorică. Intr-o perioadă con
struim mai multe școli, în alta —

k

— Tovarășe rector, am dori 
să reluăm discuția noastră con- 
semnind mai întii modul in 
care a fost îndeplinit angaja
mentul, ferm asumat de dv. anul 
trecut, privitor la utilizarea spo
rită a potențialului științific al 
institutului in realizarea con
tractelor economice.

— Dacă în anul 1972, institutul 
nostru — ne-a spus prof. univ. dr. 
TIBERIU MUREȘAN, rectorul In
stitutului agronomic „N. Bălces- 
cu“ — a realizat 34 de contracte 
in valoare de circa 2,2 milioane lei, 
în 1973 am reușit să obținem aproa
pe 5 milioane de pe urma onorării 
celor 66 contracte. Pentru 1974 a- 
veam încheiate, pină la jumătatea lui 
ianuarie, 50 de contracte in valoare 
de 4 781 000 lei. urmînd, bineînțeles, 
ca acțiunea de finalizare a contrac
telor să continue și în săptăminile 
următoare. Tematica acestora are 
un caracter prioritar, vizind, în e- 
sență, perfecționarea tehnologiilor 
agronomice. Cu toate că saltul ac
tivității de cercetare pe teme de 
producție nemijlocită este evident, 
valoarea lui pentru perfecționarea 
tnvățămîntului încă nu ne mulțu
mește ; luînd drept elemente de re
ferință numărul cadrelor noastre 
didactice, ca și indicația secretaru
lui general al partidului după care 
cel puțin 25—30 la sută din timnul 
de lucru al corpului profesoral uni
versitar trebuie să fie afectat in
vestigației științifice, constatăm că 
gradul de folosire a potențialului 
științific al institutului nostru este 
sub 20 la sută.

— Cum explicați această stare 
nefirească de lucruri ?

— In general e vorba de cauze 
subiective și tocmai de aceea avem 
convingerea unei rapide perfecțio
nări, obținută atit printr-o mai bună 
coordonare a activității de cercetare 
din unitățile de învățămint supe
rior agronomic de către ministe
rele care le tutelează, de către

„între fabrică și facultate
puntea largă a contractului economic11

toate organele centrale beneficiare, 
cit și prin sporirea responsabilității 
fiecărui cadru didactic.

— Exemplificați, vă rugăm, 
felul cum aplică universitarii in 
activitatea lor cu studenții achi
zițiile metodice dobindite în în
deplinirea contractelor econo
mice.

— Timpului afectat studenților i 
se asigură azi o utilizare mult maî 
rațională. Integrarea a demonstrat 
elocvent că pentru a-1 pregăti pe 
student la nivelul exigențelor de 
azi ale științei nu e nevoie să-i 
dezvolți la nesfîrșit în prelegeri 
aspectele teoretice, cit să-l pui in 
contact cu viața practică, la orga
nizarea și desfășurarea căreia să 
participe nemijlocit. Drept urmare, 
de la un raport favorabil cursu
rilor teoretice, așa cum se înfățișa 
el în trecut, am ajuns ca în anul
1972— 1973 să avem, în medie, pe 
cele 6 tadultăți, 46 la sută cursuri 
și 54 la sută activități practice ; în
1973— 1974 raportul este și mai bun: 
doar 42 la sută cursuri ; la unele 
facultăți ca dg pildă, medicina ve
terinară, procentul orelor de 
cursuri este de 38 la sută. Conse
cințe pozitive s-au înregistrat, de

tedre, azi avem doar 18, mult mal 
omogene și mai eficiente. Iar un 
aspect esențial al acestei eficiente 
se identifică și în faptul că astăzi 
întreaga cercetare științifică a ca
drelor noastre didactice este in
clusă în programul național de cer
cetare și se aplică efectiv în elabo
rarea tehnologiilor curente de pro
ducție.

★
— Așa cum era de prevăzut cu 

un an in urmă — ne confirmă prof, 
univ. dr. arhitect CEZAR LAZA- 
RESCU, rectorul Institutului de ar
hitectură „Ion Mincu" — valoarea 
contractelor 
1973 s-a 
1 milion de 
lioane lei t 
contractele încheiate de 
arhitectură a Centrului 
de studii, cercetări și 
Asemenea contracte _.
ză o problematică vastă șî com
plexă, a cărei introducere în cir
cuitul activității universitare îi în
tărește acesteia caracterul de ac
tualitate științifică și de eficacitatc- 
socială. Sperăm ca 1974 să însemne 
succese și mai mari.

— Am dori să cunoaștem ce

pe anul 
aproape

2,2 mi-
economice 
ridicat la 

! lei. Alte 
au fost obținute prin 

’ ‘ ' filiala de
studențesc 
proiectare, 

configurea-

a activității desfășurate, dar nu 
cunoaștem încă stadiul aplicării 
lor. In privința planurilor de siste
matizare însă rezultatele sînt cer
te : au fost analizate, dezbătute, 
completate, au fost aprobate și azi 
constituie instrumentul de lucru in 
sistematizarea localităților respec
tive. Ba mai mult, concluziile aces
tor analize au fost introduse și in 
procesul de elaborare a celui de-al 
doilea lot de asemenea lucrări, e- 
fectuate pentru alte localități ale 
aceluiași județ. In plus, fiecare co
lectiv din institut a elaborat și 
citeva proiecte de locuințe rurale. 
După dezbaterea și aprobarea lor, 
studenții vor merge la fața locului 
spre 
va 
tire

t

mai multe spitale ș.a.m.d. Studenții 
Insă trebuie să le știe pe 
toate. De aceea, elementul care 
trebuie să se schimbe mai des este 
conținutul cursurilor. Aceleași 
titluri de capitole pot avea conți
nut fundamental diferit. Aici in
fluențează profund triada învăță- 
mînt-producție-cercetare. Un curs 
de construcții poate fi înfățișat 
astfel îneît să atingă înalte trepte 
filozofice, dar la sfirșitul audierii 
lui se prea poate ca studentul să 
nu fie în stare să 
simplă colibă.

— Sperăm că 
institutul dv. I

— încercăm să 
noastră e o etapă foarte importan
tă pentru însușirea profesiei de ar
hitect, dar nu singura. Cunoscînd 
ce va fi peste 5—10—15 ani, ne 
orientăm în raport de aceste reali
tăți, iar mai departe, neștiind ce 
va fi, lăsăm problemele pe seama 
învățămîntului postuniversitar. De 
altfel, succesele obținute în organi
zarea școlii noastre pe cele două 
trepte ne îndreptățesc să credem 
că această soluție e de viitor în 
perfecționarea întregului -învăță- 
mînt tehnic.

construiască o
nu e cazul in
nu fie. Școala

noastre. Ele atestă o dată în plus juste-Am încheiat aici dialogurile t__ l.„
țea liniei generale de perfecționare a învățămîntului superior pe calea 
integrării sale cu producția și cercetarea, pun In lumină cîștigurile 
nete care rezultă deopotrivă din aplicarea integrării organice, atit 
pentru unitățile de învățămint superior, cît și pentru cele economice, 
în același timp însă dialogurile au demonstrat posibilități suplimen
tare de integrare organică, a căror folosire se lasă așteptată din cauza 
lipsei unor suficiente inițiative concrete, strîns legate de specificul fiecă
rui sector. Utilizarea bogatului potențial de cercetare de la agronomia 
bucureșteană intr-un procent mai mic de 20 la sută nu poate fi nici 
in avantajul învățămîntului și nici al producției. Iată o realitate la 
care s-ar cuveni să mediteze mai mult, inclusiv ministerele, toate orga
nele centrale beneficiare, ale căror obiective economice majore își află 
Bici, in modul in care se realizează colaborarea dintre învățămint, pro
ducție și cercetare, un vital punct de sprijin. După cum, tot astfel, 
invită la profunde reflecții aprecierile rectorului Institutului de arhi
tectură, potrivit cărora unele cadre didactice consideră că, în predare, 
trebuie să se pună accent pe ceea ce e mai neobișnuit, mai special în 
toată lumea — chiar 
tingență cu realitățile 
riscul ca studenții să 
ciale pe care nu le 
nu asemenea aspecte 
se desfășoară astăzi procesul integrării, exigențele din ce în ce mai 
înalte pe care viața social-economică românească le formulează la 
adresa lui nu mai îngăduie nici cea mai mică rămînere în urmă. 
Este unul, din motivele pentru care vom urmări în continuare modul 
cum procesul integrării se reflectă în perfecționarea întregii noastre 
structuri universitare.

fizic. Se 
o pregă- 

viitorilor 
care să

a le 
realiza 

multilaterală 
arhitecți, ca 
sintetizeze în formația lor atri
butele culturii și civilizației socia
liste. De altfel, aceasta mi se pare 
a fi consecința cea mai importantă 
a integrării. Pentru că nu aspectul 
cantitativ contează. Mai important 
decit orice element statistic mi se 
pare ca școala să trăiască aceeași 
realitate concretă pe care o trăiește 
întreaga societate.

materializa 
implicit 

a 
specialiști

dacă un asemenea „special" n-are nici o con- 
țării noastre. Și cum timpul este limitat, există 
fie foarte bine pregătiți în niște structuri spe- 
Vor executa niciodată. Am văzut, desigur, că 
sînt predominante, dar stadiul înaintat în care

Mlhal IORDANESCU

J
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Plecarea unei delegații a P. C. R. Ia Cairo
Marți dimineața a plecat la Cairo 

delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația U- 
niunii Socialiste Arabe, va face o 
vizită de prietenie în Republica 
Arabă Egipt.

Din delegație fac parte tovarășii 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. și Pe
tre Constantin, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Dumitru Popescu,, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Ttfrcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Nicolae Constantin, 
secretar al eComitetului municipal 
București al ^.C.R., de activiști de 
partid.

Era prezent Osman Assal. amba
sadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

★'
în aceeași zi, delegația Comitetu

lui Central al Partidului Comunist 
Român a sosit la Cairo.

La aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de Ibrahim Sukry, secre
tar al Comitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe, Mohamed Idris, 
membru al Comitetului Central, ra
portor pentru relațiile externe al 
C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, 
Abou Zeid, secretar al Comitetului 
orașului Cairo al Uniunii Socialiste 
Arabe.

Au fost prezenți Petru Burlacu,

ambasadorul României la Cairo, și 
membri ai ambasadei române.

în numele primului secretar al 
C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, 
Mohamed Hafez Ghanem, delegația 
a fost salutată de Ibrahim Sukry, 
care și-a exprimat convingerea că 
vizita va contribui la stringerea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Uniunea Socialistă Arabă și 
Partidul Comunist Român.

(Agerpres)

A apărut

nr. 2/1974
Sumarul se deschide cu arti

colul : „Despre legile dezvoltă
rii sociale", de MIRON CON
STANTINESCU. Sub genericul 
„Pentru îndeplinirea inainte de 
termen a cincinalului" este pu
blicat articolul „Priorități in 
dezvoltarea agriculturii in anul 
1974“, de ION STANCIU, iar la 
rubrica „Pagini de istorie" se 
publică „Agricultura la un sfert 
de veac de la începerea coope
rativizării", de IOAN ZAHIU, 
și „25 de ani de Ia înființarea
C. A.E.R.", de RADU CON
STANTINESCU.

Din cuprinsul revistei mal 
spicuim : dezbaterea „Folosirea 
rațională a hidrocarburilor și 
energiei în industria chimică" ; 
„Comerțul exterior — factor de 
creștere economică", de AL. 
PUIU ; continuarea dezbateri
lor „Integrarea balanței legătu
rilor dintre ramuri în lucrările 
de fundamentare a planului și 
în sistemul informațional sta
tistic", „Procesul de integrare 
din agricultură", „Estimații pre
vizionale asupra Dobrogei anu
lui 2000“ ; consultația „Realizări 
și perspective în dezvoltarea 
industrială a României", de NI- 
COARA IONESCU. La rubrica 
„Economie mondială", MARIA
D. POPESCU semnează artico
lul „Perspective economice cu
baneze".

Sumarul se încheie cu rubri
cile „Recomandări pentru în
vățământul de partid și reci
clare", „Critică și bibliografie", 
„Din viața științifică".

Știri culturale
. J

Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România, Uniunea scriito
rilor și Universitatea populară — 
București au omagiat, marți, în ca
drul unei manifestări, aniversarea 
a 350 de ani de la nașterea erudi
tului cărturar și umanist român 
Dosoftei, personalitate a culturii ro
mânești înscrisă în calendarul mari
lor aniversări UNESCO pe 1974.

Despre personalitatea și opera lui 
Dosoftei, a cărturarului care a mili
tat atît de mult pentru limba româ
nească, au vorbit cu acest prilej cer
cetătorii Ion Chițimia și Dan Simio- 
nescu.

★
în ciclul evocărilor unor mari 

personalități ale artelor plastice ro
mânești, Muzeul de Artă al Repu
blicii Socialiste România a organizat 
marți după-amiază o manifestare 
dedicată marelui nostru pictor și 
grafician, Nicolae Tonitza.

Cei ce au luat cuvîntul cu acest 
prilej, au evocat personalitatea re
marcabilului pictor. A fost vizionat 
apoi filmul documentar „Nicolae 
Tonitza".

Seria evocărilor, începută anul a- 
cesta cu Iosif Iser, va continua prin 
prezentarea, lună de lună, a altor 
figuri de seamă ale artei noastre 
plastice : Nicolae Dărăscu, Marius 
Bunescu, J. Al. Steriadi, I. Teodo- 
rescu Sion, Ștefan Popescu, Cornel 
Medrea, Eustațiu Stoenescu, Vasile 
Popescu, Fr. Storck, G. D. Mirea.

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Curs de limbă engleză. Lec

ția 73.
10.30 Curs de limbă rusă. Lec

ția 79.
11,00 Film pentru tineret : „Pă

șesc prin Moscova". Regla : 
Gheorghl Daniela.

12.15 Pagini din operele lui
Puccini.

16,00—17,00 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură — 
Creșterea animalelor.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limbă franceză. Lec

ția 81.
18,05 Steaua polară — Testarea ap

titudinilor profesionale.
18.30 Fantezii coregrafice.
18.45 Cunoașteți legile ?
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri : Calimero (III).
19.30 Telejurnal.

Baschet masculin : Steaua — 
Estudiantes Madrid (repriza 
a Il-a) in sferturile de fina
lă ale „Cupei cupelor".

20.30 Telecinemateca : „Tronul în- 
singerat" — producție a stu
diourilor cinematografice ja
poneze. Premieră pe țară.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor : „Ce vrăji 
a mal făcut nevasta mea ?“.

20.25 Refrenul meu de dor. Muzi
că ușoară cu Doina Badea.

20.45 întrebări șl răspunsuri •
Dicționar economic : Ana
liza valorii. Invitat Petre O- 
rănescu a Cursul de educa
ție materialist-ștlințifică :
Religia și lumea contempo

Primire la C. C. al P. C. R. Cronica zilei
Marți, 19 februarie a.c., tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, a pri
mit pe G. M. Markov, prim-secre- 
tar al Uniunii scriitorilor din 
U.R.S.S., și A. A. KosorukoV, pre
ședintele Comisiei internaționale a 
Uniunii scriitorilor din U.R.S.S.

La intrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat Zaharia Stancu,

președinte al Uniunii scriitorilor, și 
Laurențiu Fulga, prim-vicepreședin- 
tg al Uniunii scriitorilor din țara 
noastră. A mai participat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.
■ Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două uniuni fie 
creație, a colaborării româno-sovie- 
tice pe tărîm literar, a schimbului 
de valori spirituale între cele două 
popoare.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

RUGBh Farul a încheiat printr-o 
victorie turneul in Țara Galilor

LONDRA 19. — Corespondentul A- 
gerpres, Nicolae Plopeanu, transmi
te : Echipa de rugbi Farul Constanța 
și-a încheiat turneul în Țara Galilor 
cu o victorie categorică : 27—3 (12—3) 
obținută în fața formației „Kenfig 
Hill", întărită cu cîțiva titulari ai 
clubului „Maisteg" (semifinalist în 
Cupa Țării Galilor). Comentatorii 
rubricilor de specialitate ale ziarelor 
galeze au remarcat jocul bun practi

BASCHET — Azi, în „Cupa cupelor

cat de-a lungul întregului turneu de 
formația constănțeană și calitățile 
rugbiștilor români. Avînd în vedere 
nivelul înalt al rugbiului galez, se 
poate afirma că rezultatele obținute 
de Farul Constanța în turneul său 
— trei victorii și un meci nul — 
sînt bune, chiar dacă nu toate for
mațiile întilnite au fost din prima 
ligă.

//

STEAUA-ESTUDIANTES
Sala de sport Floreasca din Capi

tală va găzdui astăzi, cu începere de 
la ora 19,00, primul meci dintre echi
pele Steaua București și Estudiantes 
Madrid, contînd pentru turul al 
treilea (grupa B) al sferturilor de 
finală a „Cupei cupelor" la baschet 
masculin. Este o întîlnire decisivă 
pentru calificarea în semifinalele

competiției. în prezent, situația în 
clasamentul acestei grupe este urmă
toarea : 1. Spartak Zbrojovka Brno 
— 3 puncte (din 2 meciuri) ; 2.
Steaua București — 2 puncte ; 3. Es
tudiantes Madrid — 1 punct (ambele 
echipe au disputat numai cîte un 
joc). Partida retur se va disputa la 
27 februarie la Madrid.

ACTUALITATEA LA TENIS
TURNEU AL JUCĂTORILOR DIN 

GRUPA A IlI-a. în localitatea De- 
eside (Țara Galilor) au început în
trecerile unui turneu internațional de 
tenis, contînd pentru grupa a IlI-a 
a circuitului W.C.T.

Australianul Rod Laver l-a între
cut cu 6—3, 6—0 pe japonezul Jun 
Kamiwazumi, iar cehoslovacul Jan 
Kodes a cîștigat cu 7—6, 6—3 parti
da susținută cu italianul Antonio 
Zugarelli. în cea mai disputată întîl
nire a zilei, Haroon Rahim (Pakis
tan) l-a eliminat în trei seturi :
5— 7, 6—3, 6—2 pe Paul Gerken 
(S.U.A.).

Alte rezultate : Tito Vasquez — 
Phil Siviter 6—3, 6—4 ; Colin Dibley 
— John Cliffton 6—2, 6—3 ; Harold 
Salamon — Tom Leonard 7—6, 6—3 ; 
Eddie Dibbs — Tom Edlefsen 2—6,
6— 0, 6—4.

MECIURILE DE LA SALISBURY. 
Au continuat întrecerile turneu
lui internațional de tenis de la Sa
lisbury (Maryland). Jucătorul român 
Toma Ovici s-a calificat pentru turul 
II, cîștigînd, prin neprezentarea ad
versarului, partida cu spaniolul Ma
nuel Santana.

Alte rezultate din primul tur :

Phil Dent (Australia) — John An
drews (S.U.A.) 7—5, 6—3 ; Mike Es
tep (S.U.A.) — Robert Machan (Un
garia) 6—3, 7—5 ; Ivan Molina (Co
lumbia) — Syd Ball (Australia) 6—7, 
6—4, 6—3 ; Charlie Owens (S.U.A.)
— Tenny Svensson (Suedia) 1—6, 
6—3, -7—5 ; Bob Kreiss (S.U.A.) — 
Karl Meiler (R. F. Germania) 6—2, 
2—6, 6—3 ; Ian Crookenden (S.U.A.)
— Erik Van Dillen (S.U.A.) 6—3,
6—7, 7—6.

CIRCUITE EUROPENE VALABI
LE PENTRJJ „MARELE PREMIU 
F.I.L.T." ? Directorii turneelor eu
ropene de tenis, întruniți la Paris, 
au hotărît să creeze anul acesta un 
circuit european care să se desfă
șoare în două etape : 15 mai — 21 
iulie și 7 octombrie — 20 noiembrie. 
Concursurile acestui circuit ar- urma 
să fie incluse în „Marele premiu 
F.I.L.T.", al cărui program se află 
în studiu la Paris. Pe de altă parte, 
Federația vest-germană de tenis, ur- 
mînd exemplul celei franceze, s-a 
angajat să interzică participarea la 
turneele organizate în R. F. Germa
nia a jucătorilor legați prin contract 
cu‘asociația americană World Team 
Tennis (W.T.T.).

Au învins, 
din nou, 
hocheiștii 

români
Hocheiștii români, aflați la numai 

o lună înaintea debutului in cam
pionatul mondial (grupa B), au in- 
tilnit aseară, în meci revanșă, pe par 
tinoarul „23 August", selecționata 
olimpică a Elveției, aceeași pe care, 
cu o seară înainte, o întrecuseră cu 
categoricul scor de 17—4. Și de data 
aceasta echipa română a cîștigat, 
numai Că scorul pe reprize și final 
nu a mai avut aceeași dimensiune 
8—4 (1—0, 3—0, 4—4). în bună parte, 
replica oaspeților ni s-a părut mai 
fermă și mai precisă, mai ales in fi
nalul partidei.

Desigur, dubla victorie realizată 
de hocheiștii români constituie un 
semn bun, sporesc speranțele pentru 
o comportare onorabilă la apropiata 
confruntare ce îi așteaptă. în gene
ral, în cele două zile, jocul a impre
sionat plăcut prin dezinvoltura exe
cuțiilor tehnice, prin omogenitatea 
liniilor, chiar a echipei, prin combi
națiile de mare spectacol, prin golu
rile realizate ; toate acestea — și a- 
seară — fiind primite cu aplauze de 
publicul spectator. Firește însă nu 
este cazul să supradimensionăm 
reușita echipei noastre. Jucătorii de 
cîmp pot și ar trebui să joace mai 
atent, cu mai multă ambiție și serio
zitate. indiferent de valoarea adver
sarului. în puținele ocazii, cînd au 
fost solicitați, portarii nu s-au ară
tat inspirați și atenți. Totodată, 
nervii trebuie și ei bine struniți. 
Tureanu — jucător de bază, de la 
care se așteaptă o contribuție seri
oasă, pe măsura talentului și pregă
tirii sale — a acumulat luni cinci 
minute penalizare, iar aseară zece, 
pentru atitudine nesportivă. Aseme
nea lucruri — poate nu prea alar
mante — constituie, totuși, un „ba
last" pentru jocul echipei. Antreno
rul Șt. Ionescu, referindu-se și apre
ciind stadiul de pregătire generală 
al echipei, dădea calificativul satis
făcător. Se prea poate ca pentru a- 
ceastă perioadă satisfacția să fie în
temeiată. La „ora mondialelor" însă 
ștacheta calității, a pretențiilor ce le 
avem cu toții — și hocheiștii înșiși 
— trebuie să fie ridicată mult mai 
sus.

I. D.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Georg" 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare lui Saye Zerbo cu oca
zia numirii în funcția de ministru al 
afacerilor externe al Republicii Vol
ta Superioară.

*
Marți a fost semnată la București 

înțelegerea de colaborare intre uniu
nile scriitorilor din țara noastră și 
U.R.S.S. pe anii 1974—1975.

In document sînt prevăzute vizite 
reciproce de scriitori, traducători și 
redactori ai publicațiilor de speciali
tate care se vor documenta asupra 
vieții literare din cele două țări și 
vor participa la numeroase manifes
tări. Literați români și sovietici se 
vor intîlni, de asemenea, in cadrul 
unor seri de poezie sau mese rotun
de, cu prilejul unor schimburi de 
experiență. înțelegerea prevede, tot
odată, schimburi de noutăți edito
riale și informații din domeniul crea
ției literare.

înțelegerea a fost semnată de acad. 
Zaharia Stancu, președintele Uniunii 
scriitorilor, și Gheorghi Markov, 
prim-secretar al Uniunii scriitorilor 
din U.R.S.S.

La semnare au participat membri 
ai conducerii Uniunii scriitorilor, di
rectori in Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, directori de edituri, 
scriitori, ziariști. •

Au fost prezenți, de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice Ia București.

-★
Marți, la Universitatea din Craio

va, a avut loc vernisajul expoziției 
itinerante a cărții științifice și tehni
ce franceze.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, prof. dr. docent Titu Georgescu, 
rectorul Universității din Craiova, și 
Francis Levasseur, ambasadorul 
Franței în țara noastră, au subliniat 
tradiționalele relații culturale și ști
ințifice româno-franceze, rolul aces
tei expoziții pentru mai buna cunoaș
tere a realizărilor specialiștilor, oa
menilor de știință și cadrelor di
dactice universitare din cele două 
țări.

în aceeași zi a fost inaugurată noua 
sală a bibliotecii lectoratului francez 
al Facultății de filologie din Craiova.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

21, 22 și 23 februarie. In țară : Vre
me in curs de răcire ușoară. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros în ju
mătatea de vest a țării, unde vor 
cădea ploi locale. în rest, precinitații 
izolate. Vînt potrivit, cu unele in
tensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, iar maxi
mele intre zero și 10 grade. La 
munte va ninge. In București : Vre
me in răcire ușoară. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea precipitații 
slabe. Vînt potrivit. Temperatura in 
scădere ușoară.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ATLETISM. în cadrul concursu

lui internațional atletic desfășurat 
pe teren acoperit la Baltimore, cu
noscutul recordman kenyan Benja
min Jipcho a terminat învingător 
în două probe. El a cîștigat cursa 
de o milă cu timpul de 4’08” și s-a 
clasat apoi pe primul loc și în pro
ba de două mile, în care a fost cro
nometrat în 8’49”8/10. Americanul 
Rod Milburn și-a. adjudecat victo
ria în proba dc 60 yarzi garduri cu 
timpul de 6”9/10, iar compatriotul 
său Karl Salb a ocupat primul loc 
în proba de aruncarea greutății cu 
rezultatul de 20,55 m.

Alte rezultate : săritura în înălți
me : Ron Jourdan — 2,18 m ; să
ritura cu prăjina — Buddy William
son — 5,18 m.

FOTBAL. Cea de-a 26-a ediție 
a turneului internațional de fotbal 
(rezervat echipelor de juniori și ti
neret) de la Viareggio a programat 
primele două meciuri din cadrul sfer
turilor de finală. Ambele partide 
s-au încheiat la egalitate : Vojvodina 
Novi Sad — Lazio 0—0 ; Glasgow 
Rangers — Sampdoria 1—1 (0—1).

în celelalte două jocuri. F.C. Am
sterdam va întilni pe A.C. Napoli, 
iar A.S. Roma va .juca cu formația 
Fiorentina.

★
Comisia tâhnică a Confederației 

braziliene a sporturilor a dat publi
cității lista celor 22 de jucători din 
care va fi alcătuită echipa reprezen
tativă a Braziliei la turneul final al 
campionatului mondial de‘ fotbal.

Iată lotul campionilor mondiali : 
portari : Lean, Wendell, Felix ; fun
dași : Ze Maria, Alberto, Pereira, 
Marinho (Santos), Piazza, Alfredo, 
Marco Antonio, Marinho (Botafogo) ; 
mijlocași : Clodoaldo, Rivelino, Ade- 
mir, Da Guia, Paulo Cesar (Interna- 
cional), Carbone ; înaintași : Jairzin- 
ho, Leivinha, Eneias, Mirandinha, 
Dirceu, Paulo Cesar (Flamengo).

După cum se vede, in lot figurează 
doi jucători cu numele de Marinho 
(unul de la Botafogo și altul de la 
Santos) și doi cu numele de Paulo 
Cesar (unul de la Flamengo, celă
lalt de la Internacional). Sînt se
lecționați pentru prima dată în lotul 
reprezentativ Mirandinha (Sao Pau
lo), Eneias (Portuguesa), Paulo Cesar 
(Internacional), Alfredo (Palmeiras) 
și Marinho (Santos). Palmeiras și 
Botafogo, cu cîte cinci jucători fie
care, sînt cluburile care dau cei mai 
mulți selecționați.

„Sarcina noastră — a declarat an
trenorul Mario Zagalo — pare a fi, 
în prima etapă, ceva mai ușoară de- 
cit în Mexic. Cu patru ani în urmă, 
in grupele preliminare, am înfruntat 
trei adversari destul de primejdioși : 
Anglia, România și Cehoslovacia. în 
schimb, în turneul din R.F. Germa
nia vom avea doar doi adversari re
dutabili : Iugoslavia și Scoția".

ȘAH. La Kislovodsk a început 
turneul de baraj pentru desemnarea 
a două participante la turneul can
didatelor la titlul mondial feminin

de șah, deținut de Nona Gaprindaș- 
vili. La turneu participă maestrele 
sovietice Nana Aleksandria, Natalia 
Konopleva, Irina Levitina și Marta 
Șui, clasate la egalitate de puncte 
în turneul interzonal disputat anul 
trecut în Spania și cîștigat de Va
lentina Kozlovskaia.

în primul tur, Nana Aleksandria a 
învins-o pe Irina Levitina, iar Mar
ta Șui a cîștigat la Natalia Kono
pleva.

HANDBAL. într-un meci interna
țional amical de handbal (mascu
lin), disputat la Tatabanya, selec
ționata Ungariei a învins cu sco
rul de 26—14 echipa Austriei. La 
pauză, scorul era favorabil cu 10—6 
handbaliștilor maghiari.

CICLISM. Ciclistul francez Charly 
Rouxel a cîștigat competiția inter
națională dotată cu „Trofeul Medi
teranean". în clasamentul final pe 
puncte, Charly Rouxel a fost ur
mat de compatriotul său Jacky 
Mourioux și de olandezul Gerben 
Karstens.

★
Tradiționala cursă ciclistă inter

națională „Marele premiu al orașu
lui Nisa" a fost cîștigată la actuala 
ediție de rutierul belgian Franz 
Verbeek, cronometrat pe distanța 
de 156 km cu timpul de 4 h 01’40”. 
Marele favorit al cursei, belgianul 
Eddy Merckx, a abandonat după ce 
a parcurs 100 km.

R. P. BULGARIA

Astra-71 și graficul
de la „Medet"

Apropierea Confe
rinței naționale a P.C. 
Bulgar (stabilită pen
tru luna martie a a- 
cestui an) duce zi de 
zi la sporirea efortu
rilor 
cii, 
de 
tru i 
piară 
de plan ce le revin. 
Un exemplu în acest 
sens il constituie che
marea muncitorilor 
din Plovdiv pentru fo
losirea cit mai rațio
nală a materiilor pri
me, materialelor, com
bustibililor și ener
giei, care a declanșat 
o mișcare largă pen
tru descoperirea și va
lorificarea rezervelor 
existente la fiecare 
loc de muncă.

Cercetarea științifi
că s-a activizat și 
ea, cu atît mai mult 
cu cit, în anul cu
rent, planul unic de 
dezvoltare economico- 
socială a tării a re
zervat acestui impor
tant sector de activi
tate un capitol spe
cial, menit să asigu
re întărirea și mai 
puternică a legături
lor dintre știință și 
practică. Două sînt ca
racteristicile princi
pale ale sarcinilor ce 
revin științei pentru 
acest an, și ele ne-au 
fost relevate de Ivan 
Iliev, vicepreședinte al 
Comitetului 
Planificării, 
jul unei 
Prima se 
subordonarea 
melor științei și teh
nicii bulgare necesită
ții introducerii rapide 
în producție a cuceri
rilor din aceste dome
nii. iar cea de-a doua 

răspunderea 
ce revine 
cercetărilor 
în cadrul 
moderniză-

oamenilor mun- 
a spiritului . lor 
inițiativă, pen- 

realizarea exem- 
i a sarcinilor

de Stat al 
cu prile- 

convorbiri. 
referă la 

proble-

— la 
deosebită 
sectorului 
științifice 
„politicii
rii" producției. în mod 
practic, obiectivele 
cercetătorilor 
fici bulgari 
pentru acest 
troducerea 
ție de noi 
metode și

științi- 
prevăd 

an in- 
produc-in

tehnologii, 
materiale.

Așa cum sublinia și 
președintele Acade
miei bulgare de știin
țe, Anghel Balevski, 
în cadrul unui inter
viu difuzat de presa 
bulgară. „îndeplinirea 
planului de dezvolta
re a științei și tehni
cii bulgare va influen
ta mai mult ca ori- 
eînd, într-o măsură 
hotărîtoare, realizarea 
ritmică a sarcinilor 
de producție".

Orientate spre direc
țiile prioritare ale unei 
activități concrete și 
eficiente, tot mai mul
te institute de cercetări 
din Sofia și din alte o- 
rașe ale țării anunță in 
aceste zile din preaj
ma conferinței națio
nale noi succese. Prin
tre ele se numără și co
lectivul Institutului de 
cibernetică din ca
drul Academiei bul
gare de științe, despre 
a cărui realizare, care 
figurează sub denu
mirea „Astra-71", a 
fost informată pe larg 
opinia publică bulga
ră. Este vorba de un 
sistem automatizat de 
organizare a transpor
turilor la mina „Me- 
det" din județul Pa- 
zargik, care rezolvă, în 
condiții de înaltă efi
cientă economică, pro
blemele aprovizionării 
cu minereu a fabricii 
de înnobilare. Autorii 
respectivi nu s-au re
zumat doar la elabo
rare» și realizarea sis
temului, dar l-au și 
aplicat la fața locului, 
obținînd de curînd 
primele rezultate po
zitive ; limitarea du
ratei de staționare a 
basculantelor, micșo
rarea personalului de 
deservire, îmbunătăți
rea activității fabricii 
de flotatie și aprovi
zionarea ritmică cu 
minereu. „Astra-71“ 
este doar unul din 
exemplele care de
monstrează modul în 
care s-au mobilizat lu
crătorii științifici din 
Bulgaria pentru ca 
roadele activității lor 
să grăbească procesul 
modernizării produc
ției.

Rolul crescînd ce re
vine cercetării științi
fice în realizarea di
rectivelor Congresului 
al X-lea al P.C. Bul
gar privind dezvolta
rea social-economică a 
țării în actualul cinci
nal a generat necesi
tatea dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a A- 
cademiei bulgare de 
științe și universității 
din Sofia.

Primele construcții 
vor începe să se înal
te încă în cursul a- 
cestui an : în satul 
Lozen, din apropierea 
Sofiei, se vor turna 
fundațiile unui mare 
complex în care vor 
fi concentrate „cen
trele unice ale a- 
cademiei și universi
tății pentru știință și 
pregătirea cadrelor" în 
domeniile fizicii și 
problemelor fizico- 
tehnice, chimiei și 
problemelor chimi- 
co-tehnologice. mate
maticii și mecanicii, 
precum și centrul de 
biologie și probleme 
medico-biologice.

Realizarea, în pe
rioada pînă în 1990, a 
hotărîrii privind crea
rea bazei tehnico-ma
teriale a Academiei 
bulgare de științe și 
Universității din Sofia 
este, in esență, calea 
pe care se încearcă 
asigurarea condițiilor 
necesare pentru a se 
duce procesul de cer
cetări științifice pînă 
la aplicarea practică a 
acestora. Aceasta este 
și calea pentru crește
rea eficientei econo
mice a activității de 
cercetare științifică, 
sarcină majoră trasată 
de directivele Congre
sului al X-lea al P.C.B., 
a cărei realizare în 
primii trei ani al cinci
nalului va fi examina
tă. printre alte impor
tante probleme ale 
construcției societății 
socialiste, în înaltul 
for al comuniștilor 
bulgari ce se va în
truni in curînd.

C. AMARITEI

„FRANKFURTER RUNDSCHAU“:

Regimul sălbatic din închisorile sud-vietnameze
„Puțini străini au avut, pînă acum, posibilitatea să stabilească contact 

cu deținuți politici din Vietnamul de sud. Acești deținuți — potrivit apre
cierii unor observatori, aproximativ 200 000 de oameni — în majoritatea 
cazurilor, aruncați in închisori doar pentru faptul că sînt suspectați de a 
avea un priclen sau o rudă «de cealaltă parte-, sînt, deseori, schingiuiți in 
modul cel mai brutal în lagăre ascunse, situate, de obicei, în regiuni înde
părtate ale țării. De multe ori ei rămîn schilozi de pe urma acestor torturi, 
iar unii nu le supraviețuiesc".

Din însărcinarea secției italiene a „Comitetului pentru eliberarea deți- 
nuților sud-vietnamezi“, preotul italian Tullio Vinay a vizitat, împreună 
cu Enrico Chiavacci, Vietnamul de sud și a avut posibilitatea să stea de 
vorbă cu deținuți și foști deținuți — scrie ziarul vest-german. „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU" in introducerea unor fragmente din raportul acestui 
preot, pe care le publică și pe care le reproducem mai jos.

rană. Emisiune de Petre 
Nlță.

21,15 Telex.
21,20 întîlnire cu personajele Iui 

Jacques Offenbach.
21,50 Desene animate : „Bizanțul 

după Bizanț" — producție a 
studioului „Anlmafilm".

22,00 Film documentar „Poveste de 
toamnă" de Mircea Lerian.

cinema
• Dincolo de nisipuri : SCALA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Aurul negru din Oklahoma : 
FESTIVAL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, FAVORIT — 9,15 ; 11,30: 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Semurg, pasărea fericirii : LU
MINA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20.45.
• întoarcerea lui Magellan : CEN
TRAL — 9.15 : 11.30 ; 13.45 ; 16 : 
18,15; 20.30. GLORIA — 8,45; 11,15;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Cidul : PATRIA — 9 ; 12,45 ;
16.30 ; 20,15.
o Chemarea străbunilor : LU
CEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16;
1.8.30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 11;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Capcana : VICTORIA — 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
POPULAR — 15.30 ; 18 ; 20.16.
• Omul cu creierul transplantat :
CAPITOL — 9,30 ; 11,30 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, MODERN —
9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cojocelul fermecat : DOINA —
11.15 ; 13,30.
• Steaua fără nume : DOINA —
9.15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
q Misterioasa prăbușire : EXCEL
SIOR — 9,15 ; 12 ; 15,30 ; 18 :
20,30, AURORA — 9 : 11.15 ; 13,30! 
15,45; 18; 20,15. FLAMURA — •;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

• Trecătoarele iubiri : COTRO- 
CENI — 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 
20,30.
• Insula misterioasă : GRIVIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Romanul unui trișor — 14,30 ; 
Vițeii — 16,30 ; Aventura fericită
— 18,45 ; Onorabila Caterina — 
20.45 : CINEMATECA (sala U- 
nion).
• Cercul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 : 1H ; 20,15.
• Dragostea începe vineri : VI- 
TAN — 15,30 : 18 : 20.
• Aventura lui Darwin : BU-
ZEȘTI — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MELODIA — 9 ;
11.15 : 13.30 ; 16 ; 18,30 : 20,45.
• Vifornița : UNIREA — 16 ; 18 : 
20.
• Luna furioasă : FLOREASCA
— 15.30 ; 18 ; 20.30.
• Veronica se întoarce : DRU
MUL SĂRII — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Joe Kidd : BUCEGI — 15,30 ;
18 ; 20,15, GIULEȘTI — 15,30 ; 18 :
20.30.
0 Marele vals : PROGRESUL — 
16 ; 19, MOȘILOR — 9 ; 12,15 ; 16 ;
19.30.
• Fapt divers în prima pagină : 
PACEA — 15,30 ; 17.45.
• Decolarea : PACEA — 20.
• Judo î FLACĂRA — 9 ; 11,15 î 
13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.15.
• O floare și doi grădinari : 
DACIA — 9 ; 12,30 ; 16 : 19,30.
• Nu trișa, dragă : ARTA — 16 ; 
18 : 20.15.
0 Torino negru : LIRA — 15,30 : 
18 ; 20.15.
0 Bună seara, doamnă Champ- 
bell : FERENTARI — 15.30 ; 17.45 : 
20.
0 Jandarmul se însoară : COS
MOS — 15,30.
0 Zăpada fierbinte : COSMOS — 
18 ; 20,15.
0 Fata care vinde flori : MUN
CA — 10 ; 15.30 : 18 : 20.30.
0 E departe pînă la cer : CRÎN- 
GASI — 16.30 ; 18.15.
0 Dosare de mult uitate ! RA
HOVA — 15,30 ; 18 : 20,15.

teatre
0 Filarmonica de stat ,,George 
Enescu“ (la Sala mică a Palatu
lui) : Recital susținut de Varujan 
Cozighian. în program lucrări 
pentru vioară solo de J. S. Bach 
— 20.
0 Opera Română : Madame But
terfly — 19.
0 Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19.30.
0 Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chirița — 19.30,
(sala_ Comedia) : Părinții teribili

0 Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
0 Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Pygmalion — premieră
— 20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Noile suferințe ale tînărului „W“
— 20.
0 Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
0 Teatrul Ciulești : Scufița roșie
— 10, Comedie cu olteni — 19,30.
a Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
deseară — 19,30, (la Sala Pala
tului) : Ritmurile tinereții — 19,30 
0 Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu44 : Mitică Popescu
— 19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română41 : La hanul cu cîntece
— 16,30 ; 19,30.

„Numai datorită faptului că am 
purtat haine preoțești am reușit să 
intrăm în corpul de închisoare al 
spitalului din localitatea B. închi
soarea se compune din mai multe 
încăperi ce continuă apoi cu spita
lul și care sînt împrejmuite cu sir? 
mă ghimpată.

într-o încăpere rezervată bărbați
lor se aflau 13 deținuți care, acum 
un an, au fost mutați din insula 
Con Son (sau Poulo Condor — cum 
1 se mai spune) în închisoarea din 
această provincie. Cînd i-am văzut, 
gîndurile noastre s-au întors, in
voluntar, la imaginile din lagărele 
de concentrare naziste. Toți aveau 
picioarele paralizate, toți sufereau 
de grave afecțiuni interne, în afară 
de 3, toți ceilalți erau culcați pe 
dușumea. Cei trei care erau culcați 
în paturi arătau mai mult a schele
te decît a oameni. Se vedea că nu 
vor mai rezista mult timp.

într-o altă încăpere erau 7 deți
nute. Unele stăteaîK,. nemișcate în 
pat, total epuizate. Una dintre de
ținute era însărcinată ; o alta — 
mamă a doi copii. Două au fost stu
dente care vorbeau engleza și fran
ceza, astfel incit puteam conversa 
direct cu ele. Una — T. M., in vîrstă 
de 21 de ani — se afla deja în al 
cincilea an de închisoare. Â fost a- 
restată la vîrsta de 17 ani. După ce 
a fost supusă, în timpul interogato
riilor, obișnuitelor schingiuiri crun
te, a fost trimisă la Con Son. Dato
rită tratamentului aplicat în închi
soare s-a îmbolnăvit grav și a fost 
mutată în închisoarea din localitatea 
C. Deoarece se părea că nu mai are 
zile multe, a fost eliberată. După 
cîteva luni însă a fost din nou a- 
restată și purtată dintr-un lagăr în 
altul : Tan Hiep, Chi Hoa etc. Acum 
are o paralizie Și suferă de tubercu
loză.

O altă femeie, K. D., 25 de ani, a 
fost arestată acum 15 luni și inter
nată în lagărul de la Tan Hiep. Nu 
a aflat nici pînă acum ce acuzații i 
se aduc. I s-a spus, pur și simplu, 
că este «suspectă». Ca urmare a con
dițiilor de detențiune, a torturilor la 
care a fost supusă, lipsei de asisten
tă medicală, ea este astăzi paralizată 
și suferă de grave tulburări ner
voase.

în cîteva sate am întîlnit foști de
ținuți, eliberați din lagărul de la 
Con Son. A., în vîrstă de 50 de ani, 
a stat 12 ani în această faimoasă 
Închisoare. în primii doi ani ai de

tențiunii, picioarele sale, așezate u- 
nul peste altul în cruciș, au fost le
gate la glezne. încă înaintea expi
rării acestui termen, picioarele i-au 
paralizat. în următorii doi ani, pi
cioarele sale, de data aceasta așezate 
paralel, au fost din nou legate, cu 
lanțuri, la glezne. Acum el este pa
ralizat pentru tot restul vieții. în
carcerat într-o «cușcă de tigru», 
avînd dimensiunile 1X2 yarzi (1 
yard ■“ 91,4 cm), în toți acești ani 
el primea zilnic o ceașcă cu orez și 
două cești cu apă. El suferă acum 
de subnutriție și tuberculoză. Se 
poate mișca numai tîrîndu-se în 
patru labe — mai întîi întinde mîi- 
nile, apoi își trage picioarele. In 
decursul celor 12 ani au murit toți 
membrii familiei sale. Oamenii din 
sat ii aduc mîncare și încearcă, cu 
mijloacele lor modeste, să-l ajute 
cum pot.

El ne-a povestit că atunci cînd a 
fost eliberat — și aceasta s-a intim- 
plat nu de mult — la Con Son e- 
xistau 192 de «cuști de tigri» vechi 
și 200 — noi.

într-un alt sat am întîlnit doi ti
neri catolici care au fost închiși îm
preună în primăvara anului 1972. Ei 
au fost acuzați că ar fi participat la 
o demonstrație, ceea ce însă — după 
cum au afirmat ei — nu corespunde 
realității. Virsta lor — 20, respectiv, 
23 de ani. în momentul arestării 
erau studenți. în cartierul general 
al poliției au fost bătuți, timp de 4 
zile, pe cap, piept și spate. In ur
mătoarele săptămîni au fost schin- 
giuiți, iar între schingiuiri aruncați 
în celule de izolare, complet întune
cate.

La orice protest — sau la simple 
rugăminți — se răspundea cu bătaie. 
Se aplicau bătăi cu vergele de fier, 
se foloseau gaze lacrimogene și gaze 
care provoacă greață sau se trecea 
la schingiuiri în așa-zisa «cameră de 
filmare» — o cameră care putea fi 
transformată rapid într-un «adevă
rat» studio de filmare atunci cînd 
inspectori, senatori sau deputați vi
zitau lagărul.

Deși au fost eliberați încă acum 
cîteva luni, nu sînt totuși oameni li
beri. O dată la două săptămîni ei 

• trebuie să se prezinte la poliție și 
sînt conștient! de faptul că pot fi 
oricînd arestați din nou".

PRENSA LATINA:

„Escadronul morții“ în acțiune
Corespondentul agenției Prensa Latina, Clarissa Reiss, transmite din 

capitala Braziliei următoarea relatare :
„Prin intermediul unui purtător de 

cuvint, „Escadronul morții", organi
zație paramilitară de influență fas
cistă, a anunțat că in anul 1974 iși 
va continua activitatea represivă și 
intensitatea operațiunilor sale se va 
dubla. Purtătorul de cuvint a subli
niat că „in cinstea Anului nou“ au 
fost găsite șase cadavre ale unor per
soane ucise de această organizație. 
„Primim Anul nou, a spus el, cu o 
bună acțiune de curățire a orașului".

In ultimele două luni, organizația 
a asasinat peste 40 de persoane la 
Sao Paulo și Rio de Janeiro, dintre 
care multe nici nu au putut fi iden
tificate.

„Escadronul morții" a luat ființă 
în aparență pentru a frina valul de 
delincvență și pentru a lichida ele
mentele negative „irecuperabile din 
punct de vedere social". Organizația 
acționează cu cea mai mare brutali
tate. Nu se pot preciza cu exactitate 
numărul victimelor ei și nici proce
deele sale, întrucit, pe de o parte, 
cadavrele care se găsesc sînt prac
tic de nerecunoscut, iar, pe de altă 
parte, nu s-au aflat decît prea pu
ține lucruri despre activitatea apa
ratului de execuție.

Unul dintre cele mal violente acte 
ale organizației din anul trecut a fost 
împotriva unui tinăr care a fost 
ciuruit de 130 gloanțe de calibru ma
re. „Escadronul morții" a lichidat in 
statul Guanabara 1 000 de oameni 
despre care afirma că sînt... cerșe
tori. Peste 2 000 de persoane au fost 
asasinate în 1970 la Rio de Janeiro, 
in cursul uneia dintre campaniile 
masive de exterminare.

Personalitatea dominantă a organi
zației este fostul comisar Sergio 
Fleury, in trecut titular al Depar
tamentului special al ordinii publi
ce și sociale. Secția penală din Sao 
Paulo a emis un mandat de aducere 
împotriva lui Fleury, arătind că 
„dispune de indicii vădite ale 
vinovăției conducătorilor „Esca- 
dronului morții". Totuși, Fleury 
s-a bucurat de cel mai mare confort 
in celula sa : televizor, radio, mobi
lier elegant și vizite fără nici o res
tricție. In schimb, procurorul a pri
mit un val de scrisori de amenin
țare in care i se „promitea" că va 
fi ucis cu focuri de mitralieră. Știri 
de ultim moment au anunțat chiar 
că Fleury a fost... eliberat".
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Conferința pentru securitate CIUDAD DE MEXICO

și cooperare în Europa
© Activitate susținută privind redactarea documentelor 

finale
GENEVA 19 (Agerpres). — în or

ganele de lucru privind problemele 
cooperării economice ale Conferin
ței pentru securitate și cooperare in 
Europa au loc discuții susținute, 
deși uneori contradictorii, în legă
tură cu textul recomandărilor și 
măsurilor ce ar urma să fie adop
tate în vederea lărgirii și intensifi
cării raporturilor de cooperare între 
toate statele participante.

în subcomisia pentru comerț 
schimburi comerciale s-a 
un acord asupra unor 
preliminare care să fie incluse în 
documentele finale privind recu
noașterea rolului crescînd al comer
țului internațional ca unul din fac
torii importanți ai creșterii econo
mice și progresului social. în pre
zent au loc discuții asupra proble
mei stabilirii unei legături între 
volumul și structura comerțului in
ternațional, pe de o parte, și posibi
litățile, nevoile și resursele de care 
dispun țările, pe de altă parte.

Statele participante au fost una
nime în acceptarea ideii potrivit 
căreia cooperarea industrială poate 
fi facilitată de încheierea unor acor
duri interguvernamentale bilaterale 
și multilaterale. Totodată, s-a 
comandat 
cooperării

Șiconturat 
elemente

re- 
încui ijarea dezvoltării 

industriale între organis-

me, întreprinderi și firme compe
tente din țările respective.

în ceea ce privește cooperarea
europeană în protejarea mediului
înconjurător, s-a degajat ideea in
cluderii unor formulări prin care să 
se sublinieze că protecția și amelio
rarea mediului înconjurător și ex
ploatarea resurselor naturale repre
zintă sarcini de mare importanță 
pentru generațiile actuale și viitoa
re și că problemele respective 
fi soluționate printr-o strînsă 
operare internațională.

Pronunțîndu-se pentru formularea 
de prevederi cuprinzătoare și preci
se, care să contribuie la dezvolta
rea accelerată și multilaterală a tu
turor țărilor, delegația română a 
subliniat rolul acordurilor intergu
vernamentale de cooperare menite 
să fixeze cadrul unor raporturi de 
perspectivă, necesitatea conservării 
și exploatării resurselor naturale, 
integrarea activităților de turism în 
dezvoltarea social-economică a fie
cărei țări, introducerea unor forme 
noi de conlucrare între factorii na
ționali și organismele internaționale 
în domeniul transporturilor destina
te să contribuie la îmbunătățirea 
rețelelor de transporturi pe conti
nent.

privind restructurarea relațiilor cu S.U.A

Aspect din timpul dezbaterilor

Este necesar un sprijin mai susținut
A curs

ORIENTUL APROPIAT
• REUNIUNEA EXTRAORDINARA A ADUNĂRII POPORULUI 
DIN EGIPT » CONVORBIRI AMERICAN O-ARABE • UN NOU 

TURNEU AL LUI H. KISSINGER IN ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 19 (Corespondență de la 

Nicolae N. Lupu). Marți a avut loc, 
la Cairo, o reuniune extraordinară a 
Adunării Poporului, în cadrul căreia 
a fost sărbătorită solemn „Ziua eroi
lor". La reuniune au participat inalte 
personalități ale vieții politice egip
tene in frunte cu președintele Anwar 
Sadat, precum și președinții Zairu
lui — Mobutu Șese Seko, și Libiei 
— Moammer El Geddafi, care au 
rostit cuvîntări de salut. Cu același 
prilej, șeful statului egiptean a pro
nunțat un discurs în care a evocat 
operațiunile militare din octombrie 
1973 și faptele de arme ale soldați- 
lor egipteni. Discursul președintelui 
Sadat a fost urmat de o expunere a 
ministrului de război, Ahmed Ismail, 
în legătură cu același eveniment.

La încheierea reuniunii au fost 
decorați și avansați în grad un mare 
număr de militari.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, i-a primit marți pe miniștrii 
afacerilor externe ai Republicii Ara-

DE PRETUTINDENI
be Egipt și Arabiei Saudite, Ismall 
Fahmy, și, respectiv, Omar Sakkaf. 
La întrevedere a participat secreta
rul de stat Henry Kissinger.

înainte de a începe convorbirile 
asupra situației din Orientul Apro
piat și a unor probleme pe care le 
ridică actuala criză energetică, 
Omar Sakkaf a declarat presei că se 
va opri la Paris, împreună cu cole
gul său egiptean, în drum spre 
Lahore (Pakistan), pentru a partici
pa la conferința islamică la nivel 
înalt — precizează agenția France 
Presse.

La cererea președintelui Statelor 
Unite, Richard Nixon, secretarul de 
stat american, Henry Kissinger, va 
întreprinde o nouă misiune în Orien
tul Apropiat, în vederea unei even
tuale obțineri a dezangajării forțe
lor israeliene și siriene în regiunea 
înălțimilor Golan — a anunțat, 

Casa Albă, președintelemarți, la
Nixon, la sfîrșitul întrevederii cu 
miniștrii afacerilor externe ai Egip
tului și Arabiei Saudite.

telefonice vor fi purtate 
intermediul fibrelor de sti- 
care vor înlocui firele 

cupru. Acesta este unul 
rezultatele remarcabile ale 

internațional or-

— declară președintele
BERNA 19 (Corespondență de 

la C. Vlad) : „Țările în curs de 
dezvoltare și țările puternic indus
trializate sînț, toate, confruntate cu 
aceeași situație ; împuținarea mate
riilor prime și a produselor ali
mentare, ca și criza energetică, sint 
fenomene de dimensiune mondială"
— a' declarat președintele Confede
rației Elvețiene, Ernst Brugger, în
tr-un apel adresat populației cu 
prilejul' lansării unei campanii pen
tru strîngerea de fonduri destinate 
sprijinirii eforturilor țărilor in curs 
de dezvoltare. „Nivelul nostru de 
viață — a continuat el — este in
disolubil legat atît pe plan econo
mic, cît și politic de bunăstarea 
țărilor în curs de dezvoltare. Avem, 
așadar, la toate nivelurile, obligația 
de a ne preocupa mai mult de soar
ta popoarelor din țările în curs de

în vederea 
în această

Confederației Elvețiene
dezvoltare. Ajutorul 
dezvoltării constituie, 
perspectivă, un mijloc deosebit de
potrivit". Confederația Elvețiană — 
a declarat Ernst Brugger — acordă 
sprijinul său financiar fără nici o 
preferință de ordin politic sau de 
altă natură.

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — Miniștrii de externe din 23 
de țări latino-americane membre ale 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.) continuă dezbaterile la Ciu
dad de Mexico în vederea pregătirii 
„Conferinței de la Tlatelolco" cu se
cretarul de stat al S.U.A.. privind 
restructurarea sistemului de relații 
interamericane. în vederea acestui 
dialog, căruia observatorii locali îi 
acordă o deosebită importanță, șefii 
diplomațiilor din țările Americii La
tine au căzut de acord să prezinte 
o platformă comună cuprinzînd opt 
puncte de bază, care au fost deja 
aprobate la reuniunea anterioară de 
la Bogota.

Potrivit acestei hotărîri, agenda 
convorbirilor cu secretarul de stat al 
S.U.A. ar urma să conțină probleme 
privind : cooperarea 
pentru o dezvoltare 
sistem

măsuri urgente care să faciliteze ac
cesul liber al produselor din Ameri
ca Latină 
schimburi 
echitabile ; 
țărilor din 
cierile comerciale internaționale ; re
glementarea activității societăților 
multinaționale pentru a împiedica 
amestecul acestora în politica inter
nă a țărilor în care își desfășoară 
activitatea : intensificarea cooperării 
tehnice ; soluționarea altor probleme, 
între care prezența Statelor Unite în 
Republica Panama (ințelegînd prin 
aceasta rezolvarea echitabilă și jus
tă a problemei Canalului Panama — 
n.r.) și examinarea detaliată și a- 
profundată a raporturilor dintre Sta- 
iele Unite și America Latină.

pe piața Statelor Unite ; 
economice și comerciale 

participarea efectivă a 
America Latină la nego-

Încheierea Sesiunii Consiliului
Mondial

• CONVORBIRI TELE
FONICE PRIN FIBRE DE 
STICLA. în viitor, convorbi
rile 
prin 
clă, 
de 
din
colocviului 
ganizat, recent, de Universitatea 
tehnică din Dresda (R.D. Ger
mană). Sticla urmează să înlo
cuiască cuprul la convorbirile 
telefonice, la transmiterea pro
gramelor de televiziune sau a 
datelor de la centrele de calcul. 
Experții au arătat că prin in
termediul unei fibre de sticlă 
cu un diametru de numai o 
miime dintr-un milimetru se 
pot transmite, concomitent, zeci 
de mii de convorbiri. Impulsu
rile nu vor fi produse de elec
tricitate, ci de lumina emanată 
de o diodă de laser : la pdstul 
de recepție o fotodiodă va 
transforma semnalele optice în 
impulsuri electrice. Dacă s-ar 
lnmănunchea cîteva sute de ase
menea fibre 
cablu s-ar 
concomitent, 
convorbiri, 
n-ar depăși

de sticlă într-un 
putea transmite, 
peste 2 000 000 de 

iar ......................
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interamericană 
bazată pe un 

multilateral ; adoptarea de MOSCOVA

SOFIA 19 (Corespondență de la 
C. Amariței) : între 16—19 februarie 
a. c. au avut loc, la Sofia, lucrările 
Sesiunii Consiliului Mondial al Păcii, 
la care au participat peste 700 de 
delegați din 120 de țări.

în apelul adoptat la încheierea lu
crărilor se subliniază necesitatea de 
a se mobiliza și mai mult opinia pu
blică în favoarea edificării unei păci 
echitabile, democratice, bazate pe su
veranitatea și independența tuturor 
țărilor, a unei păci care să deschidă 
perspectiva folosirii marelui potențial 
tehnico-științifjb al contemporanei
tății pentru binele întregii omeniri. 
Lucrările sesiunii au relevat rolul 
deosebit ce revine activității mișcă-

al Păcii
rilor naționale, conform condițiilor 
lor proprii și problemelor specifice 
care le stau în față, mișcări a căror 
experiență poate aduce o importantă 
contribuție la îmbogățirea formelor 
și metodelor de activitate a mișcă
rii internaționale pentru pace.

în timpul sesiunii de la Sofia a 
fost ales noul Consiliu Mondial al 
Păcii și Prezidiul acestuia. în func
ția de secretar general al Consiliului 
Mondial al Păcii a fost reales 
Romesh Chandra. Prof. Tudor Io- 
nescu, președintele Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, care a 
condus delegația română prezentă la 
lucrări, a fost ales membru al pre
zidiului.

diametrul lui 
milimetri.

DUPĂ REUNIUNEA MINIȘTRILOR DE FINANȚE 
Al ȚĂRILOR PIEȚEI COMUNE

„Cei nouă11 rămîn divizați

în problemele energetice și monetare

R F G.

»GREVE

Acțiuni revendicative ale oamenilor muncii««

Scăderea cursului 
dolarului

Temerile în legătură cu o nouă se
rie de convulsiuni ale sistemului mo
netar occidental au determinat marți 
o scădere pronunțată a cursului do
larului în raport cu majoritatea ce
lorlalte devize. Experții precizează că 
la originea acestor temeri se află in
tenția statelor membre ale Pieței co
mune de a ridica prețul oficial al au
rului, în cadrul tranzacțiilor dintre 
ele, la un nivel mai apropiat de cel 
al pieței libere, precum și neîncre
derea tot mai accentuată în monede
le de hîrtie, AcesJ din urmă factor 
s-a făcut simțit prin menținerea 
cursului metalului galben la nivelu
rile ridicate atinse luni.

La Paris, dolarul a coborît, atît pe 
piața comercială (oficială), cît și pe 
cea financiară (accesibilă turiștilor), 
sub paritățile în vigoare la a doua 
devalorizare a sa, operată în februa
rie 1973.

Prețul aurului a fost marți dimi
neața, atît la Londra cît și la Ziirich, 
de 150 dolari uncia, neschimbat față 
de cel din ajun. (Agerpres»

Miniștrii de finanțe 
din țările membre ale 
Comunității Econo
mice Europene (C.E.E.) 
s-au reunit luni, la 
Bruxelles, într-o nouă 
încercare de a solu
ționa unele probleme 
aflate în suspensie. 
După trei ore de ne
gocieri, miniștrii s-au 
despărțit fără a lua 
vreo decizie in privin
ța „măsurilor de
gență" propuse de Co
misia executivă 
C.E.E. pentru a se 
tea face față 
cințelor crizei
getice și ieșirii fran
cului francez din sis
temul flotării în co
mun a unor 
vest-europene.

„Cei nouă" continuă 
să rămînă divizați a- 
supra oportunității și 
a condițiilor în care ar 
putea reevalua pre
țul aurului deținut dc 
băncile lor centrale, 
în vederea achitării 
notei de plată supli
mentare pentru petro
lul importat. De mai 
multă vreme, băncile

centrale și-au „înghe
țat" rezervele lor me
talice, suspendind orice 
tranzacție în aur, de- 

oficial 
de 
cu 
de 
(în

de băncile

ur-
a 

pu- 
conse-
ener-

monede

oarece prețul 
al acestuia (42,22 
dolari uncia) este 
mult inferior celui 
pe piața liberă 
jur de 150 de dolari 
uncia). Dar, scumpi
rea vertiginoasă a pe
trolului i-a făcut pe 
„cei nouă" să se gîn- 
dească și la aurul de 
la „frigider", care, re
evaluat la un nivel 
apropiat prețului de 
pe piața liberă, ar pu
tea ușura sarcinile fi
nanciare legate de im
portul de combusti
bili. O serie de dele
gații, și în special cea 
vest-germană, trans
mite agenția France 
Presse, consideră însă 
că această operațiune, 
fiind destinată să fa
ciliteze tranzacții cu 
țări din afara Pieței 
comune, ar fi eficicn- 

numai în condițiile 
care s-ar accepta 
plan internațional 
nou preț al auru-

tă 
în 
pe 
un

lui deținut 
centrale.

Serioase 
îi separă 
nouă" și în 
te 
de 
in urma hotărîrii Fran
ței de a-și lăsa mo
neda să floteze liber. 
Cele mai multe dele
gații, scrie A.F.P., nu 
s-au arătat dispuse să 
respecte apelul co
misiei de a se abține 
de la deprecieri mone
tare in scopuri com
petitive, care ar duce 
la întărirea protect io- 
nismului în perimetrul 
„celor nouă". Miniștrii 
de finanțe s-au măr
ginit să transfere do
sarul guvernatorilor 
băncilor centrale care, 
împreună cu Comite
tul monetar al C.E.E., 
urmează să elaboreze 
un studiu aprofundat 
asupra propunerilor 
Comisiei executive, ce 
va fi examinat la vii
toarea reuniune a 
Consiliului ministe
rial.

divergențe 
pe „cei 

ce priveș- 
măsurile propuse 

Comisia executivă

Gh. C

ș. y a. Prognoze 
economice pesimiste

Convorbiri intre

MOSCOVA 19.
Agerpres, .N.
Ambasadorul
România in
Gheorghe Badrus, a fost primit, la 
19 februarie, de președintele 
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Kosîghin.

Cu acest prilej a avut loc 
vorbire, care s-a desfășurat 
atmosferă caldă, prietenească.

— Corespondentul 
Crețu,

Republicii 
Uniunea

transmite : 
Socialiste 
Sovietică,

Consi- 
Alexel
o con- 
lntr-o

Succese ale patrioților 

din Guineea-Bissau
DAKAR 19 (Agerpres). — Circa 100 

de militari portughezi au fost uciși 
în timpul eliberării localității Copa, 
din nord-estul Guineei-Bissau — in
formează un comunicat dat publici
tății de Partidul African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde (P.A.I.G.C.). Co
municatul precizează că forțele por
tugheze au pierdut 14 vehicule mili
tare și un bombardier „G-91" în 
cursul acestei operațiuni.

Această garnizoană fortificată avea 
misiunea să apere mai multe poziții 
portugheze din acest sector.

în R.F.G.
nouă rundă 

tarifare, — res- 
în metalurgie,

începe o 
de nego-

cieri 
pectiv 
una din ramurile cele 
mai importante ale e- 
conomiei țării. Pe de 
altă parte, ecourile 
precedentului conflict 
de muncă, exprimat 
prin puternicele greve 
ale salariaților publici, 
nu s-au stins pe de
plin. La mijlocul ac
tualei săptămîni, sin
dicaliștii din domeniul 
respectiv sint chemați 
să participe la un 
r.ou referendum. în 
cadrul căruia să se 
pronunțe asupra com
promisului la care s-a 
ajuns. După cum s-a 
mai relatat. acest 
compromis, rezultat 
din negocierile autori
tăților cu sindicatele, 
constă din ' creșterea 
cu 11 la sută a sala
riilor muncitorilor și

publici 
că acest 
să amî- 

unor

funcționarilor 
— cu rezerva 
spor ar putea 
ne înfăptuirea 
măsuri de înlesniri fis
cale, inclusiv o amî- 
nare a reducerii unor 
impozite pe salariile 
mici. Exprimarea unor 
critici la adresa acor
dului îi face pe obser
vatorii politici să con
sidere că nu ar fi ex
clus ca votul să infir
me compromisul, caz 
în care s-ar ajunge la 
reluarea grevelor.

Pe de altă parte, ca 
o expresie a faptului 
că salariații din cele
lalte domenii de acti
vitate nu consideră 
sporul acordat func
ționarilor ca satisfăcă
tor, sindicatele meta- 
lurgiștilor vest-germani 
au solicitat, în nego
cierile care se desfă
șoară în prezent, un 
spor de cel puțin 14 
la sută, iar unele sin-

dicate din anumite 
landuri au cerut creș
teri chiar de 17 sau 18 
la sută.

în vederea impune
rii acestor cereri, pa
ralel cu desfășurarea 
negocierilor dintre re
prezentanții patrona
tului și ai muncitorilor 
metalurgiști, în cursul 
zilelor de luni și marți 
au izbucnit în landul 
Renania de nord- 
Westfalia greve spon
tane de scurtă durată, 
așa-numite „greve de 
avertisment", la care 
au participat peste 
9 000 de muncitori.

în climatul vieții e- 
conomico-sociale vest- 
germane, grevele de 
avertisment din meta
lurgie apar ca noi ele
mente ale unei „pri
măveri fierbinți".

N. S. STANESCU
Bonn

• „ARTA POST-OBI- 
ECTUALĂ" este cel mai re
cent curent „modernist" într-un 
șir de țări occidentale. Propu- 
nîndu-și „spargerea limitelor o- 
biectului in sine", curentul are 
mai multe ramificații : „arta te
restră" (se vopsesc, de pildă, 
nisipurile plajelor pe o lungime 
de mai mulți kilometri), „arta 
corporală" (se pictează diferite 
porțiuni ale... corpului ome
nesc), „arta conceptuală" (insta
larea, de exemplu, a unui mă
nunchi de paratrăsnete pentru 
a capta energia celestă)... Șo
cante și absurde, aceste, iertat 
fie-ne, ipostaze ale „artei" nu- 
aduc, practic, ceva nou în pei
sajul, în fond atit de sterp, al 
„modernismului". Mai inedită 
pare „arta-reprezentație". Pro
tagonistul ei, Chris Burden, își 
„interpretează" creațiile, care 
implică un pericol real : umblă 
desculț pe cioburi de sticlă sau 
se lasă închis, timp de mai 
multe zile, într-o cabină minus
culă de vestiar. în ultima sa 
„creație" un grup de spectatori 
au fost invitați într-o încăpere 
plină pe jumătate cu apă, în 
care s-au produs descărcări e- 
lectrice. Spectatorii, care nu bă
nuiau nimic, au fost la un pas 
de moarte, ceea ce îndreptățește 
aprecierea că „arta post-obiec- 
tuală" poate fi nocivă, chiar și 
în sensul cel mai propriu al cu- 
vintului.

• PING-PONG PEN
TRU LUPII DE MARE. 
Doi studenți danezi au construit 
o originală masă pentru ping- 
pong — de formă ondulată 
— destinată celor ce navi
ghează. Creatorii ei afirmă că 
pe ea se poate juca ping-pong, 
chiar în condițiile unei mări 
extrem de agitate.

Pe lingă obișnuitele analize eco
nomice, un șir de documente publi
cate in ultimul timp, între care me
sajul prezidențial privitor la starea 
Uniunii, raportul anual al Consiliu
lui consilierilor economici ai Casei 
Albe, comunicatul Ministerului Mun
cii și raportul lunar al Ministeru
lui Agriculturii, au tras un semnal de 
alarmă, apreciind că economia ame
ricană este pe cale de a intra în- 
tr-o perioadă de slăbire a ritmului.

în mesajul prezidențial amintit se 
arată că „.producția industrială a 
țării va crește foarte puțin sau chiar 
deloc, numărul șomerilor va spori, 
iar inflația va atinge procente ridi
cate" în prima parte a anului cu
rent. în aceeași ordine de idei, în 
raportul său anual, Consiliul consi
lierilor economici subliniază că 
producția industrială, care 'în anul 
trecut a marcat un spor de 5,9 la 
sută, va crește, după cele mai opti
miste date, doar cu 1 la sută în 
1974, fapt ce va afecta negativ 
piața brațelor de muncă. în același 
timp, economiștii administrației pre
văd, de pe acum, o sporire a ratei 
anuale a inflației de la 5,3 la sută 
anul trecut, la circa 7 la sută în 
1974, ceea ce înseamnă implicit o 
scădere a puterii de cumpărare a 
salariilor. Prețurile produselor vîn- 
dute cu amănuntul au înregistrat, 
în ultimul trimestru al anului tre
cut, un ritm de creștere de 8 la 
sută. Noi date în legătură cu acest 
capitol sînt publicate în raportul lu
nar al Ministerului Agriculturii, care 
anunță o escaladare a prețurilor pro
duselor agricole și alimentelor. în 
ianuarie a.c., costul produselor agri
cole a fost cu 39 la sută mai mare 
decit în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. în cercurile adminis
trației se apreciază că în februarie 
și martie aceste produse vor înre
gistra noi creșteri.

Subliniind repercusiunile sociale 
ale încetinirii activității economice, 
ale stagnării producției industriale 
și accelerării cursului inflației, Mi
nisterul Muncii anunță că șomajul 
a sporit luna trecută (ianuarie) de 
Ia 4,8 la sută la 5,2 la sută din to
talul forței de muncă, înregistrând

astfel cea mai bruscă creștere din 
1970 pînă astăzi. Potrivit datelor sta
tistice, în rîndul șomerilor figurează 
5 milioane de muncitori, funcționari, 
tehnicieni, ingineri și specialiști cu 
înaltă calificare din cele mai di
verse ramuri ale economiei țării, 
într-o singură lună — ianuarie — 
au fost concediați 370 000 de oameni. 
Departamentul muncii susține, că, 
potrivit datelor preliminare, în ul
timele luni penuria de petrol a des
ființat un număr important de slujbe 
în industriile transporturilor, autotu
rismelor, construcțiilor, comerțului 
cu amănuntul. Șomajul a afectat în 
mai mare măsură pe muncitorii ti
neri, albi și negri deopotrivă.

Ministerul Muncii apreciază, în 
comunicatul său, că sporurile de sa
larii obținute anul trecut au fost 
complet anulate prin creșterea ge
nerală a prețurilor la bunurile de 
consum cu 8,8 la sută. Ca urmare, 
în 1973, puterea de cumpărare a sa
lariilor a fost cu 15 la sută mai mică 
decit în 1972. Tendința spre o de
preciere a salariilor va continua să 
se manifeste și în prima parte a 
anului curent.

în evaluarea situației prezente și 
de perspectivă a economiei 
prognozele oficiale au în 
doar primele șase luni ale 
curent, presupunîndu-se că 
narea activității economice 
dura mai mult. Pe de altă parte, se 
anunță că administrația are pregă
tite măsuri pentru eventuala extin
dere a recesiunii peste perioada 
pronosticată. „Tinînd seama de ne
cunoscutele cu care slntem confrun
tați — declara Herbert Stein, pre
ședintele Consiliului consilierilor 
economici — este extrem de impor
tant să fim pregătiți cu o serie de 
măsuri pentru susținerea sau frâna
rea ritmului economiei, în cazul 
cind se va vedea clar că deraiază 
de pe liniile prevăzute pentru 1974". 
Aceste măsuri includ controlul creș
terii prețurilor și salariilor, reduce
rea unor categorii de impozite, scă
derea taxei de scont etc.

S.U.A., 
vedere 
anului 

stag- 
nu va

C. ALEXANDROAIE
Washington

din România și Ungaria
BUDAPESTA 19 (Agerpres). 

Președintele Consiliului Central 
U.G.S.R., Mihai. Dalea, a făcut

al
__  , o 

scurtă vizită în R. P. Ungară, unde 
s-a întîlnit și a avut convorbiri cu 
Sandor Gaspar, secretar general al 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Ungaria. Cu acest prilej au fost 
abordate unele probleme ale activi
tății sindicatelor din cele două țări, 
precum și ale mișcării sindicale in
ternaționale.

agențiile
Cu prilejul celei de-a 

XXV-a aniversări a C.A.E.R., 
N. V. Faddeev, secretarul Consiliu
lui de ajutor economic reciproc, a 
prezentat — în cadrul unei confe
rințe de presă organizate la Mos
cova — ziariștilor sovietici și străini 
principalele etape din activitatea 
C.A.E.R., evocind, totodată, o serie 
de rezultate obținute de țările mem
bre în domeniul dezvoltării econo
miilor lor naționale și al extinderii 
colaborării economice și tehnico-ști- 
ințifice reciproce.

La Roma, Enrlc0 BerIinsuer> 
secretar general al 
vut o întîlnire cu 
secretar general al P.C. din Spania, 
întilnirea a prilejuit un amplu 
schimb de opinii asupra situației po
litice în cele două țări, asupra evo
luției vieții internaționale și asupra 
problemelor mișcării comuniste și 
muncitorești.

P.C. Italian, a a- 
Santiago Carrillo,

Trataîivele SJLL.T. Ge-
neva au fost reluate, marți, tratati-

al P. C. din Japonia
TOKIO 19 (Corespondență de la 

P. Diaconu). — La Tokio s-au des
chis lucrările celei de-a doua Plenare 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia. Șeful Secre
tariatului C.C. al P.C.J., Tetsuzo 
Fuwa, a prezentat un raport asupra 
activității partidului și a situației de 
după Congresul al XH-lea al P.C.J. 
Raportul subliniază că aprecierile 
partidului asupra problemelor referi
toare la situația internă și externă, 
analizate la congres, au fost pe de
plin confirmate de evoluția eveni
mentelor.

Plenara C. C

de presă
vele sovieto-americane cu privire la 
limitarea armamentelor strategice. 
Delegația sovietică este condusă de 
Vladimir Semionov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, iar cea 
americană de Alexis Johnson, amba
sador cu însărcinări speciale.

Ministrul de externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, a fost 
primit, marți, de președintele Italiei, 
Giovanni Leone, cu care a efectuat 
un schimb de opinii asupra proble
melor privind dezvoltarea relațiilor 
sovieto—italiene, precum și asupra 
altor probleme de interes comun. El 
a avut, de asemenea, o convorbire 
cu președintele Consiliului de Mi
niștri al Italiei, Mariano Rumor.

Acord libiano-francez.
Primul ministru al Libiei, Abdel 
Salam Jalloud, și-a încheiat, marți, 
vizita oficială în Franța. în aceeași 
zi, primul ministru libian a semnat, 
împreună cu omologul său francez, 
Pierre Messmer, un acord general de 
cooperare economică și tehnică între 
Franța șl Libia.

De

•RECORD DE TRANS
PLANT. O englezoaică, Wi
nifred Smith din Welwyn Gar
den City, avea cancer la ficat 
și doctorii nu-i mai dădeau de- 
cît trei luni de trăit. Prof. Roy 
Caine, de la un spital din Cam
bridge, i-a transplantat ficatul 
unui copil accidentat mortal. Au 
trecut cinci ani 
Smith se simte 
ca orice, duce 
mală și deține 
dial de durată 
de ficat. Ea continuă însă să ia 
zilnic tablete pentru combaterea 
tendinței organismului de a res
pinge ficatul transplantat.

de atunci și d-na 
bine, poate mîn- 
o activitate nor- 
recordul mon- 
a transplantului

Comisia națională a cărbunelui din Marea Britanie a aprobat, marți, 
cererile privind majorarea salariilor, prezentate de sindicatul celor 270 000 
de mineri. într-un document remis comitetului guvernamental pentru sa
larii „Pay Board", președintele comisiei, Derek Ezra, a subliniat că o ma
jorare substanțială a veniturilor lor este „esențială" în contextul actual, 
cînd, datorită crizei energetice mondiale, „industria minieră britanică a 
devenit un sector vital". In fotografie : pichet de mineri greviști din comi

tatul Kent.

transmit
lată pe producția de mașini de mic 
litraj, a înregistrat o creștere de 25 
la sută a vinzărilor.

• EXODUL VENETIAN. 
Datorită condițiilor tot mai pre
care de locuit, centrul istoric al 
orașului Veneția continuă să 
se depopuleze, constatîndu-se o 
adevărată „hemoragie demogra
fică" — după cum se exprimă 
ziarul „l’Unită". La recensămîn- 
tul din 1971 numărul celor care 
locuiau în centrul istoric abia 
depășea 100 000. De atunci și a- 
ceastă cifră a scăzut apreciabil. 
Dacă nu se vor lua măsuri, scrie 
ziarul amintit, acest exod al ve- 
nețienilor poate avea serioase 
Implicații.

Mari manifestații de pro
test ale agricultorilor, care 
revendică o majorare a prețurilor la 
produsele agricole pentru sezonul 
1974—1975, au avut loc în Franța. 
Reuniuni și demonstrații de protest 
de mare amploare s-au produs și 
în orașele Bordeaux, Grenoble, 
Troyes, Douai și Clermond-Ferrand.

La Berlin au avut loc conv°r_ 
biri între Joachim Mitdank, împu
ternicit al guvernului R. D. Germane, 
și Gerhard Kunze, împuternicit al 
Senatului vest-berlinez, care au exa
minat probleme de interes reciproc.

Companiile „Ford", 
„Chrysler" și „General Mo
tors" ~ care contr°lează 95 la sută 
din producția și desfacerea de auto
turisme în Statele Unite — au ra
portat, în prima lună a acestui an, 
scăderi de la 20 pînă la 40 la sută 
în vînzările de automobile, în 
schimb, „American 'Motors", profi-

Expert! din 15 țări medi
teraneene se ,ntrunesc> începînd 
de marți, la Roma, pentru a studia 
mijloacele de luptă împotriva po
luării apelor Mării Mediterane.

A fost semnat —de către pre* 
ședinții celor două uniuni — acordul 
de colaborare pe anii 1974—1975 in
tre uniunile ziariștilor din Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană. A fost semnat, 
de asemenea, protocolul de colabo
rare pe anul 1971.

0 adunare,13 care au parti- 
cipat 21 000 de reprezentanți ai prin
cipalelor centrale sindicale japoneze 
— Consiliul General al Sindicatelor 
din Japonia (S.O.H.Y.O.), Confede
rația sindicală a muncii (D.O.M.E.I.), 
Federația Sindicatelor Independente 
(Churitsu Roren) și Federația Națio
nală a sindicatelor din industrie 
(Shinsanbetsu), a avut Ioc la Tokio. 
La sfîrșitul dezbaterilor a fost a- 
doptată o declarație în care se cere 
guvernului să ia măsuri efective 
pentru a pune capăt spiralei infla
ționiste, pentru asigurarea locurilor 
de muncă și îmbunătățirea sistemu
lui de asistentă socială.

• ODIHNA NEDORI
TĂ SAU... SĂPTĂMINA 
ENGLEZĂ. „Luni, marți, du
minică, duminică, duminică, du
minică, duminică" — iată cum 
vede ziarul „FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG" 
«sâptămîna de lucru engleză» 
de trei sau chiar numai două 
zile, cu reducerea corespunză
toare a salariilor — o situație 
de șomaj parțial care afectează 
milioane de oameni.
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