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De la angajament la fapta

UN DEBUT 
PROMIȚĂTOR 

Astfel pot fi apreciate rezultatele obținute în 
prima lună a acestui an de către colectivul între
prinderii „Dorobanțul"-Ploiești - autorii chemă
rii la întrecere către întreprinderile similare din 
întreaga țară.

Chemfnd Ia întrecere mun
citorii, inginerii și teh
nicienii din unitățile si

milare, colectivul de la Fa
brica de stofe „Dorobanțul“ 
din Ploiești și-a propus, îna
inte de toate, ridicarea sen
sibilă a „ștachetei" ce mar
chează dimensiunile canti
tative și calitative ale acti
vității desfășurate aici. Dar, 
pentru a contura mai precis 
exigența și ambiția cu care 
colectivul și-a fixat obiecti
vele întrecerii, să apelăm Ia 
citeva repere semnificative 
pentru o posibilă carte de 
vizită. Mal întîi f ' ’ 
aici, față de alte 
deri similare, se 
cea mai variată 
produse, cu cele i 
comenzi pe poziții

Amplu și rodnic dialog de lucru pentru dezvoltarea relațiilor dintre

cele două țări și popoare, pentru cauza păcii și cooperării internaționale

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IN SIRIA
In cursul zilei de ieri s-au încheiat

CONVORBIRILE OFICIALE ROMÂNO-SIRIENE
„Clasa muncitoare 

arabă siriană salută, 

prin eminentul 

revoluționar
9

Nicolae Ceaușescu, 

clasa muncitoare, 

întregul popor al

României socialiste 

prietene“
Cu aceste cuvinte 

l-au întîmpinat pe 
înaltul oaspete român, 
muncitorii celei mai 
mari întreprinderi tex
tile din capitala Siriei.

Reportajul în pagina 
a ll-a

Luni după-amiază, la Palatul 
prezidențial din Damasc, au con
tinuat convorbirile oficiale din
tre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii' Socialiste 
România, secretar general al 
Partidului Comunist Român. 
Nicolae Ceaușescu, ți președin
tele Republicii Arabe Siriene, 
secretar general al Comanda
mentului Național al Partidului 
Baas Arab Socialist, Hafez Al- 
Assad.

După întilnirea dintre cei 
doi președinți, convorbirile au 
continuat în plen, cu partici
parea celor două delegații.

In ultima rundă a convorbi
rilor s-a făcut bilanțul activită
ții din cadrul grupurilor de lu
cru stabilite de cei doi pre
ședinți.

A fost relevat faptul că prin 
întreaga sa desfășurare și prin 
rezultatele sale, dialogul la ni
vel înalt româno-sirian deschi
de o nouă etapă în promovarea 
legăturilor tradiționale de prie
tenie dintre cele două țări și 
popoare.

★
După încheierea convorbirilor 

oficiale româno-siriene, la Pa
latul prezidențial din Damasc a 
avut loc ceremonia înmînăriî 
celor mai înalte distincții ale 
celor două state conferite șefi
lor de stat străini.

Președintele Republicii Ara
be Siriene, Hafez Al-Assad, a 
înmînat președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, Marele Cordon al 
Omayazilor.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a înmînat președinte
lui Republicii Arabe Siriene. 
Hafez Al-Assad, Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România“.

Adresîndu-se președintelui 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Hafez Al-Assad a spus :

Îmi face deosebită plăcere să 
vă acord acest ordin, cel mai 
înalt al țării noastre. Rog pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
să-mi permită să exprim con
vingerea că întilnirea noastră

constituie o piatră de hotar 
pentru relațiile trainice, in con
tinuă dezvoltare, dintre popoa
rele noastre, relații care se ba
zează pe respectul și avantajul 
reciproc.

Sint sigur că această vizită 
va intări relațiile de prietenie 
dintre țările noastre, că pe baza 
acestei prietenii se vor dezvol
ta raporturile bilaterale in toa
te domeniile. Noi vom face to
tul și in viitor pentru schimbul 
de opinii — bilaterale sau pe alt« 
planuri.

Felicitind pe președintele 
Ceaușescu, vreau să adaug că 
această distincție reprezintă 
respectul și prietenia noastră, a 
poporului nostru, pentru perso
nalitatea sa și poporul român. 
Este convingerea noastră, a tu
turor, că adincirea și consoli
darea prieteniei, întărirea cola
borării între popoarele sirian 
și romăn vor marca un pas 
înainte. Exprim mulțumirile 
mele pentru vizita dumneavoa
stră și felicit incă o dată pe 
președintele Ceaușescu. (A- 
plauze).

A răspuns președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Inininindu-vă, tovarășe pre
ședinte Assad, cea mai înaltă 
decorație a României „Steaua 
Republicii Socialiste România", 
dau expresie sentimentelor de 
prietenie ale poporului român 
față de poporul sirian, a res
pectului față de președintele 
său. Sper — și aș putea spune 
că sint convins — că vizita și 
convorbirile pe care le-am 
avut, înțelegerile la care vom 
ajunge in toate domeniile de 
activitate vor pune, intr-adevăr, 
o bază trainică și vor marca 
un moment important pentru 
dezvoltarea relațiilor viitoare 
dintre popoarele noastre.

Aș dori ca aceste relații, care 
au tradiții destul de vechi, să 
constituie un model de felul 
cum două popoare, hotărite 
să-și făurească o viață nouă, 
liberă, independentă, conlucrea
ză pentru bunăstarea și feri
cirea lor, pentru a contribui la

pacea și colaborarea intre toate 
popoarele lumii.

Felicitindu-vă cu prilejul acor
dării acestui înalt ordin al Re-i 
publicii Socialiste România, vă 
mulțumesc incă o dată pentru 
primirea pe care mi-ați făcut-o 
și sper că purtind decorația Ro
mâniei, așa cum o voi purta eu 
pe cea a Siriei, vom cimenta 
prin aceasta prietenia dintre po
poarele noastre, vom acționa 
pentru a servi împreună cauza 
prieteniei dintre popoarele ro
mân și sirian. (Aplauze).

La solemnitatea înmînării 
înaltelor distincții au luat parte 
Abdul Al Ahmar, secretar gene
ral adjunct al Comandamentu
lui Național al Partidului Baas 
Arab Socialist, Mahmoud Al 
Ayoubi, președintele Consiliului 
de Miniștri. Muhammad Jaber 
al Bajbouj, secretar general ad
junct al Comandamentului Re
gional al Partidului Baas Arab 
Socialist, Abdul Halim Khad- 
dam. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul aface
rilor externe, Mouhamad 
Haydar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri pentru pro
bleme economice, Geor.ces 
Saddikhni, ministrul informați
ilor, Moustafa Al Hallage, mi
nistru de stat pentru problemele 
planificării, și dr. Mouhammad 
Al Imadi, ministrul economiei și 
comerțului exterior.

Au participat persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în 
vizita sa de prietenie în Siria : 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Doicaru și Mircea 
Malița, consilieri ai președinte
lui Consiliului de Stat, precum 
și ambasadorul României la Da
masc, Emilian Manciur.

Persoanele oficiale prezente 
la solemnitate au felicitat căl
duros pe cei doi președinți pen
tru înaltele distincții.

Hafez Al-Assad:
Îmi este plăcut să dau glas 

satisfacției noastre pentru rezul
tatele convorbirilor pe care le- 
am avut ieri și astăzi și care au 
ilustrat adeziunea statelor noas
tre față de demnitatea, liberta
tea, progresul și dreptul popoa
relor la autodeterminare, ade
ziunea la lupta pentru o pace 
justă in toate regiunile lumii.

Sîntem convinși că vizita pre
ședintelui Ceaușescu, precum și 
discuțiile purtate vor duce la 
întărirea prieteniei între țările 
noastre, la o tot mai strinsă co
operare bilaterală.

Nicolae Ceaușescu:
Apreciez că vizita, convorbi

rile pe care le-am avut cu pre
ședintele Assad reprezintă un 
moment de importanță istorică 
în relațiile dintre țările noastre. 
Vom face totul pentru a realiza 
în cele mai bune condițiuni toa
te înțelegerile rezultate în aceste 
zile, pentru a extinde pe toate 
planurile colaborarea dintre 
partidele și țările noastre. Con
sider că aceasta corespunde pe 
deplin intereselor celor două 
popoare, dar și intereselor ge
nerale ale colaborării, păcii și 
progresului social.

Din toasturile rostite la

DINEUL OFERIT ÎN ONOAREA
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

în pagina a lll-a

0 contribuție importantă 

la dezvoltarea relațiilor 

româno-libaneze
Cu cel mai viu interes, cu deosebită satis

facție urmărește opinia publică din țara 
noastră vizita președintelui Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, intr-un șir 
de țări arabe, eveniment ce se încadrează in 
ansamblul marilor acțiuni internaționale ale 
României socialiste, refleciind, o dată mai 
mult, atit consecvența, dinamismul, cit și ma
rele aport constructiv pe care politica ex
ternă a țării noastre îl aduce in viața inter
națională. Afirmare pregnantă a politicii sta
tornice de strinsă prietenie și cooperare fruc
tuoasă cu toate statele care au pășit pe dru
mul dezvoltării independente, actuala vizită 
a șefului statului român constituie o nouă și 
puternică expresie a sentimentelor de soli
daritate internaționalistă ale poporului român 
față de lupta popoarelor arabe pentru con
solidarea independenței și suveranității na

ționale, Împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pentru reali
zarea năzuințelor lor do progres și prosperi
tate.

Vizita în Liban — cea de-a doua etapă a 
înaltei solii a șefului statului român in patru 
țări arabe — se înscrie ca un eveniment de 
însemnătate deosebită in evoluția relațiilor 
româno-libaneze. Ea deschide perspective 
rodnice adincirii relațiilor de colaborare prie
tenească dintre cele două țări șl popoare, 
conlucrării internaționale pentru promovarea 
destinderii și consolidarea păcii. „Sîntem ho- 
tăriți — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu

P. NICOARA
(Continuare în pag. a Vl-a)

Pe tractoare, lucrează acum, la fertilizări, și membrii cooperatori care au deprins, prin 
cursuri de scurtă durată, conducerea acestor moderne mașini. Alți cooperatori s-au calificat 
si lucrează In complexele agro-industriale... (în pagina a IV-a publicăm ancheta noastră pe 
tema : Unde și cum sint pregătiți VIITORII LUCRATORI DIN COMPLEXELE AGRO

INDUSTRIALE ?

faptul că 
întreprin- 
realizează 
gamă de 
mai mici 

____ I coloristi- 
ce, pentru cei mai exigenți 
beneficiari interni șl externi 
și la termenele cele mai 
scurte. Pe de altă parte, să 
reținem că în ultimii șase 
ani. la „Dorobanțul“ s-au în
registrat an de an depășiri 
de angajamente. în sfîrșit, 
să precizăm că angajamentul 
luat la începutul unui an se 
schimbă de citeva ori pe 
parcursul a douăsprezece 
luni, colectivul fabricii avlnd 
în permanență un obiectiv 
clar conturat : autodepășirea.

Ce și-au propus, așadar, 
salariații de la „Dorobanțul“ 
(din care mai mult de 60 la 
sută sint tineri) pentru a 
realiza in acest al patrulea 
an al cincinalului? Vom răs
punde sintetic apelind la 
unul din numeroasele pa
nouri — ingenios concepute 
— pe care se află obiecti
vele propuse, iar alături spa
ții în care se vor Înscrie tri
mestru de trimestru, reali
zările obținute. Valoarea 
producției globale peste plan 
va fi de 15 milioane lei, iar 
la producția marfă de 12 mi
lioane lei. Tot peste preve
derile planului se vor obțină 
30 tone fire și se vor livra 
comerțului 60 000 m.p. țesă
turi. In ceea ce privește 
productivitatea muncii — a- 
cest adevărat indicator al 
hărniciei șl spiritului de 
chibzuință — angajamentul 
prevede 2 500 lei pe salariat.

De la directorul fabricii — 
ing. Vasile Tudor — aflăm 
și citeva elemente de „deta
liu“. „Ne-am angajat să re
ducem consumurile specifice 
cu peste cinci tone de fire. 
Pe de altă parte, vom di
minua aprovizionarea de 
materii prime cu 110 tone 
prin aplicarea unor procedee 
tehnologice specifice și prin 
valorificarea superioară a 
deșeurilor. Colectivul nos
tru s-a angajat să livreze 
peste pian la export produse 
în valoare de 100 000 lei va
lută, ceea ce va face ca rea
lizările anului 1974 să Înre
gistreze — la acest capitol — 
o creștere față de cele ale 
anului trecut eu 68 de pro
cente. Să mai amintesc și 
preocupările privind îmbu
nătățirea indicelui de utili
zare a mașinilor eu 1 la sută

IOAN VOICU

(Continuare în pag. a V-a)

Publicam astăzi 

un nou grupaj 

de corespondențe 

primit de la brigada 

„Scinteil 

tineretului“.

Titlul grupajului: 

„Nu lăsa pe alții 
ce poți face tu!“ 

locul transmisiei: 

județul Harghita

In pag. a IV-a

DOUĂ
GENERAȚII

de NICOLAE ȚIC

Iată ce m-a determinat să aș
tern pe hîrtie gîndurile, păre
rile de mai jos. Am primit de 
curînd o scrisoare de la un om 
pe care l-am cunoscut pe șan
tierul Bumbești-Livezeni. Era, 
țin minte, un foarte priceput 
tehnician, și-avea atunci vreo 
patruzeci și doi, sau trei de 
ani. Fină pe la jumătatea lui 
1970 a lucrat pe multe șantiere 
și a primit puține scrisori de la 
foștii săi ucenici și tovarăși de 
muncă. Nu i se știa adresa, o- 
mul umbla mereu, unde îl che
mau acolo se ducea. Un accident 
ii pune viața in primejdie. Du
pă luni de zile de chin, medi
cii îi spun : „Ce a fost greu a 
trecut, insă nu ai voie să mai faci 
nici un efort...“. Omul vine la 
București — acasă, adică, ișl

construiește un apartament șl 
se așcazâ să-și facă bătrinețea. 
Soția bolnavă. Cu rudele din 
București, din provincie nu se 
mal văzuse de multă vreme. Prin 
scrisori, ia legătură cu foștii 
ucenici șl tovarăși de lucru. Ii 
răspund toți. Oameni risipiți 
prin țară i se adresează ca u- 
nui părinte, povestind despre ei. 
despre neveste și copii. Și — de 
unde se așezase să-și facă bă
trinețea, omul nostru prinde pu
teri, se mai scutură de boală, în
cearcă să-și ducă viața ca un om 
teafăr... In fiecare lună primește 
intre 5 și 10 scrisori. „Așa am 
început să descopăr, îmi scria 
dinsul, că medicamentele cele 
mai bune se află in noi — ele

(Continuare în png n IV a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

UN SALUT CĂLDUROS, DIN PARTEA CLASEI MUNCITOARE SIRIENE 
„Fiți binevenit in mijlocul nostru, 
iubite prietene Nicolae Ceaușescu"

„Fiți bine venit în mijlocul 
nostru, iubite prietene Nicolae 
Ceaușescu“, „Clasa muncitoare 
arabă siriană salută, prin emi
nentul revoluționar Nicolae 
Ceaușescu, clasa muncitoare, 
întregul popor al României so
cialiste prietene“ — sînt cuvin
tele pe care le-am citit luni 
dimineața scrise pe pancarte 
mari, în limbile română și a- 
rabă, de către muncitorii și teh
nicienii „Companiei comerciale 
industriale naționalizate“, cea 
mai mare întreprindere textilă 
din Siria. Sînt cuvinte care 
conțin prin ele însele mesajul 
unui întreg popor către poporul 
român prieten, mesaj transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în cadrul unei impresionante 
demonstrații de prietenie și 
prețuire față de șeful statului 
român, față de România. Ca o 
reverberație de o largă ampli
tudine, cu adînci semnificații 
politice și istorice, aceste cuvin
te pornite de la inimă către 
inimă, reluate de mii și mii de 
oameni, au pus amprenta lor 
puternică pe manifestările unei 
întregi zile, cea de-a doua zi 
a prezenței președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Siria, dîndu-i un 
bogat și profund conținut, o 
largă și luminoasă perspectivă.

La ora 9,30, coloana oficială 
de mașini, după ce a străbătut 
una din zonele noi ale orașului, 
cu cartiere de locuințe aflate 
în plină construcție — șoseaua 
Homsului — se oprește la poar
ta marilor uzine. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sosește înso
țit de Mouhamat Haydar, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri pentru probleme econo
mice, și de alte persoane ofi
ciale. Răsună urale puternice în 
cinstea înaltului oaspete, pentru 
unitatea ințern.aționalistă dintre 

■ aasa muncitoare' diri cele două 
•țări, pentru prietenia dintre Si
ria și România. „O gardă de 
muncitori înarmați prezintă o- 
norul secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat călduros de Mah- 
mud Hadid. președintele Federa
ției sindicatelor din Siria, de co
lectivul de conducere al uzinei, 
de membrii Comitetului de par
tid Baas Arab Socialist din u- 
zină și ai Comitetului sindica
tului.

„Compania comercială indus
trială naționalizată“ este nu nu
mai cea mai mare întreprindere 
textilă din Siria, ci și o adevă
rată citadelă a luptei revoluțio
nare a clasei muncitoare sirie
ne. După naționalizarea între
prinderii, în anul 1961, devenind 
un bun al poporului sirian, foș
tii patroni au încercat să rein
tre în posesia ei, profitînd de 
perioada de convulsii sociale 
care au urmat. Dar muncitorii 
uzinelor au ripostat acestor în
cercări cu arma în mină, mulți 
au căzut în lupta pentru apă
rarea întreprinderii, iar alți 600 
au fost arestați. Opoziția fermă 
a muncitorimii a împiedicat re
întoarcerea foștilor proprietari, 
iar pentru un anumit timp ges
tionarea întreprinderii a fost 
pusă sub controlul organelor de 
justiție. Apoi, odată cu prelua
rea puterii de către Partidul 
Baas Arab Socialist, la 8 martie 
1963, uzina devine din nou un 
bun al celor ce muncesc.

In prezent, aici lucrează peste 
4 000 de muncitori, iar produc
ția uzinei de țesături din lină 
și bumbac asigură necesarul ce
rerii interne, creind și posibili
tăți pentru export. Directorul 
general al întreprinderii. Rafie 
Issa Darwich, prezintă tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în cu
vinte pline de responsabilitate 
partinică și pasiune revoluțio
nară, preocupările actuale ale 
colectivului de muncitori și teh
nicieni din această mare unitate.

Cu un sentiment de fericire 
— declară directorul general — 
întîmpinăm în această uzină un 
revoluționar activ, care a con
dus cu succes poporul său pe 
drumul construirii societății so
cialiste, a contribuit activ la 
sprijinirea și întărirea mișcării 
de eliberare națională din lume. 
Pe stimatul nostru tovarăș, 
Nicolae Ceaușescu, îl cunoaștem 
ca un luptător dirz împotriva 
fascismului șl nazismului. 11 cu
noaștem ca un conducător lumi
nat, ca personalitate proeminen
tă a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Pentru 
toate acestea noi sîntem deose
bit de fericiți că tovarășul 
Ceaușescu ne vizitează.

După ce a evocat istoricul în
treprinderii, trecutul revoluțio
nar al clasei muncitoare de aici, 
vorbitorul a subliniat că, după 
naționalizare, muncitorii partici
pă direct la conducerea uzinei, 
fiind totodată gata să apere cu 
arma în mînă realizările po
porului sirian. întreprinderea, 
spune el, se dezvoltă an de an 
datorită conducerii înțelepte a 
Partidului Baas Arab Socialist, 
în frunte cu Hafez Al-Assad.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ștrînge cu căldură mina directo
rului general. Gazda și oaspe
tele se îmbrățișează.

Apoi, a luat cuvîntul preșe
dintele sindicatului, Elassan 
Khalid, care a spus : In numele 
celor peste 4 000 de muncitori 
îmi face o deosebită plăcere să 
salut prezența dumneavoastră și 
vă transmit cu această ocazie 
salutul lor revoluționar. Mulțu
mesc în mod deosebit pentru 
poziția statului prieten român 
care sprijină cauza dreaptă ara
bă, lupta dusă de clasa munci
toare arabă pentru libertatea 
și independența sa. Rezis
tența noastră în fața agre
siunii imperialiste va fi, fără 
îndoială, un imbold pentru toa
te mișcările revoluționare din 
întreaga lume. Mulțumesc în 
mod deosebit pentru faptul că 
avem prilejul și onoarea de a 
fi vizitați, de a ne întîlni cu 
stimatul nostru oaspete. încă 
o dată salutăm prezența priete
nului nostru drag, Nicolae 
Ceaușescu.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU care 
a spus:

Aș dori să vă mulțumesc 
pentru salutul ce mi I-ați adre
sat, pentru salutul adresat 
muncitorilor, poporului român. 
Sînt bucuros că in cadrul vizi
tei pe care o facem in Repu
blica Arabă Siriană prietenă 
putem vizita și întreprinderea 
dumneavoastră, acest centru 
revoluționar al muncitorilor si
rieni și să vă transmitem dum
neavoastră, tuturor muncitori
lor din această întreprindere, 
tuturor muncitorilor sirieni sa
lutul revoluționar al muncito
rilor români.

înțelegem preocupările dum
neavoastră actuale, dorința de a 
se realiza o pace dreaptă, trai
nică, bazată pe retragerea Is
raelului din teritoriile arabe 
ocupate. Este dreptul poporului 
sirian de a asigura eliberarea 
tuturor teritoriilor sale ocupate. 
Noi sprijinim pe deplin această 
cauză dreaptă, considerind că 
numai pe această bază se poa
te asigura o pace dreaptă, care 
să dea tuturor popoarelor posi
bilitatea de a se concentra asu
pra dezvoltării economico-socia- 
le, a bunăstării lor.

Această pace dreaptă trebuie 
să ducă și la rezolvarea proble
mei palestiniene, asigurind po-

Pe străzile capitalei siriene, însuflețite 
manifestări de stimă și prețuire față de 

conducătorul României socialiste
De la întreprinderea textilă, 

coloana oficială se îndreaptă 
spre vechiul Damasc, situat în 
partea de răsărit a capitalei si
riene. Traversăm marele bazar 
din Damasc, unul din locurile 
cele mai pitorești ale capitalei, 
căruia artizanii săi i-au confe
rit o faimă mondială conservată 
de-a lungul timpurilor. Din 
strada principală a bazarului — 
unde tradiționalul se împletește 
armonios cu modernul — se ra
mifică puzderie de ulițe afectate 
exclusiv unor produse tradițio
nale : vestitele brocarturi și țe
sături de Damasc, obiectele din 
lemn cu încrustații de sidef, tă
vile și obiectele de aramă bă
tute cu ciocanul chiar în fața 
prăvălioarelor, artă moștenită 
din tată în fiu. Permanent pul
sează aici, într-o veșnică trepi
dație, bogata viață comercială a 
Damascului care i-a dus faima 
secole de-a rîndul.

La capătul bazarului, în inima 
vechiului oraș, se înalță Mos
cheea Omayazilor — un alt 
punct în programul vizitei ofi
ciale de astăzi.

Monument grandios al arhi
tecturii arabe, Moscheea Oma
yazilor a fost construită între 
anii 705 și 715 de califul Al-Wa- 
lid, pe locul unde în perioada 
dominației romane și bizantine 
se afla templul lui Jupiter Da- 
mascianul. Una din legende 
spune că Al-Walid, dorind să 
înalțe aici „o moschee cum n-a 
mai existat niciodată“, a ordonat 
să se strîngă tot aurul din cali- 
fatul său și să fie aduși la Da
masc cei mai vestiți arhitecți și 
meșteri din lumea arabă.

La intrarea în curtea mos- 
cheei, președintele Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat de

La Muzeul National din Damasc
Următoarea etapă a vizitei a 

avut loc la Muzeul Național din 
Damasc, așezămînt de cultură cu 
renume mondial ale cărui săli 
adăpostesc bogate colecții arheo
logice, descoperite pe pămîntul 
Siriei de cercetători locali sau 
străini.

La intrarea în muzeu, o mul
țime de oameni veniți să-l sa
lute pe șeful statului român a- 
piaudă cu căldură și îl ovațio
nează îndelung.

Ministrul adjunct al cultu
rii și orientării naționale, Adib 
Lajmi, adresează un cuvînt de 
bun venit ilustrului oaspete 

porului palestinian dreptul de 
a-și hotărî dezvoltarea sa cores
punzător voinței sale. Noi con
siderăm că forțele revoluționa
re, forțele progresiste, în gene
ral popoarele, trebuie să-și 
unească eforturile pentru o po
litică nouă, care să excludă po
litica imperialistă, colonialistă, 
neocolonialistă, care să asigure 
fiecărui popor dreptul de a se 
dezvolta corespunzător voinței 
sale, de a fi pe deplin stăpin 
pe destinele sale.

Sîntem convinși că prin cola
borarea dintre România și Siria, 
dintre popoarele noastre, contri
buim atît la dezvoltarea generală 
a relațiilor noastre, cit și la 
cauza generală a progresului și 
păcii in lume.

în încheiere, îmi exprim spe
ranța că între muncitorii texti- 
liști români și muncitorii tex- 
tiliști din Siria, din întreprin
derea dumneavoastră se va dez
volta o colaborare strinsă și 
adresăm invitația ca o delega
ție a dumneavoastră să viziteze 
România.

Vă doresc mult succes in ac
tivitate, pentru a contribui la 
dezvoltarea economico-socială, 
la făurirea unei vieți noi în 
Siria.

Toți cei prezenți în sala de 
primire a întreprinderii aplaudă 
cu multă căldură cuvintele șefu
lui statului român.

Oaspeții sînt invitați apoi să 
viziteze unele din secțiile de 
producție ale uzinei : filatura, 
țesătoria, imprimarea. Este ur
mărit îndeaproape fluxul teh
nologic, modul de organizare a 
producției. Gazdele informează 
că au în atenție calificarea unui 
număr mai mare de muncitoare, 
deoarece, în prezent, în uzină 
lucrează în mare majoritate 
bărbați.

— Știm — spune directorul 
general — că la dumneavoastră 
numărul femeilor din industria 
textilă este mare. Așa se ex
plică, poate, și frumusețea țesă
turilor.

Pe parcursul vizitei se poartă 
dialoguri despre condițiile de 
muncă și de viață ale colectivu
lui de aici, despre preocupările 
legate de diversificarea produc
ției.

Abdel Sattar Al Sayed, ministrul 
cultelor, de slujitori și custozi 
ai acestui lăcaș islamic. Se vizi
tează mai întii interiorul mos- 
cheei, în lungime de 130 metri, 
format din trei naosuri, despăr
țite prin două rînduri de arcade 
susținute de coloane cu capite
luri corintiene din marmură 
albă. Pe jos, sute de covoare 
orientale de mare valoare aco
peră întreaga suprafață a naosu
rilor; pereții interiori sînt căp
tușiți cu marmură și mozaicuri 
de diferite culori, cu arabescuri 
și motive geometrice de o mare 
frumusețe; cupola și plafonul, 
sculptat în lemn aurit cu in- 
crustații și decorațiuni specifice 
arhitecturii arabe; candelabre 
grele susținute de lanțuri în aur 
masiv; ferestre dantelate în 
marmură cu vitralii prin care 
lumina pătrunde în nuanțe po
licrome — totul alcătuiește un 
impresionant monument de artă, 
mărturie peste veacuri a unei 
civilizații care a dat lumii opere 
de o inestimabilă valoare.

In mijlocul naosului central, 
ne spune custodele moscheei, se 
află îngropate — ca semn al 
înțelegerii și toleranței dintre 
creștinism și islamism — rămă
șițele Sfintului Ioan Botezătorul.

Se vizitează și curtea interioară 
dominată de marea poartă „Bab 
Ai Barid“, de cele trei minarete 
construite în stiluri diferite și de 
cupola „Tezaurului“ care, îm
preună cu tradiționalele fîntîrd, 
completează ansamblul arhitec
tonic al Moscheei Omayazilor.

Apoi, în sala de consiliu a 
moscheei, la rugămintea gazde
lor, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU notează impresiile 
sale în Cartea de onoare ;

român, subliniind faptul că 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Muzeul Național 
din Damasc constituie pentru 
acest vestit lăcaș de cultură o 
vizită istorică. Președintelui 
Nicolae Ceaușescu îi este pre
zentată apoi conducerea mu
zeului, colaboratorii săi. Apoi, 
directorul muzeului îl conduce 
pe șeful statului român prin 
sălile cu exponate de mare va
loare istorică.

Muzeul Național din Damasc 
posedă o colecție unică în lume 
cuprinzînd 5 000 de piese din 
sticlă de acum peste 2 000 de

In toate sectoarele vizitate, 
muncitorii îșl întrerup lucrul 
pentru a saluta cu entuziasm pe 
conducătorul României socialis
te, pentru a-i strînge mina. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește adeseori, răspunde cu 
căldură manifestărilor ce i se 
fac.

Din nou în sala de primire. 
Mouhamad Haydar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri pentru problemele economi
ce, adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a spus : Vi
zita dumneavoastră în Siria re
prezintă o bază puternică pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre.

Rugat să-și împărtășească im
presiile, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu declară : Mi-a făcut 
o mare plăcere să vizitez uzina 
și transmit încă o dată tuturor 
muncitorilor, întregului colectiv 
felicitări pentru rezultatele obți
nute și urarea de a face totul 
pentru ca clasa muncitoare să 
joace un rol tot mai important 
în dezvoltarea economico-socia
lă a Siriei. Unitatea clasei mun
citoare, întărirea forței sale este 
un factor esențial pentru pro
gresul țării.

In Cartea de onoare a între
prinderii, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU semnează urmă
toarele :

„Intilnirea eu muncitorii, teh
nicienii și inginerii uzinei 
„Compania comercială indus
trială naționalizată“, cea mai 
mare întreprindere textilă din 
Siria, precum și rezultatele ac
tivității lor de care am luat cu
noștință mi-au dat o imagine 
clară a hărniciei și priceperii 
poporului arab sirian, a efortu
rilor pe care el le depune pen
tru dezvoltarea continuă a țării.

Urez colectivului uzinei noi 
succese, precum și relații traț- 
nice și fructuoase de cooperare 
cu prietenii lor din România".

In semn de înaltă prețuire, 
oferind în dar o frumoasă tavă 
din metal, încrustată, lucra
tă de muncitori din uzină, 
directorul general spune: „Vă 
rugăm să vedeți în încrustațiile 
acestea simbolul sentimentelor 
trainice de prietenie Încrustate 
în inimile noastre, ale tuturor“.

„Am vizitat cu deosebii Inte
res Moscheea Omayazilor, unul 
din cele mai impunătoare mo
numente arhitectonice ale civi
lizației arabe, care prin vechi
mea și valoarea sa artistică ara
tă gradul înalt de cultură pe 
care Damascul l-a atins de ailiea 
ori in cursul Îndelungatei sale 
existențe“.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și persoanele care it 
însoțesc străbat pe jos artera 
principală a marelui bazar al 
Damascului. Asistăm și aici la 
emoționante manifestații de sim
patie ale populației orașului. Șe
ful statului român este ovaționat 
cu deosebită căldură -de cetă
țeni, expresie a sentimentelor 
lor de înaltă prețuire și respect 
față de conducătorul României 
socialiste. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde la ovații 
făcînd semne prietenești tutu
ror care, și în acest loc, l-au în
conjurat cu multă dragoste și 
căldură.

A fost o întîlnire inedită, pli
nă de pitoresc a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu cetățenii 
Damascului. La ea s-a referit și 
președintele Hafez Al-Assad, 
înaintea convorbirilor de după- 
amiază cu șeful statului român. 
Ca gazdă ospitalieră s-a intere
sat dacă ilustrul său oaspete a 
fost satisfăcut de vizitele făcute 
în cursul dimineții.

— Am Impresii foarte bune 
despre tot ce am văzut. De alt
fel, am trecut și prin bazar, 
a spus tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

— Știu și doresc să vă spun 
că cetățenii au fost deosebit de 
impresionați de faptul că ați 
mers pe jos printre ei în bazar.

ani și o bogată colecție de o- 
glinzi artistic lucrate din seco
lul II al erei noastre, de ase
menea fără pereche în lume. 
Sînt vizitate sala Palmyra, unde 
se află basoreliefuri, mozaicuri 
și statuete provenite din cele
bra cetate antică ce cîrmuia 
un întins regat ; sala Doura 
Europos cu splendide fresce și 
obiecte de ceramică ; sala an
tichităților islamice, salonul da- 
mascian și alte săli — toate 
oferind într-o minu-^tă sinte
ză expresia a numeroase civi
lizații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

se oprește în fața exponatelor 
de mare valoare artistică și 
istorică, ascultă cu interes ex
plicațiile date de directorul 
muzeului, admiră valoroasele 
vestigii ale iscusinței și geniu
lui uman din cele mai vechi 
timpuri. Printre piesele expuse 
aici de valoare inestimabilă, se 
află și piatra provenită de la 
Ugarit pe care sînt încrustate 
literele primului alfabet din 
lume, ce datează de aproape 
patru milenii.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu fe
licită conducerea muzeului pen
tru organizarea și modul cum 

se prezintă această importantă 
instituție de cultură. Rugat să 
semneze in Cartea de onoare a 
muzeului, șeful statului român 
scrie : „Apreciez grija și pri
ceperea cu care sînt păstrate 
mărturiile civilizațiilor succesi
ve care au înflorit pe pămîntul 
Siriei, din care unele au găsit 
popoarele român și sirian sub 
semnul acelorași preocupări și 
năzuințe.

Urez istoricilor și oamenilor 
de știință sirieni noi rezultate 
importante șl o rodnică colabo
rare cu colegii lor din România. 
Nicolae Ceaușescu“.

In grădina muzeului sînt ad

mirate numeroase vestigii ar
heologice expuse în aer liber.

La urcarea în mașina oficia
lă, mulțimea face o noua ma
nifestație de simpatie șefului 
statului român, aclamîndu-1 cu 
căldură.

Această dimineață, care a 
prilejuit un contact nemijlocit 
cu realitățile Siriei, din cele 
mai vechi timpuri și pînă în 
prezent, întîlniri și dialoguri cu 
muncitori, oameni de artă și 
cultură, cu cetățeni ai capitalei, 
s-a încheiat cu vizitarea unui 
cartier al Damascului, situat pe 
una din colinele ce-1 înconjoară.

De la înălțimea acestei coline 

se deschide o minunată pano
ramă a Damascului. Președinte
le Nicolae Ceaușescu admiră 
frumusețea orașului care, în a- 
ceste zile, avîndu-1 ca înalt 
oaspete, i-a rezervat momente 
de neuitat cu adînci semnifica
ții pentru legăturile trainice de 
prietenie dintre popoarele ro
mân și sirian.

Relatarea vizitei:
ION MARGINEANU 
MIRCEA MOARCAȘ 
VICTOR STAMATE 
CRĂCIUN IONESCU 
Foto: RADU CRISTESCU
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ

Luni seara, președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad, a oferit un dineu în 
onoarea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

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

La
Cornel

recepție au luat
Burtică, membru

parte
BU-

pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de *.............................
merțului 
eovescu, 
externe,
Mircea Malița, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Emilian Manciur, ambasadorul 
României la Damasc.

Din partea siriană au partici
pat generalul Mustafa Tlass,

Miniștri, ministrul co- 
exterior, George Ma- 
ministrul afacerilor 
Nicolae Doicaru și

mi-

nistrul apărării, Adib Melhem, 
ministrul administrației locale, 
Jabr Al-Kifri, ministrul petro
lului, energiei electrice și re
surselor minerale, Abdul Gani 
Kannout, ministrul lucrărilor 
publice și resurselor hidraulice, 
dr. Chaker Al Fahham, minis
trul educației, Fawzi Al Kay- 
yali, ministrul culturii și orien
tării naționale, dr. Nurallah 
Nurallah, ministrul finanțelor, 
Moustafa Ai Hallage, ministrul 
planificării, Adib Al Nahawy, mi-

nistrul justiției, Omar Al Sibal, 
ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor. Muneir Wannus, 
ministrul barajului de pe Eu
frat, Ahmad Kabalan, minis
trul aprovizionării și comerțului 
interior, Abdel Sattar Al Sayed, 
ministrul cultelor, Aii Zaza, mi
nistrul de interne, Ahmad Has
san Al Assad, ministrul agricul
turii, Hussein Kuweidar, minis
trul muncii și prevederilor so
ciale, dr. Madanl Al Khiyami, 
ministrul sănătății, Abdallah

Khani, ministrul turismului, 
personalități ale vieții cultural- 
științifice și alt« persoane ofi
ciale.

Au luat parte șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Da
masc.

Tn timpul dineului, președin
tele Hafez Al-Assad și președin
tele Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de o deosebită cor
dialitate.

Toastul președintelui
HAFEZ AL-ASSAD

Stimate domnule președinta
Nicolae Ceaușescu,

Dragi prieteni.
Domnilor,

do- 
cei

Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Doresc să mulțumesc președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, se
cretar general al 
Comunist Român, 
Ceaușescu, pentru 
Invitației noastre și să salutăm, 
în mod călduros, prezența sa în 
țara noastră, precum și a mem
brilor delegației române.

Această vizită este o dovadă 
• dorinței dumneavoastră sin
cere de întărire a prieteniei 
dintre popoarele noastre, a do
rinței de a dezvolta cooperarea 
dintre cele două țări ; ea consti
tuie pentru noi toți o ocazie fe
ricită de a proceda la un schimb 
de păreri, de a accentua înțele
gerea problemelor noastr« re
ciproce.

In ceea ce ne privește, dăm o 
înaltă apreciere eforturilor sin
cere ale președintelui Ceaușescu 
îndreptate spre adîncirea priete
niei dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Si
riană, am salutat eforturile sale 
și dorim să le continue, ele fiind 
pentru noi o garanție sigură 
a dezvoltării, pe mai departe, a 
relațiilor dintre cele două țări, 
pe baza respectului egalității și 
a avantajului reciproc, ceea ee 
corespunde intereselor celor două 
popoare. Avem convingerea „ă, 
pe această bază, la care se «- 
daugă angajarea popoarelor 
noastre în lupta Împotriva im
perialismului, colonialismului și 
rasismului, pentru libertatea po
poarelor, progresul și dreptul lor 
la autodeterminare se va asi
gura o evoluție continuă in do
meniul relațiilor de prietenie și 

Tcolaborare dintre România și

Partidului 
Nicolae 

acceptarea

două popoare 
tntilnit, deși

sele ; sint clare pentru cine 
rește să fie clare, pentru 
care doresc adevărul. Cei care 
recurg Ia falsificare și înșelăto
rie nu vor reuși să despartă 
popoarele, de adevăr, in primul 
rind, datorită forței acestor po
poare, precum și forței adevă
rului.

In anii care au trecut, parti
zanii inșelătoriei au dorit să ni
micească cauza ale cărei ele
mente reale sint cunoscute de 
lumea intreagă, astfel a început 
războiul de eliberare, declanșat 
în octombrie, de către masele 
largi ale poporului nostru. Țe
lul nostru a fost de a închide 
orice cale în fața tentativelor 
dușmanului pentru a ne îndrep
ta pe noi înșine pe primul drum 
pe care trebuie să mergem către 
victoria noastră.

Agresiunea și instrumentele 
sale s-au demascat și autocon- 
damnat în fața tuturor forțelor 
bineulul din lume; toate negu
rile s-au risipit din jurul cauzei 
noastre care a apărut in întrea
ga ei lumină.

Acel care trăiește cu convin
geri clare asupra agresiunii, tre
buie lăsat să acționeze în lumi
na acestor convingeri: cel care 
nutrește speranța întronării pă
cii pe pămint trebuie să con
tinue lupta sa pentru lichidarea 
condițiilor potrivnice păcii.

In ceea ce ne privește, ne-am 
pus speranțele într-o pace rea
lă; poporul nostru a luptat 
trecut și luptă, astăzi, 
consolidarea condițiilor 
bile păcii. Acționăm cu 
tate pentru eliberarea 
riilor, pentru a asigura ; 
lui nostru drepturile 
ționale.

Componentele păcii 
pentru noi, pentru 
lumii: să ne eliberăm 
să se reafirme drepturile 
porului nostru arab palestinian. 
Iată cele două condiții ale 
păcii fără de care stabilitatea a- 
cesteia nu poate fi realizată. Sîn- 
tem hotărîțl să realizăm obiec
tivele luptei noastre, sîntem op
timiști că vom parcurge calea 
spre aceste obiective, fapt care 
va transforma esențial situația 
actuală.

Cei care cred că situația ac
tuală se va menține, ignoră 
două adevăruri fundamentale; 
ccl afirmat de poporul 
războiul din octombrie 
că nu vom ceda ceea 
impune prin forță și 
afirmat, de asemenea, 
boiul din octombrie, că atunci 
cind în zonă au loc izbucniri, 
acestea cuprind și alte regiuni 
din lume: prin urmare, cei a- 
mintiți neglijează primejdia care 
amenință pacea in lume.

Stimate domnule președinte
Assad,

Dragi tovarăși și prieteni. 
Domnilor,

calea progresului și 
ar fi dobindit rezul- 
insemnate, dacă im- 
nu ne-ar fi creat

Siria.
în trecut, cele 

ale noastre s-au 
n-au fost adoptate hotăriri spe
ciale, în lupta pentru libertate 
și Independență. Astăzi, cind 
de-a lungul secolelor s-au acu
mulat exemplele și principiile 
pe care se bazează lupta omu
lui pentru mai bine, ele se in- 
tilnesc pe calea acțiunilor con
crete, îndreptate spre dezvol
tarea și asigurarea mai rapidă a 
progresului tehnologic.

Am urmărit cu interes mersul 
Înainte al țării dumneavoastră 
pe calea Întăririi regimului so
cialist, a cărui a 30-a aniversare 
va fi sărbătorită anul acesta. 
Noi vă felicităm, dragi prieteni, 
pentru rezultatele pe care le-ați 
obținut in această perioadă.

Poporul arab sirian, depunind 
eforturi pe 
dezvoltării, 
tate și mai 
perialismul
problema confruntării cu sionis
mul, urmărind să ne oprească 
din mersul nostru pe calea pro
gresului, să împiedice realizarea 
telurilor poporului nostru de 
dezvoltare economică și socială. 
Această problemă, pe care ne-a 
creat-o imperialismul prin mij
loace violente și respingătoare, 
continuă să existe și să se agra
veze. Ea reflectă metoda clasică 
a agresiunii împotriva popoare
lor, în scopul asupririi și exploa
tării lor.

Experiența noastră cu Israelul, 
ea și repetatele atentate împo
triva teritoriilor arabe, ambițiile 
expansioniste cunoscute Întregii 
lumi, nu mai au nevoie de ex
plicații și lămuriri suplimentare. 
Justețea cauzei noastre este 
strălucitoare ca soarele și nici 
o forță din lume, bazată pe fals 
și înșelăciune, nu va putea să 
intunece lumina care țișnește 
din cauza noastră, pentru a a- 
răta calea dreaptă pe care tre
buie să meargă omenirea Întrea
gă, în vederea soluționării juste 
pe care această cauză o reclama.

Problema noastră este aceea a 
eliberării teritoriului, a libertă
ții și demnității oamenilor din 
această țară. Problemele elibe
rării teritoriului șl alungării o- 
cupanților sint clare prin ele in

in 
pentru 

favora- 
: fermi- 

terito- 
poporu- 

sale na-

sint clare 
popoarele 
teritoriile.

po-

nostru în 
și anume 
ce ni se 
apoi, cel 
de răz-

Stimate domnule președinte,
imi este plăcut să dau glas sa

tisfacției noastre pentru rezulta
tele convorbirilor pe care Le-am 
avut ieri și astăzi și care au 
Ilustrat adeziunea statelor noas
tre față de demnitatea, liberta
tea, progresul și dreptul po
poarelor la autoderminare, ade
ziunea la lupta pentru o pace 
justă în toate regiunile lumii. 
Convorbirile au confirmat în
crederea noastră în Națiunile 
Unite, în carta O.N.U., in rolul 
acestei organizații 
rea conflictelor și 
păcii, sprijinul pe 
dăm mișcărilor de
Asia, Africa și America Latină. 
Acordul dintre Siria și România 
a evidențiat necesitatea ca la 
baza relațiilor economice din 
lume să stea egalitatea intre 
popoare.

Sintem convinși că vizita pre
ședintelui Ceaușescu, precum și 
discuțiile purtate vor duce la 
întărirea prieteniei intre țările 
noastre, la o tot mai strinsă co
operare bilaterală.

In sohiționa- 
menținerea 

care îl acor- 
eliberare din

Aș dori să exprim calde 
mulțumiri președintelui Assad 
pentru invitația ce ne-a adre
sat-o de a face o vizită de prie
tenie in țara prietenă Siria. Do
resc, de asemenea, să exprim 
mulțumirile mele, ale tovarăși
lor care mă însoțesc, pentru 
ospitalitatea cu care am fost 
intimpinați din momentul sosirii 
pe pămintul Republicii Arabe 
Siriene, pentru manifestările 
calde cu care am fost intimpi- 
nați de populația Damascului.

Am venit în Siria animați de 
dorința de a discuta căile de 
dezvoltare a prieteniei dintre 
popoarele român și sirian — 
prietenie care are străvechi tra
diții. Sint bucuros să pot afirma 
că am găsit aici, atît la pre
ședintele Assad. cit și la ceilalți 
tovarăși și prieteni sirieni ace
leași sentimente și dorințe, ceea 
ce a și contribuit la desfășu
rarea cu succes a vizitei și la 
obținerea unor rezultate bune.

înț^-adevăr, popoarele noastre 
se cunosc de mult, de peste 2 000 
de ani. S-au cunoscut, mai cu 
seamă în anii dominației străi
ne, căreia au trebuit să-i facă 
față atît poporul român, cit și 
poporul sirian. încă în acele 
împrejurări, așa cum a mențio
nat și președintele Assad, fără 
a avea recomandări de undeva, 
popoarele noastre au luptat îm
preună împotriva asupririi stră
ine. Putem spune că au avut in
să o recomandare — dorința lor 
de libertate, de independență, 
de o viață demnă. Aș putea a- 
firma că aceleași dorințe animă 
și astăzi relațiile dintre popoa
rele noastre. încă in anul 1 700, 
un român și un sirian au făcut 
o tipografie in limba arabă, lin
gă București. Tipăriturile veneau 
in Siria și în alte țări arabe. 
După cinci ani. Constantin Brin- 
coveanu, domnul Țării Româ
nești de atunci, a donat această 
tipografie Siriei, fiind mutată 
la Alep.

După cum vedeți, încă atunci 
sirienii și românii au cooperat 
intr-un domeniu important — al 
răspindirii culturii. Iată de ce 
— ținind seama și de aceste tra
diții — putem afirma că, în con
dițiile de azi, vor conlucra și 
mai activ în domeniile economic, 
științific, cultural, în lupta pen
tru o viață demnă, pentru pro
gres.

Trăim o epocă de frămîntărl 
și transformări profunde. Po
poarele se ridică cu tot mai 
multă hotărîre la lupta împotri
va politicii imperialiste, colonia
liste, 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.

8-au obținut o serie de rezul
tate pe calea unei politici noi în 
viața internațională. S-a pus ca
păt războiului din Vietnam. A 
inceput Conferința general-euro- 
peană și s-au soluționat un șir 
de alte probleme litigioase. Po
poarele din Africa, dintr-o serie 
de state ale Asiei, din America 
Latină s-au ridicat cu hotărîre 
Ia lupta pentru a deveni pe 
deplin stăpine pe bogățiile na
ționale, pentru a pune capăt cu 
desăvîrșire vechii politici de do
minație și dictat. Toate acestea 
au contribuit la imprimarea unui 
curs nou spre destindere în viața 
internațională.

Dar nu trebuie să uităm nici 
un moment că mai sint forțe 
care amenință pacea și indepen
dența popoarelor, că acest curs 
al destinderii nu este decit la 
inceput, el nu a devenit irever
sibil. Pentru a asigura o politică 
nouă, de egalitate între toate 
națiunile, este nevoie de luptă și 
încă de
Aceasta 
forțelor 
liste, a
doresc să-și asigure dezvoltarea 
independentă, să fie stăpine pe 
destinele lor. Noi avem ferma 
convingere că, acționînd 
șl cu fermitate, toate 
forțe, popoarele pot să 
o politică nouă, relații 
viața internațională.

Desigur, mai sînt încă multe 
probleme de 
acestea este 
lui Mijlociu, 
în momentul
dițiile sint de asemenea natură 
incit 
către 
pate

1967 poate duce, în orice mo
ment, la noi ostilități cu grav« 
consecințe. De aceea, este ne
cesară intensificarea eforturilor 
pentru realizarea unei păci 
drepte șl trainice în Orientul 
Mijlociu. Aceasta presupune re
tragerea Israelului din teritorii
le arabe ocupate in urma războ
iului din 1967, crearea unor a- 
semenea condiții în care fiecare 
popor să aibă asigurate inde
pendența, suveranitatea, inte
gritatea sa teritorială.

Noi am salutat înțelegerea 
realizată Intre Egipt și Israel 
eu privire la dezangajarea mi
litară. Vedem in aceasta un 
Început, un prim pas spre des
fășurarea in continuare a luptei 
politice, a activității pentru re
tragerea Israelului din toate te
ritoriile ocupate. Sperăm că se 
va ajunge la o înțelegere co
respunzătoare și în ce privește 
Siria, la crearea condițiilor 
pentru eliberarea, In cel mai 
scurt timp, a teritoriilor siriene 
ocupate.

Considerăm Conferința de Ia 
Geneva ca un început bun, dar 
ea trebuie de fapt abia să în
ceapă. La ea trebuie să parti
cipe toate țările interesate și, 
in primul rind, țările direct in
teresate. Dar, după părerea 
noastră, este necesar să parti
cipe și alte state, care pot să-și 
aducă o contribuție la o soluția 
dreaptă, trainică și rapidă.

Pentru a vorbi, insă, de 
pace trainică și dreaptă,
trebuie să se uite nici un mo
ment de problema palestiniană. 
De aceea, după părerea noastră, 
sînt necesare eforturi susținute 
pentru a găsi soluții corespun
zătoare, care să asigure po
porului palestinian dreptul de 
a-și organiza viața de 
tător, corespunzător 
sale.

Numai soluționarea 
acestor probleme va putea, 
tr-adevăr. pune baza unei păci 
drepte, trainice și îndelungate, 
va 
ca 
să 
rii 
Tn 
acum, România — 
în care am arătat 
tot ceea ce va depinde de ea 
de a-și aduce o contribuție la so
luționarea problemelor din a- 
ceastă zonă.

Sînt încă popoare sub domi
nația colonialistă. România a 
sprijinit și sprijină activ lupta 
acestor popoare, considerînd ca 
trebuie întărită solidaritatea 
pentru a lichida cu desăvîrșire 
dominația colonială.

Printre 
de grave care 
nirea este 
tării. In 
s-a mărit 
dezvoltate 
dezvoltare. Or, se 
suri ferme pentru a asigura o 
creștere mai rapidă a număru
lui țărilor în curs de dezvolta
re. in vederea ridicării generale 
a economiei și a nivelului de 
viață al acestor popoare. Vor
bind de o lume mai dreaptă șl

o 
nu

sine stă- 
voinței

tuturor
în-

putea crea condiții pentru 
popoarele din această zonă 
se poată consacra dezvoltă- 
economico-sociale. In pace, 
ce o privește. ca și pînă 

în spiritul 
— va face

problemele deosebit 
preocupă ome- 

și aceea a subdezvol- 
fond, in 
decalajul 

și cele

ultimii ani, 
intre țările 
în curs de 
Impun mă-

mal bună, nu putem si uităm 
eă ea nu poate fi realizată dacă 
Ia un pol se va dezvolta și mai 
mult un grup de bogați, și la alt 
pol vor rămine și mai in urmă 
un grup de săraci. Iată, de ce 
noi considerăm că dezvoltarea 
țărilor rămase tn urmă consti
tuie una din problemele cele 
mai importante ale situației 
contemporane și va trebui să 
stea în atenția întregii omeniri, 
a tuturor forțelor progresist«.

Soluționarea tuturor 
probleme complicate 
participarea activă a 
statelor, indiferent de 
lor sau de orinduire socială — 
la viața internațională. Doresc 
să menționez și in această seară 
necesitatea creării condițiilor 
pentru participarea mai activă 
a țărilor mici șl mijlocii la so
luționarea tuturor problemelor.

De asemenea, este necesar sâ 
crească rolul Organizației Na
țiunilor Unite, al altor organis
me internaționale, la rezolvarea 
problemelor in interesul tuturor 
națiunilor.

Totodată, nu trebuie să uităm 
nici un moment că tot ceea ce 
s-a realizat pe calea unei politici 
noi este rezultatul luptei mase
lor populare, al popoarelor în 
general. De aceea, pentru 
triumful unei politici noi care 
să pună capăt cu desăvîrșire po
liticii imperialiste, colonialiste, 
neocolonialiste, sînt necesare 
eforturi pentru întărirea colabo
rării și solidarității tuturor for
țelor antiimperialiste, a tuturor 
popoarelor care doresc să tră
iască libere și independente.

Doresc să exprim satisfacția 
mea pentru faptul că în cursul 
convorbirilor de ieri și de astăzi 
cu președintele Assad am ajuns 
Ia concluzia intensificării colabo • 
rării noastre și pe plan interna
țional. Ne-am Înțeles să dezvol
tăm colaborarea între partidele 
noastre. Am ajuns la o serie de 
înțelegeri privind colaborarea e- 
conomică, tehnico-științificii. 
culturală. Iată de ce apreciez că 
vizita, convorbirile pe care 
le-am avut cu președintele 
Assad reprezintă un moment du 
importanță istorică în relațiile 
dintre țările noastre. Vom face 
totul pentru a realiza în cele 
mai bune condițiunl toate înțe
legerile rezultate în aceste zile, 
pentru a extinde pe toate pla
nurile colaborarea dintre parti
dele și țările noastre. Consider 
că aceasta corespunde pe deplin 
intereselor celor două popoare, 
dar și intereselor generale ale 
colaborării, păcii și progresului 
social. Aș dori, în încheiere, să 
exprim încă o dată mulțumiri 
pentru ospitalitatea cu care am 
fost intimpinat, să reînnoiesc și 
în acest cadru invitația către 
președintele Assad de a vizita 
România.

Urez poporului prieten și frate 
sirian succese depline In întrea
ga sa activitate de dezvoltare 
economico-sociaiă !

Ii urez să obțină în cel mai 
scurt timp eliberarea teritoriilor 
și să se poată concentra asupra 
problemelor creării unui stat 
nou, Înfloritor ! Ii doresc multă 
prosperitate și fericire ! (A-
plauze).

acestor 
impune 
tuturor 

mărimea

Domnilor,
Incă o dată urez bun venit 

președintelui Ceaușescu și mem
brilor delegației române, dorind 
fericire și prosperitate oaspete
lui nostru iubit, multe succese 
poporului român prieten, conti
nua dezvoltare a prieteniei si- 
riano-române. (Aplauze).

luptă foarte intensă ! 
impune unirea tuturor 

progresiste, antiimperia- 
tuturor popoarelor care

unite 
aceste 

asigure 
noi in

soluționat. Printre 
problema Orientu- 
Se poate spune că 
de față, aici con-

continuarea menținerii de 
Israel, a teritoriilor ocu- 

tn urma războiului din

Pretutindeni, pe itinerarul pe care s-a desfășurat cea de a doua zi a vi
zitei, orașul Damasc a fost martorul unor emoționante manifestații. Șeful 
statului român a fost ovaționat cu deosebită căldură de cetățeni, expresie a 
sentimentelor de înaltă prețuire și respect față de 
socialiste.

conducătorul României

ÎNTÎLNIRE

Presa siriană prezintă, în spații largi,
vizita președintelui

Publicațiile, posturile de 
radio și de televiziune siriene 
au continuat să dedice spații 
largi vizitei pe care pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, o în
treprinde in Republica Arabă 
Siriană.

Ziarul ..Al Baas", singurul 
cotidian sirian care apare 
lunea, prezintă pe mai multe 
pagini desfășurarea vizitei 
înaltului oaspete român în 
Siria, reproducînd, de ase
menea, numeroase fotografii 
din diverse momente ale pri
mei zile a prezenței președin
telui Nicolae Ceaușescu pe 
părnîntul sirian.

Pagina întîi a ziarului este 
dominată de un titlu mare pe 
opt i 
despre 
Nicolae 
mase. O fotografie îi înfăți
șează pe cei doi președinți la 
istorica lor primă întîlnire pe 
aeroportul internațional al 
capitalei. Alte două imagini de 
la convorbirile de lucru și a în
trevederii dintre președinții 
român și sirian sint publicate 
pe aceeași pagină. O altă 
pagină înfățișează, prin text și 
imagini, diverse aspecte din 
timpul primei zile a vizitei.

Relatind despre desfășu-

coloane, care relatează 
i sosirea tovarășului 

Ceaușescu la Da-

Nicolae Ceaușescu /
tarea convorbirilor 
între cele două părți, 
scrie : „Președintele 
Ceaușescu a expus 
Republicii Socialiste România 
față de situația din zonă, 
eforturile pe care țara sa le-a 
depus și continuă să le de
pună pentru a se ajunge la 
instaurarea în regiune a unei 
păci trainice"'. Este evidenția
tă dorința ambelor părți de 
a contribui la extinderea și 
la întărirea relațiilor multi
laterale dintre cele două țări 
și popoare.

Postul de radio Damasc a 
transmis continuu, în emisiu
nile sale de duminică și luni, 
relatări despre vizita președin-

oficiale 
ziarul 

Nicolae 
poziția

telui Nicolae Ceaușescu în 
Siria și programe dedicate 
României, realizărilor ei pe 
plan politic, economic, social, 
cultural, însoțite de muzică 
românească.

Televiziunea siriană a pre
zentat, pe larg, în programele 
sale, vizita ilustrului oaspete 
român, insistînd asupra perso
nalității și prestigiului inter
național al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Au fost exprimate 
totodată cele mai calde apre
cieri la adresa țării noastre și 
a conducătorilor ei, dorința 
reciprocă de a ridica relațiile 
româno-siriene pe cote și mai 
înalte.

DE LUCRU
Tn cursul zilei de luni, tova

rășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întilnit cu Abdul Al Ahmar, 
secretar general adjunct al Co
mandamentului Național al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
Muhammad Jaber al Bajbouj, 
secretar general al Comanda
mentului Regional al Partidului 
Baas Arab Socialist, și Georges 
Saddikhni, ministrul informați
ilor.

Cu acest prilej a avut loc o 
informare reciprocă asupra ac
tivității celor două partide, ex- 
primindu-se dorința dezvoltării 
relațiilor de colaborare, în inte
resul celor două popoare.

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, a avut convorbiri cu 
Mouhamad Haydar, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri pentru probleme economi
ce, și dr. Mouhammad Al Imadi, 
ministrul economiei și comerțu
lui exterior.

Au fost abordate problem« 
privind dezvoltarea colaborării 
economice româno-siriene.
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Pur și simplu, au pus 
mîna și au făcut...

Două lucruri sînt esențiala 
pentru activitatea sportivă, tu
ristică și de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei: 
existența bazei materiale nece
sare și spiritul de inițiativă. 
Dar baze sportive, activități 
turistice fără inițiativă nu se 
pot realiza. în fond principalii 
beneficiari ai acestor activități 
sînt tinerii : atunci cine, altci
neva să le creeze condiții, po
sibilități pentru desfășurarea 
unor activități de acest gen, 
dacă nu ei înșiși ? Acolo unde 
organizația U.T.C. își cunoaște 
interesul, răspunderea, meni
rea, acolo unde există pasiune, 
nimic nu-i împiedică pe ute- 
ciști, pe tineri să-și realizeze, 
prin propriile forțe, tot ce au 
nevoie. Iată, spre exemplu, in 
comuna Dănești, comitetul co
munal U.T.C. n-a venit să facă 
propuneri, ci a mobilizat tine
rii la acțiuni de muncă patrio
tică pentru realizarea unor ba
ze sportive. Au amenajat, mai 
exact au construit, două pa
tinoare, după toate regulile i 
unul la Dănești și altul în sa
tul aparținător, Mădăraș. Adică 
două patinoare pe care se pot 
desfășura competiții de nivel 
republican. Sînt prevăzute cu 
mantinelă, conducte de apă, ca
bine pentru echipare, tribune 
pentru spectatori și... instalație 
de nocturnă 1 Tinerii au adus 
scinduri, consiliul popular a 
oferit sprijinul prin asigurarea 
diferitelor materiale, ca de alt
fel și cele două C.A.P. care au 
dat. în plus, și meșterii pentru 
construirea tribunelor și man
tinelei, turnarea betonului ; ute- 
ciștii de la I.M.A. au făcut in
stalația electrică de nocturnă și 
tabela de marcaj. Dar poate că 
inițiativa și entuziasmul tineri
lor este cel mai bine definit de 
un fapt care se leagă de dra
gostea lor pentru sport. Curtea

Nu „am propus“, 
ci „am hotărît“ !

Cu o zi înainte, ni s-a spus, 
avusese loc o acțiune de com
batere a risipei. Un colectiv a 
trecut prin secția confecții, de 
la un loc de muncă la altul, și 
a strîns o mulțime de materiale 
irosite : nasturi, ață și multe 
alte „mărunțișuri". S-au adu
nat, de pildă, în felul acesta, cel 
puțin cinci mii de nasturi. Apoi, 
argumentele au fost prezentate 
așa cum erau, calde și multico
lore, în dezbaterile care s-au 
ținut în aceeași zi.

— A fost, într-adevăr, o ac
țiune reușită, pe- spune acum 
Ferencz Anna, secretara comi
tetului U.T.C. al întreprinderii. 
Propunerea noastră s-a dovedit 
binevenită.

— De fapt, avea să recunoas
că, după insistențe, Kiraly Ște
fan, secretar al comitetului ju
dețean U.T.C., ideea a fost a 
mea. Dar important este că 
s-a realizat.

— Bineînțeles, cum să nu-mi 
amintesc, a adăugat ceva mai 
tîrziu și secretara de partid. A 
fost de fapt ideea mea...

De fapt, mi-am zis și eu în 
cele din urmă, nu avea impor
tanță a cui fusese ideea. De re
ținut era în primul rînd faptul 
că nu aparținea organizației 
U.T.C. Iar la concluzia aceasta 
am ajuns după ce am intilnit și 
alte fapte care atestă că aici, 
la Fabrica de tricotaje din 
Miercurea Ciuc multe din idei 
nu pornesc dinăuntrul organiza

Complexele, aceste adevărate uzine de carne ji lapte, sînt 
Tntîlnite la fiecare a treia sau a patra comună a |udețului Te
leorman. Numai în acest an se construiesc aici unsprezece 
asemenea unități de producție. Și tot in 1974, zestrea teh
nică a acestui județ de cîmpie este prevăzută să sporească cu 
mai bine de o mie de tractoare și combine autopropulsate, 
iar din terenul său arabil, aproape o sută de mii de hectare 
vor fi irigate. Se adaugă acestor noutăți suprafețele mai mari 
cultivate cu legume și plante tehnice ca lot semincer. cele 
douăzeci și ceva de unități locale de industrializare a produse
lor agricole. De alți circa 2 500 de muncitori calificați va fi 
nevoie pentru ca aceste importante investiții să aibă expri
marea cea mai bună în economia unităților agricole, în bilan
țul economic al județului. Iar recrutarea, integrarea și pregă
tirea profesională a acestui important eșalon de meseriași, fi
rește trebuie să constituie obiectiv de îndeplinit și pentru or
ganizațiile U.T.C. Cum acționează acestea?

„Adunările generale ale orga
nizațiilor U.T.C. din cooperati
vele agricole și stațiunile pentru 
mecanizare, convocate pentru 
luna ianuarie, sublinia tovară
șul Gheorghe Ionescu, președin
tele consiliului tineret sătesc, au 
ca punct distinct pe ordinea de 
zi sprijinirea acțiunii de recru
tare și pregătirea cadrelor de 
muncitori agricoli calificați pen
tru noile obiective ce vor intra 
In producție. La Crîngeni și Pe- 
retu, la gazetele de stradă au 
fost expuse descrieri ale mese
riilor în care se așteaptă inte
grarea tinerilor ; la Buzescu, 
Nanov, Conțești, Smîrdioasa, 
Zimnicele, Drăgănești-Vlașca, 
președinții cooperativelor agri
cole au fost invitați la dialogul 
cu tinerii despre meseriile satu
lui, condițiile de pregătire și de 
salarizare; în alte paisprezece 
comune. în cadrul acțiunii „că
minul cultural Ia dispoziția me
canizatorilor“ au fost invitați să 
participe și tinerii cooperatori 
din partea cărora se așteaptă 
adeziunea în vederea pregătirii 
— ca tractoriști — la locul da 
muncă, iar în perimetrul siste
melor noi de irigații am dirijat 
filme documentare și expoziții 
Infățișînd activitatea celor ce au 
îmbrățișat una sau alta din me
seriile specifice. Problema re
crutării forței de muncă pentru 
noile obiective a stat, de aseme
nea, în atenția celor aproane o 
sută de membri ai consiliului, 
a tuturor activiștilor. Iar ca 
prim rezultat apare faptul că 
cinci sute de tineri cooperatori 
au fost integrați, pînă la 20 ia
nuarie, la cursurile de califi
care“. Constituie un model, in 
ce privește preocuparea pentru 
pregătirea cadrelor, modul in 
care acționează conducerea sis
temului de irigații Olt-Călmățul. 
Pentru a asigura o bună func
ționare sistemului, o înaltă cotă 
a eficientei. încă din toamna 

scolii din Dănești era mult prea 
mică pentru a se putea amena
ja o bază sportivă model. Casa 
și acareturile gospodăriei unui 
țăran cooperator ocupau o mare 
suprafață din actuala curte și 
bază sportivă. Tinerii au trans
mutat-o, intr-un alt loc, la 200 
de metri distanță, reclădindu-i 
casa, grajdurile, precum și ane
xele gospodărești... Desigur, ac
tivitatea sportivă de masă în 
comună este cea pe care o do
rim pretutindeni. Echipa de 
hochei a comunei Dănești a cîș- 
tigat „Cupa satelor“ — o com
petiție de mare rivalitate în 
județ. Școala din Mădăraș, are 
11 echipe de hochei, în unele 
clase chiar cîte două 1 Ceea ce 
ni se pare, de-a dreptul impre
sionant. Pe gheața patinoaru
lui din Dănești s-au antrenat 
componenții lotului național de 
patinaj artistic. Chiar și vede
te europene au făcut demon
strații aici, la Dănești.- Realiză
rile organizației U.T.C. (secre
tar al comitetului comunal 
U.T.C., Adalbert Gali) nu se 
opresc aici. Pentru că nu numai 
hocheiul se practică la nivel de 
masă. S-au amenajat, în apro
pierea stadionului două tere
nuri de volei, cu zgură, și unul 
de baschet, o pistă de alergări, 
gropi pentru aruncări și sări
turi, iar în proiect tinerii din 
Dănești au prevăzut să amena
jeze, tot prin muncă patriotică, 
o pistă cu obstacole necesară 
pregătirii pentru apărarea pa
triei și să ridice o tribună, cu 
400 locuri, la patinoar. Astăzi 
nimeni nu se mai miră că la 
competițiile ce se organizează 
pe plan local sau național ti
nerii sportivi din Dănești par
ticipă la întreceri de atletism, 
fotbal, tenis de masă. șah. vo
lei, baschet, handbal, oină, 
trîntă și, bineînțeles, hochei 1 

ției U.T.C., ci dinafară, de la 
alți „factori“.

Ferencz Anna a luat de curlnd 
cuvîntul și la adunarea repre
zentanților oamenilor muncii. 
Nu ca să expună angajamentele 
concrete ale organizației U.T.C. 
în sprijinul celor ale întregului 
colectiv. Nici ca să le promită 
măcar. Ci pentru altceva :

— Am propus înființarea unui 
curs de reciclare pentru tinerii 
aflați sub formă. Sînt cam 
mulți...

„Am propus ?“. Cursul ar ur
ma să-i pregătească pe tineri. 
Ingineri tineri care să fie ca
pabili să facă lucrul acesta sînt 
și ei, destul de mulți. Atunci de 
ce nu „am hotărît“ ? Pentru că, 
după cîte aveam să-mi dau 
seama, nici aceasta nu fusese 
ideea ei...

— Am mal făcut, tn urmă cu 
cîtva timp, un raid. „Cu micro
fonul printre întîrziați“. Făcu
se mai înainte conducerea în
treprinderii unul și m-am gin- 
dit... Cind am propus însă con
ducerii să ia măsuri adminis
trative cu cei în cauză, ni s-a 
răspuns să iau eu, pe linie de 
U.T.C.

Foarte bine, ne-am zis și am 
zis atunci, pentru că dacă îți 
propui ceva trebuie să și acțio
nezi în consecință, rezolvînd lu
crurile pînă la capăt. Nu să 
aștepți să ți le rezolve alții.

Deosebirea este însă greu ac
ceptată sau sesizată aici, la 

trecută a Început „campania re
crutării și calificării oamenilor“. 
Totul eșalonat și diferențiat. Cei 

Unde și cum sînt pregătiți

Viitorii lucrători

care vor lucra cu instalațiile de 
automatizare și cei din stațiile 
de pompare au urmat cursuri de 
cîte trei luni — prin scoatere 
din producție — în două cicluri, 
cel de al treilea — de numai o 
lună — fiind fixat pentru apri
lie. Totodată, cei 16 electromeca
nici au fost recrutați dintre ab
solvenții de anul trecut ai școli
lor profesionale, nouă luni aceș
tia lucrînd ca dubluri pe alte 
sisteme de irigații din țară. In 
prezent, un inginer din cadrul 
șantierului — tovarășul Marin 
Bălan — se ocupă concret de 
pregătirea, în fiecare coopera
tivă agricolă, a aspersoriștilor — 
1170 în total De altfel, 18 din 
cele 23 de unități agricole cu 
suprafețe în perimetrul sistemu
lui de irigații amintit au și re

Fabrica de tricotaje. Alte exem
ple vin să confirme cu lux de 
amănunte o stare de spirit ce 
începe să capete denumirea de 
„stil de muncă“. Pentru adună
rile generale ale organizațiilor 
se cere cam des intervenția 
maiștrilor și a ajutorilor de 
maiștri pentru simpla „mobili
zare“ a uteciștilor, iar cînd a- 
ceștia n-o fac este invocată ne
putincios „lipsa de sprijin“, „de 
ajutor“. Nici aici nu poate ho
tărî organizația singură, nici în 
problemele care intră in trebu
rile sale interne ?

Nu numai aici, ci și in alte
le. Tovarășa Fiistos Maria. se
cretara comitetului de partid, 
ne spunea că în curînd va în-

în problema asta
nu vă pot da
„Greu de răspuns cîți tineri 

sînt în comună, n-am făcut un 
asemenea studiu“.

Fraza, derutantă prin adevă
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Un drept, dar și o datorie

CE 1
LĂSA PE ALȚII 
POTI FACE TU!

rul enunțat, relevă evitarea 
problemelor unei categorii de 
tineri, aproximarea dictată de 
situația în fapt sau „necunoaș
terea“ acestei virste la nivelul 
comunei ? Trei semne de între
bare, corelate sau în sine vala
bile. dar toate alături de țintă.

In comuna Sînmartin. organi
zația de tineret are ca secretar 
un maistru, bun muncitor, cu 
bunăvoință dar nu a fost ajutat 
de activiștii de la județ. In re
plică. dar acceptind spusele se
cretarului comitetului comunal 
de partid, la județ vom înre
gistra „amendamente“ : nu e 
vorba de activistul nostru, alt
fel tînăr, nou în muncă, el își 
cam face datoria dar nu prea 
este ajutat de organele locale. 
Secretarul comitetului comu
nal U.T.C. despre care este vor
ba s-a ocupat mai mereu cu a- 
provizionarea (este maistru la 
S.M.A.-ul din localitate — n.n.), 
în timpul campaniei era tot 
timpul pe drum după piese de 
schimb în alte județe.

Și dialogul continuă 1 Răs
puns : „Tineretul factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen“... da, am auzit, 
la nivelul comunei nu prea am 
făcut, nu am avut timp. Ca să 
facem trebuie să fim presați, 
să primim ordin de la județ I 

crutat oamenii, au încheiat con
tract cu ei, toți fiind integrați la 
învățămîntul agrozootehnic de 
masă, cercul „exploatarea siste
melor de irigații“. La sfirșitul 
ciclului de douăsprezece lecții 
teoretice, slnt prevăzute o sută 
de ore activități practice în la
boratoarele liceului agricol Tr. 
Măgurele și ale Casei agrono
mului Drăgănești-Vlașca. pre
cum și în cîmpurile experi
mentate de la Ciuperceni și 
Cetatea. Și, lucru lăudabil, 
din atenția conducerii siste
mului n-au scăpat nici pre
ședinții de cooperative agricole, 
inginerii șefi și șefii de fermă. 
Pentru trei zile aceștia vor par
ticipa Ia un ciclu de expuneri cu 
caracter tehnic și organizatoric. 
Totul e pus la punct pînă în cel 
mai mic amănunt. Căci, așa cum 

sublinia tovarășul inginer 
Gheorghe Constantin, șeful sis
temului: „fără oameni calificați, 
bine instruiți și disciplinați, tot 
ce am construit, chiar dacă sis
temul nostru de irigații este 
coordonat electronic, devine tot 
atit de inutil cit și un castel de 
nisip“. Categoric, interlocutorul 
nostru avea multă dreptate. In 
județul Teleorman, surprinde, 
totuși, indiferența cu care este 
privită problema recrutării — și 
mai ales a instruirii profesiona
le — a celor care să lucreze în 
complexele zootehnice. Deși s-au 
făcut studii de tot felul, de fie
care dată concluziile fiind ace
leași. mortalitățile mari (anul 
trecut cifra a depășit media 
unui complex de mare capaci
tate), indicii scăzuți de exploa- 

cepe construcția unui cămin 
pentru tete. I-a și spus secreta
rei U.T.C. să facă o planifica
re, să programeze organizațiile 
U.T.C. la acțiuni patriotice. I-a 
spus dînsa ? N-a venit, invers, 
secretara U.T.C. să ceară ? Să-i 
aducă pur și simplu la cunoș
tință : „Noi am hotărît“ ? Nu, 
n-a venit. A așteptat și de data 
aceasta pînă cind... Pînă cînd 
o mai scutură altcineva din a- 
morțeală și din pasivitate. „In 
general nu prea vine la mine 
să-mi spună, să-mi ceară. Pro
babil că își poate rezolva și sin
gură treburile“. Din păcate, mai 
curînd ea nici nu se gincTește 
să le rezolve. Poate așteaptă să 
se gindească... alții.

un răspuns...
Intervine primul interlocu

tor — secretarul comitetului 
comunal de partid — pentru a-i 
aminti secretarului comitetului 

comunal U.T.C. cîteva acțiuni 
de trecut la bilanț. Tînărul ute- 
cist Bandi Imbre nu știe, nici 
ca secretar nu știe și la între
barea legată de comitet, de co
mitetul comunal U.T.C. ridică 
spre mine un dezarmant semn 
de întrebare : „Nu există un 
comitet U.T.C. puternic, să facă 
activitățile de la nivelul comu
nei“. „Care activități, întreb 
Cele din „Tineretul factor 
activ...“.

Despre căminul cultural ne 
vorbește actualul său director : 
„Numai de două săptămîni sînt 
in acest post ; m-am gîndit, 
printre altele, la un club al ti
neretului, am să-i întreb ce 
doresc să facă și după aceea 
întocmim programul“.

Pînă aici, nimic de spus 1 Da, 
căminul cultural „stă“ folosit 
numai pentru baluri de șase 
luni. A venit comitetul U.T.C. 
să ceară, să ia tot căminul sub 
patronajul său ? „N-aaa ve
nit 11!“

Pe cele trei „a“-uri și mai mul
te semne de exclamare simt că 
argumentele mă părăsesc. Se
cretarul comitetului de partid 
știe despre acțiunile uteciștilor 
mai mult decît secretarul comi
tetului comunal U.T.C.. comite
tul acesta, de fapt, există doar 
în documentele organizației, nu 

tare a suprafețelor construite 
(sub o treime din prevederile 
proiectelor), randamentul infe
rior al furajelor și, în general, 
neîndeplinirea sarcinilor de plan 
se datorează oamenilor nepre
gătiți care lucrează în complexe 
— carența fiind dificil de corec
tat pe parcurs — nici în vede
rea intrării în exploatare a noi
lor capacități nu se mișcă un de
get măcar pentru calificarea vii
torilor îngrijitori. Anul acesta, 
de pildă, va intra în exploatare 
complexul de rase grele de la 
Vitănești — o noutate în județ.

Cine va lucra aici ? N-ar fi 
oare, mai rentabil ca viitoarele 
îngrijitoare să fie specializate, 
în prealabil. în cadrul fermelor 
similate din țară ? De aseme
nea, pentru complexele de porci 
de la Zimnicea, Smîrdioasa, 
pentru Ingrășătoria de taurine 
de la Izvoarele și celelalte ca
pacități zootehnice noi nu s-ar 
impune pregătirea din timp a 
îngrijitorilor ? Noi credem că 
da 1 De aceea și aducem în aten- 
ția organelor județene compe
tente problema recrutării și ca
lificării forței de muncă pentru 
noile obiective. Așa cum o do
vedește experiența bună a unor 
conduceri de unități chiar din 
județul Teleorman (sistemul iri
gații Olt-Călmățui și Trustul de 
mecanizarea agriculturii) peri
oada aceasta de iarnă se dove
dește a fi deosebit de prielnică 
unei asemenea acțiuni. Impor
tant este să fie generalizată. Fi
rește, în scopul dezvoltării pro
ducției, al avantajului fiecărei 
unități în parte.

GH. FECIORU 

La Liceul industrial energetic din lași.
Foto: O. PLECAN

lipsește autocritica, nici de „po
ziție“ constructivă nu ducem 
dorul și dincolo de aceste ar
gumente — eufemizăm, pre-

Unii uită legea, iar alții 
nu le-o amintesc

Deși în birou eram doar noi 
doi. Varghyoș Tiberiu se apro
pie mult de mine și-mi zice în 
șoaptă :

— V-o zic între patru ochi. 
Știți dumneavoastră că în Co
mitetul oamenilor muncii, orga
nizația U.T.C. nu are reprezen
tant ? Chiar feri a avut loc adu
narea generală a salariaților 
care a ales acest comitet nu
mai că pe noi uteciștii nu ne-au 
luat în seamă. E drept ? Dacă 
există o lege, apoi primii care 
trebuie să o respecte, cred eu, 
sînt conducătorii unității.

Asta se întîmpla în comuna 
Sâncrăleni Varghyoș Tiberiu, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C., tehnician la secția de 

prelucrarea lemnului de aici îmi 
vorbise mult despre munca lui, 
a celor peste 700 de muncitori 
din care aproape 200 tineri și, 
la această... destăinuire ajunse
se în momentul în care încer
ca să-mi explice de ce una din 
acțiunile organizației U.T.C., 
„Minutul acuză, minutul felici
tă“ propusă în programul de 
activități nu a prins încă viață 
deși, legătura între una și alta, 
între acțiunea propriu-zisă și 
faptul că secretarul comitetului 
U.T.C. nu a fost ales în comi
tetul oamenilor muncii nu reu
șea să o explice deloc. Obser- 
vînd însă mirarea pe care o 
manifestasem la auzul acestei 
destăinuiri se agățase de ideea 
salvatoare a unui subiect unic 
de discuție : absența secretaru
lui U.T.C. din comitetul oame
nilor muncii. Degeaba încercam 
să obțin și alte informații des
pre viața organizației U.T.C.. el 
o ținea pe a lui : „Dacă am 
avea și noi un rcnrezentant în 
comitetul oamenilor muncii...“.

Sigur, despre viața acestei or
ganizații se pot discuta multe. 
Ceea ce sare insă în ochi pen
tru afirmarea organizației în 
cadrul unității este absența to
tală a inițiativei, pasivitatea, si 
văicăreala. Tonul și împrejură-

Patricia — jud. Olt: Îndru
mătorul pentru liceele de spe
cialitate pe anul 1974 n-a apă
rut încă și nu știm cînd va apa
re, dar în îndrumătorul anterior 
erau menfionate în cadrul li
ceului de matematică-fizică din 
București (str. Expresului nr. 1. 
telef. 17 11 87, sectorul 8) o sec
ție de fizică aplicată și o sec
ție de fizică electronică. Liceul, 
funcționînd pe lingă Comitetul 
de Stat pentru Energia Nuclea
ră, se pate că este tocmai ce 
cauți. Urmează să te adresezi 
direct liceului pentru a afla 
care va fi situația în acest an. 
Același răspuns pentru Magda
lena Enea din București și Popa 
Viorel din Toplifa.

C. Mioara — comuna Bra
niște, jud. Dîmbovifa: Greu de 
răspuns, dragă Mioara, cită 
creme nu-mi spui ce școală ai 
urmat pînă acum, căci răspun
sul meu fine seama de ceea ce 
ai învătat pînă în prezent. Alt
fel totul seamănă cu „baba 
oarba“.

Necula Elena — Amara, fud. 
Buzău: La următoarea școală 
se cer la concurs limba română 
și o limbă străină din cele indi
cate. Școala postliceală de steno
dactilografie — str. Șerhan 

cum se vede I — prin ce exis
tă organizația de tineret din 
comuna Sînmartin 1

Chiar, prin ce ?

rile In care se acuza lipsa de 
atenție a conducerii unității sînt 
concludente. Legea invocată de 
către Varghyoș Tiberiu într-a
devăr există și, bineînțeles, con
ducerea unității a săvîrșit o 
gravă abatere prin nerespecta- 
rea ei. Dar, în același timp, să 
nu uităm partea de vină ce a- 
parține reprezentanților orga
nizației U.T.C. Spunem acest 
lucru deoarece continuîndu-ne 
investigația la conducerea în
treprinderii am aflat că această

Cine ne cunoaște 
mai bine decît noi ?

Le-am întîlnit pe elevele li
ceelor nr. 1 și 2 din Miercurea 
Ciuc Intr-o zi de practică la Fi
latura de lină pieptănată din 
localitate. O bună organizare a 
practicii, o eficientă repartiție 
pe mașini, o înțelegere deose
bită din partea întreprinderii 
pentru calificarea elevilor se 
impun fiecărui vizitator. Mai 
mult, elevii de la Liceul nr. 2 
au hotărît să-și popularizeze 
fruntașii printre tinerii de la 
Filatură, primind 1a rîndul lor 
în școală panoul fruntașilor a- 
cestora. In același timp și-au 
invitat dascălii în orele de pro
ducție pentru a-i urmări la 
practică. De ce nu șl cei de la 
Liceul nr. 1 care se bucură de 
același regim, de aceleași avan
taje ale patronajului unei mari 
întreprinderi ? Să fi fost nevoie 
de sprijinul unui activist de la 
comitetul orășenesc U.T.C. pen
tru o idee atît de simplă ?

Elevii Liceului nr. 2 fac prac
tica la întreprinderea de utilaj 
și piese de schimb. In adunările 
generale multe voci s-au ridi
cat reproșlnd Îndrumarea neco
respunzătoare la locul de mun
că. Dar nimeni nu a crezut că 
ar fi mai normală pentru re
zolvarea acestei situații o dis
cuție cu secretarul comitetului 
U.T.C. de la unitatea de practi
că decît adoptarea unei posturi 
de „victimă“ a neînțelegerii 
conducerii întreprinderii. Tot 
aici, ne spune Kataiin Bara, 
secretara pe școală, „pînă și re
vista a fost acum rodul mun
cii unor profesori. Am dorit să 
refacem această tradiție și în- 
tr-o ședință toată lumea a fost

„Bine, dar au tot dreptul să cearâ și să facă ei înșiși !", 
ni s-a spus la iude}, în finalul documentării și al discuției. 
Ca și cum simpla acordare a dreptului ar fi suficientă pen
tru exercitarea lui integrală. Relatarea situațiilor de mai sus 
dovedește cu prisosință că nu ; că nu întotdeauna ,- că nu 
peste tot. Desigur, drepturile acordate sînt mai mult decît 
necesare, oferă cadrul exact al teritoriului în care organi
zațiile U.T.C. își pot desfășura forțele. Dar ceea ce se pare 
că s-a făcut mai puțin pînă acum este faptul că acest drept 
n-a fost îndeajuns corelat cu o obligație inevitabilă •. dato
ria de a te folosi de el. lată de ce credem că, cel puțin în 
cazul organizațiilor amintite mai sus, operația imediată este 
aceea de cultivare a sentimentului resoonsabilității față de 

(propriile sarcini și obiective. A putea kice, a ști’ să faci și 
a nu aștepta intervenții din afară pentru ceea ce ai tu de 
făcut nu este doar un drept, ci și o datorie.

Vodă nr. 22, telefon 140092 
la specialitățile: secretar steno
dactilograf, limba română și 
limbi străine, comerț exterior. 
P'ima specialitate indicată o gă
siți și ia școala similară din 
Craiova (str. Caracal nr. 105).

M. Marilena — comuna Bră- 
deanu, sat Smîrdan, fud. Buzău : 
Reiese din tot ce mi-ai povestit

că eșecul dumitale a fost tn 
fapt un mare noroc. Stimată 
tovarășă Marilena, nu la filolo
gie sau la pictură ți-aș reco
manda eu să te duci. Ți-ar tre
bui o profesiune mai concretă, 
mai legată de realitate, de via
ța nemijlocită, care să te ajute 
să pui puțină ordine în haosul 
intereselor superficiale și să-ți 
alegi un drum statornic. Ți-aș 
propune să te pregătești pen
tru școala postliceală sanitară 
din Buzău, str. Cuza Vodă nr. 
63, telefon 137 95 (durata 
cursurilor 2 ani), concurs: la 
anatomia Și fiziologia omului 
(scris), chimie (scris). Devenind 
asistentă medicală, vei fi con
fruntată nemijlocit cu o reali
tate care-ți va solicita generozi
tatea, dragostea de oameni, do
rința de a contribui la ușurarea 
suferinței umane, ceea ce pen
tru cei ce au tendința de a se 
autorăsfăța sau de a lua hotă- 
riri pripite nu poate fi decît 

neglijență nu a fost deloc în- 
timplătoare.

— Știu, îmi declara Mincșor 
Valentin, directorul Întreprin
derii, de lipsa reprezentantului 
U.T.C. in comitetul oamenilor 
muncii putem ti și noi acuzați. 
Dar, sincer să fiu, în adunarea 
generală a salariaților nimeni 
nu și-a adus aminte de orga
nizația uteciștilor noștri. Nici o 
luare de cuvînt din partea re
prezentanților lor. nici o aluzie 
nu s-a făcut măcar auzită la 
adresa U.T.C.

Să mai mire atunci pe cineva 
absența secretarului U.T.C. în 
comitetul oamenilor muncii ? 
Să mai mire atunci pe cineva 
de ce organizația U.T.C. există 
aici mai mult cu numele ? Ac
ceptind chiar ideea că pe ici pe 
colo pot fi unii conducători de 
Întreprinderi ceva mai depăr
tați de organizația U.T.C. ceea 
ce nu este chiar adevărat, cu 
atît mai inexplicabil se dove
dește a fi atitudinea unui co
mitet U.T.C. care se vrea „re- 
reprezentativ“ pentru tinerii 
muncitori de la Săncrăieni.

de acord pentru ca apoi să nu 
mai lucreze nimeni“.

Dar pasivitatea organizației, 
lipsa de inițiativă, chiar dema
gogia ce se mai manifestă, nu 
este rodul unui stil de muncă 
în care se așteaptă prin evita
re, tutela salvatoare a cadrelor 
didactice, suplinitoarele unor 
responsabilități specifice ute- 
cistilor ?

La Liceul forestier, Gabriela 
Boldni, membră a comitetului 
U.T.C., ne mărturisește „ajuto
rul“ primit din partea cadrelor 
didactice. Ne-am fi așteptat Ia 
cîteva probleme dificile. Dar 
nu, acestea erau : organizarea 
unei reuniuni, alcătuirea unui 
program, aducerea unor discuri 
și materiale pentru pavoazare. 
Este posibil ca tntr-un dome
niu In care elevii înșiși iși cu
nosc cel mai bine resursele, fan
tezia, inventivitatea, capacita
tea de inițiativă să intervină un 
profesor sau altul pentru ca 
prin poziția de dascăl să tutele
ze o acțiune specifică organiza
ției de tineret ? Din exemplele 
menționate faptul devine posi
bil, constituind parcă o inver
sare a unei principale îndato
riri a uteciștilor — aceea de 
a-și rezolva singuri probleme
le.

Potențialul de clarificare și 
îndeplinire a unor obiective a- 
pare cu atît mai pregnant în 
contextul unor dificultăți. Și 
dacă tn acest context dăm fuga 
la tovarășii profesori, Îndrumă
tori U.T.C., conduceri de școli, 
înseamnă că uteciștii își pot re
zolva doar cele mai ușoare 
probleme. Dar poate că și in 
acestea au nevoie de sprijin...

salutar. Adiesa exactă a Școlii 
de specialitate pentru cultură 
și artă este: București, Șos. 
Străulești nr. 1, sector 1, telefon 
18 57 59. La diferențe și trans
feruri nu mă pricep.

M. Bumb — Turda: Școala 
care vă interesează este de fapt... 
secția de comerț exterior din 
cadrul Școlii postliceale de 
stenodactilografie — București, 
str. Șerban Vodă nr. 22, telefon 
14 00 92... Se dă examen la geo
grafia economică a R.S.R. și a 
lumii (scris și oral), o limbă 
străină la alegere. rusă, engle
ză. franceză, germană, sp niolă 
(scris și oral). Materia de con
curs este materia liceului de cul
tură generală.

Lieb Gyozo — Tășnad, jud. 
Satu Mare: Se pregătesc în 
raport cu necesitățile, prin 
O.N.T. Adresați-vă acestui ofi
ciu.

Miloiu Alexandru — Brăila: 
Vă recomand școala de specia
lizare postliceală comercială — 
Iași, str. Max Vexler nr. 9, tel. 
162 38, în cadrul căreia func
ționează o secție pentru condu
cerea de unități comerciale (du
rata de studii 2 ani). Se pot 
prezenta absolvenți cu diplomă 
de bacalaureat ai liceelor de cul
tură generală (nu și cei ai li
ceelor de specialitate). Se dă 
concurs la limba și literatura 
română (scris și oral), economie 
politică (oral).

Cursurile solicitate pentru so
ția dv. funcționează în cadrul 
Școlii de specializare UCECOM 
— București, str. Economu 
Cezărescu nr. 47, sector 7, te
lefon 49 42 18 (cosmetica) și la 
școala similară din Arad, str. 
Emil Gîrleanu nr. I, telefon 
15165 (coafura). Cursurile de 
cosmetică au o durată de 1 an 
și jumătate, la concurs se cer ■ 
anatomia și fiziologia omului 
(scris și oral), chimie (oral). 
Cursurile de coafură au o du
rată de 1 an, la concurs se cer 
aceleași materii.

In ceea ce privește Școala 
postliceală comercială din Bucu
rești — care include o secție 
similară celei din lași — o gă
siți în B-d. Hristu Botei) nr. 
17. sector 4. telefon 13 90 82.

Două 
generații 

(Urmare din pag. I) 
se numesc încredere, dragoste, 
recunoștință...“.

De o vreme încoace însă — 
și-aici e durerea — ii dau semne 
și neamurile, doi nepoți din pro
vincie, un văr mai tînăr etc. „Ce 
mai faci, unchiule 7“, „Ce mai 
faci vere ?“. Nimic mai firesc 
decit să primești scrisori de la 
neamuri. Numai că, in cazul la 
care ne referim, după primele 
rinduri de „dragoste“ — se aglo
merează întrebări ciudate : „Ce 
spun medicii ? Mai există vreo 
șansă ? Ai nevoie de ceva ? Noi 
am venit să te-ngrijim... Ce faci 
cu apartamentul ? Am auzit că 
tanti nu se mai poate da Jos 
din pat... Am plăti noi ratele 
in continuare, pentru casă. Ce 
zici?“. Așadar, neamurile au pus 
ochii pe apartament. își oferă 
serviciile, contra cost. Au copii, 
pe care ar vrea să-i aranjeze în 
București : „Dar n-am murit ! 
îmi scrie omul. Patruzeci și cinci 
de ani am muncit zi de zi. Și 
iată că nepoții mei nu mai au 
răbdare. Cel puțin o dată pe săp- 
tămină imi dau de-nțeles că tre
buie să mor și să-i căpătuiesc pe 
ei“. Vecinii din bloc ii întreabă: 
„Cui lași apartamentul ? Te a- 
jutăm noi...“. Vecinii au copii... 
l-au ciocănit la ușă doi tineri 
cam flușturaticl, el, ea, căsăto
riți de curind : „V-am da în
grijire, dacă ne-ați lăsa apar
tamentul...“. Acestui om, care a 
crescut generații de tineri mun
citori, oameni de nădejde azi — 
niște neisprăviți, rebuturi soci
ale, ii amintesc că trebuie să 
moară, iar moartea Iui s-ar cu
veni să le-aducă un profit... „De 
aproape patru ani n-am ieșit din 
casă, mai scrie dinsul, și-am 
vorbit cu puțini, totuși, nu cred 
că acesta este tineretul de azi..."

Scriu, deci, rindurile de mai 
jos pentru a-1 asigura și pe a- 
ceaslă cale că nu, nu acesta este 
tineretul de azi. Neisprăviții, 
profitorii, nu sînt tineri. Neis
prăviți și profitori, indivizi lip
siți de scrupule, au fost și în pe
rioada Bumbești-Livezeniior și 
mai tirziu, și-o să mai fie, din 
păcate, insă nimeni, niciodată, nu 
i-a confundat cu o generație ti- 
nără. Aș vrea să-i mai spun o- 
mului pe care ii prețuiesc, pe 
care ii prețuiesc atîția alții, că 
truda iul de-o viață, truda ge
nerației sale n-a fost in zadar. 
La Bumbești-Livezeni, la Salva, 
la Agnita, pe multe alte șantiere 
ale reconstrucției s-a format o 
generație de tineri entuziaști, 
pricepuți, cu un înalt simț al 
răspunderii comuniste în toate 
împrejurările vieții. Virtuțile a- 
celei generații nu s-au pierdut, 
ele au fost transmise și cultivate, 
stindardul a fost preluat. Altfel, 
cum ar fi fost posibil să ajungem 
la infăptuiriie de mai tîrziu ?

Copiii multora dintre ei au In
trat în viață Ia Argeș, Ia Por
țile de Fier, la Lotru, Ia Tur- 
ceni.„ Este drept, au intrat in 
viață In alte condiții, nu la 
„de-a gata", totuși, bucurîndu-se 
de multe din realizările noastre 
sociale, economice, la care cei 
mai in virstă, în tinerețea lor. 
abia dacă visau, dar, să spunem, 
bine că s-a intimpiat așa. Bine 
că avem ce să Ie lăsăm moște
nire. O moștenire pe care ei o 
vor îmbogăți și o vor transmite 
ceior și mai tineri. Această îm
bogățire a moștenirii ar fi, cred, 
dovada cea mai elocventă a le
găturii strinse dintre generații. 
Nici un ideal nobil nu este tră
dat. Nici din ceea ce ne apar
ține tuturor nu se risipește. Cei 
mai în virstă au avut, poate, 
mai puțină pricepere, mai pu
țină știință de carte. Este de ih- 
țeles, dacă ținem seama de con
dițiile în care s-au format Tț 
au muncit. Ei au însă marele 
merit de-a fi știut să insufle 
celor mai tineri, ucenicilor, pa
siunea pentru meserii, pentru 
carte, pentru tot ceea ce poate 
înnobila viața unui om. Ei au 
creat condiții pentru ca genera
țiile tinere să se poată instrui 
Ia nivelul cerințelor epocii noas
tre. Și această strădanie și-a dat 
roadele cu prisosință, ne putem 
mindri azi cu nenumărați tineri 
cu o înaltă pregătire profesio
nală și un pronunțat simț al da
toriei patriotice — pe ei ii în- 
tilnim în atitea uzine mo
derne, pe marile șantiere. Doar 
este cunoscut că media de vîr- 
stă a colectivelor din multe u- 
zine moderne este de 22-24 de 
ani. Școlile tehnice, teoretice 
pregătesc cadrele anilor viitori.

Poate că uneori ne induce in 
eroare felul de a se purta, de a 
se îmbrăca și limbajul unor ti
neri. Este drept, se poartă mal 
degajat, se îmbracă mai altfel 
decit tinerii din urmă cu 25 de 
ani ( vă mai amintiți perioada 
lodenelor ?) șl se exprimă une
ori mai afurisit, sînt mai veseli 
etc. Trebui'e să-i judecăm însă 
după știință și după strădania 
fiecărei zile — și vom descoperi 
că în marea lor majoritate sînt 
oameni pe care te poți oricînd 
bizui. Cunosc un tehnician care, 
tot așa, a lucrat Ia Bumbești-Li
vezeni. Deci, un om din generația 
reconstrucției. Fiul său, in vîrstă 
de 26 de ani, este inginer elec
tronist, lucrează la calculatoare 
electronice. Deci — fiul face 
parte din generația electro
nicii. Două generații. De Ia re
construcție la electronică au 
trecut puțini ani. Saltul, însă, 
mi se pare enorm. Cum se-nțe- 
leg tatăl și fiul — două gene
rații, deci ? O vreme, tatăl a fost 
îngrijorat — o să iasă din băiat 
un flușturatic ? Plimbări, dans, 
cîte-o noapte albă, haine croite
— după părerea tatălui — cam 
anapoda etc. Nici acum băiatul 
nu a renunțat Ia plimbări, la 
dans, Ia modă, insă nici Ia orele 
de studiu nu a renunțat.

Aș dori, așadar, să liniștesc un 
om rănit, repetindu-i că neis
prăviții, profitorii — cei care-ți 
intră in casă vrînd să afle cînd 
ai de gînd să mori — nu sînt 
tineri. Dealtfel, ei nici nu a- 
parțin unei generații. Se stre
coară printre generații, cît pot, 
și : ori pricep într-o zi că au da
torii morale și cetățenești față 
de semenii lor. față de țara iu 
care trăiesc și se-apucă de lucru, 
și-abia atunci își află o genera
li® — or.i eșuează definitiv, 
fără a slirnl compătimirea cui
va... Generațiile care constru
iesc România modernă păstrează 
și cultivă virtuțile înaintașilor
— simțul datoriei patriotice, răs
punderea comunistă pentru des
tinul acestui popor, ambiția u- 
nor mari înfăptuiri, în folosul 
tuturor.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stat ai Republicii Socialiste România, a primit din partea lui 
MOHAMMED ANWAR EL SADAT, următoarea telegramă:

Am apreciat mesajul dv. de salutări sincere și bune urări pe 
care mi l-ați transmis în timpul survolării teritoriului Republi
cii Arabe Egipt. Dorind poporului român măreție și progres, vă 
transmit Dumneavoastră cele mai calde salutări.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea primului ministru al Turciei, BULENT ECEVIT, urmă
toarea telegramă :

Am fost foarte mișcat de amabilul dv. mesaj de felicitări cu 
ocazia preluării funcției de prim-ministru al Turciei.

Adresîndu-vă cele mai sincere mulțumiri, îmi exprim, totodată, 
convingerea că bunele relații statornicite între Turcia și România 
vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul țărilor noastre, 
ai cooperării în regiunea Balcanilor, al păcii și securității inter
naționale.

Luni după-amiază, s-a înapo
iat în Capitală delegația de ac
tiviști ai P.C.R., condusă de 
Nicolae Tăbîrcă, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Popu
lare, care, la invitația C.C. al 
P.M.S.U., a făcut o vizită în 
schimb de experiență în R. P. 
Ungară.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Teodor Ma
rinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Turcuș, ad- 
juncți de șef de secție Ia C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Cu prilejul celei de-a 13-a a- 
niversări a unificării forțelor ar
mate populare de eliberare din 
Vietnamul de Sud, luni seara, 
însărcinatul cu afaceri ad-tnte- 
rim al Republicii Vietnamului de 
Sud la București, Vu Le, a or
ganizat o gală de filme la se
diul ambasadei.

Au participat Nicolae Ghenea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, general-colonel Sterian 
Țîrcă, adjunct al ministrului a- 
părării naționale, Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

La Casa Centrală a Armatei 
din Capitală, a avut loc, luni 
dimineața, vernisajul expoziției 
de fotografii „A 56-a aniver
sare a Forțelor Armate ale 
U.R.S.S.“, la care au luat parte 
generali și ofițeri superiori din 
garnizoana București.

Au fost prezenți N. V. Mas
lennikov. ministru-consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovietice și 
membri ai ambasadei.

Analiza demografică a evolu
ției populației țării noastre, pe 
ultimii 6 decenii, a evidențiat 
creșterea numărului de locui
tori, în această perioadă, cu 
peste 38 la sută, ceea ce re
prezintă un spor absolut de 
7 894 200 cetățeni, la 1 iulie 1972.

Studiile întreprinse de spe
cialiștii Institutului de geogra
fie al Academiei, care au con
stituit de altfel și obiectul unor 
comunicări prezentate recent la 
primul simpozion național de 
demografie, au reliefat variale 
aspecte, deosebit de interesante, 
cu privire la dinamica și parti
cularitățile specifice evoluției 
populației. între altele, se ob
servă precumpănirea sporurilor 
superioare înregistrate de popu
lația urbană în raport cu cea 
rurală. La aceasta a contribuit, 
între altele, pe lingă factorul 
migrator, și faptul că înceoînd 
din anul 1948, ca rezultat firesc 
al dezvoltării lor economice și 
sociale în anii construcției so
cialiste, o sută de așezări rurale 
au fost declarate orașe. De 
asemenea, ca urmare a politicii 
susținute de industrializare, de 
dezvoltare rațională, armonioasă 
a forțelor de producție, pe în
treg cuprinsul patriei s-a reali
zat o creștere generală a popu
lației în toate județele țării, în- 
lăturîndu-se astfel, fenomenele 
specifice vechii politici de con
centrare a populației în anumi
te zone dezvoltate din punct de 
vedere economic.

Bilanț al

radioamatorilor
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Confruntarea tuturor fișelor 
de participare a avut loc ; ne 
revine acum plăcuta îndatorire 
de a anunța rezultatele obținute 
de radioamatorii de unde ultra 
scurte în concursul organizat de 
„Scinteia tineretului“ și de Fe
derația română de radioamato
rism, închinat Aniversării Re
publicii. Repetînd performanța 
obținută la prima ediție a aces
tui concurs pe locul întîi s-a 
situat tot YO5NZ, radioamato
rul Pavel Marina din Baia 
Mare. Pe locul doi radioama
torul YO3BAL. Trifu Dumi- 
trescu, iar pe locul trei YO3AVE, 
George Pintilie și YO5DC, Popp 
Emil.

De remarcat faptul că la e- 
diția din acest an au participat 
și cei mai tineri pasionați ai a- 
cestui sport tehnic : radioama
torii de recepție precum și 
unele radiocluburi ale caselor 
pionierești. întocmit separat 
clasamentul pentru receptori a- 
rată astfel : pe locul întîi se 
află YO3 2041/B — Dinu Gîrtoi. 
pe locul doi YO3 2474/B —
Gheorghe Coșniță, iar pe locul 
trei YO5 3616/Cj — Cătălin Radu 
Moșteanu. Cîștigînd locuri bune 
în clasamentul general YO5KDP 
— Casa pionierilor din Bistrița 
(locul VII) și YO5KDZ - Casa 
pionierilor din Năsăud (locul 

15) merită felicitările noastre ; 
temeritatea pionierilor de a se 
avînta intr-un asemenea con
curs național indică dragostea 
și pasiunea lor pentru acest 
sport.

Se poate spune, privind rezul
tatele generale ale concursului, 
că în acest an deși locul I a 
fost ocupat tot de un băimă- 
rean, radioamatorii care au do
minat concursul sînt cei din 
districtul YO3 (București). Dar, 
trebuie să adăugăm, tot în dis
trictul YO3 s-a petrecut un fapt 
ce iese în afara normeldr fi
rești de comportare sportivă : 
într-una din zilele concursului 
cîțiva radioamatori au ocupat 
banda de frecvență Iansînd în 
eter discuții total neradioama- 
toricești. Dorim ca spusele noas
tre să reprezinte pentru viitor 
un îndemn la o adevărată com
portare sportivă demnă și disci
plinată.

Pentru toți participanții aces
tei ediții a concursului dedicat 
Aniversării Republicii ziarul 
„Scînteia tineretului“ a tipărit 
diplome speciale care vor fi 
expediate destinatarilor în 
cursul zilelor următoare. Dese
nul diplomei a fost realizat de 
tînărul arhitect Dan Vucicovici.

C. VICTOR

Județul Constanța 
și-a desemnat 

organizațiile U.T.C. 
fruntașe pe anul 1973

Dc-a lungul unui an aproa
pe 50 de mii de tineri din 
peste 2100 organizații U.T.C. 
din județul Constanța s-au 
întrecut sub genericul „Tine
retul — factor activ în rea
lizarea cincinalului înainte 
de termen“. A fost un an 
rodnic. Tinerii au economisit 
materii prime, materiale, e- 
nergie electrică, combustibil, 
lubrifianți în valoare de 40 
milioane lei. La lucrările pa
triotice finanțate planul a 
fost depășit cu 18 la sută, 
iar la cele nefinanțate eco
nomiile au depășit 51 mili
oane lei. Peste 5 009 de tineri 
au fost declarați fruntași in 
producție, iar 1 900 au reali
zat inovații și raționalizări cu 
eficiență sporită in produc
ție.

Duminică, în prezența to
varășului Vasile Vilcu, prim 
secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., a 
membrilor Biroului Comite
tului județean de partid, a 
membrilor Biroului Comite
tului județean al U.T.C., in 
sala Teatrului de Stat din 
Constanța, tovarășul Con
stantin Jurcă, prim secretar 
al Comitetului județean 
Constanța al U.T.C., a înmî- 
nat organizațiilor fruntașe pe 
1973 fanionul și Diploma de 
onoare a comitetului jude
țean a! U.T.C. Aplauze pen
tru organizația municipală 
U.T.C. Constanța, pentru co
mitetul comunal U.T.C. Cru
cea, pentru organizațiile 
U.T.C. de la C.A.P. Topalu, 
I.A.S. Stupina și S.M.A. Cbir- 
nogeni. Drapelul de organi
zație fruntașă in acțiunile de 
muncă patriotică a fost cîș- 
tigat de organizația orășe
nească U.T.C. Năvodari. Casa 
de cultură a municipiului 
Constanța a dedicat frunta
șilor un bogat program ar
tistic.

| CAPSĂM |

Administrația parcurilor din 
București a început „campania 
de primăvară“. De-a lungul bu
levardelor și în noile cartiere se 
plantează ; In parcuri se dă con
tur altor și altor alei. Prin grija 
edililor — și, sîntem siguri, prin 
participarea largă a tinerilor — 
parcurile Capitalei se vor îm
bogăți în primăvara acestui an 
cu peste o jumătate de milion 
de arbori și arbuști și 240 000 de 
trandafiri. Iar lucrătorii din se
rele și pepinierele Administra
ției parcurile vor face ca „zes
trea verde“ a Bucureștilor să 
însumeze și alți 100 000 pomi 
fructiferi și 100 000 liane. Vor 
fi încheiate lucrările în cadrul 
parcului din Drumul Taberei, 
precum și plantările de bază în 
zonele Colentina, Balta Albă și 
Berceni, această perdea purifi
catoare adueîndu-i bucureștea- 
nului mii de metri cubi de oxi
gen... (G. F.)

• La cala de montaj a Șan
tierului naval Drobeta-Tr. Se- 
verin 8 nave se află în diferite 
stadii de execuție. în curind se 
vor termina lucrările de lansare 
la cargoul nr. 3 care va fi „u- 
vertura“ acestui an. O noutate : 
spre deosebire de execuțiile de 
pînă acum, ciclul de armare la 
cheu va fi redus cu minimum 
10 zile datorită introducerii mo
torului principal încă din faza 
de montaj pe cală. (ing. ION 
ȘOȘEA)

• „Stop risipei de energie e- 
leCtrică și combustibil“ — o 
chemare care mobilizează pe toți 
uteciștii Centralei termoelectrice 
nr. 1 a C. S. Hunedoara. în 
acest fel se economisesc zilnic 
1 000 Kwh. <V. BARGAU)

CUPA TINERETULUI

0 Pe vai ea rîului Topolog se 
construiește un sistem de iri
gații cupriiizind 4 canale. In 
prima fază vor fi irigate 100 
hectare. La inițiativa comitetu
lui comunal U.T.C. s-a inaugu
rat aici șanl ierul tineretului, că
ruia i s-a jrgpartizat un canal 
ce va măs lura 1 000 metri. (R. 
CRAESCU)

e în ora ful Babadag ( jude
țul Tulcea) s-a deschis stagi
unea teatra lă a elevilor. Prima 
manifestare a fost aplaudată de 
peste 200 de spectatori (C.R.).

0 în cad hui acțiunilor de 
muncă patriotică, tinerii din co
muna Călug; Irs-ni, județul Ilfov, 
au săpat 20.-Î ■ gropi și au montat 
tot atiția stîhni pentru împrej
muirea izlaz lilțui, au plantat 101 
pomi fructiferi. într-o singură 
zi, pe 12 ha au fost împrăștiate 
35 tone de gunoi de grajd. <M. 
MATACHE).

Mîine, Casa corpului didactic 
din Capitală organizează o in
teresantă man Ifest?Te în cadrul 
ciclului „Cultură tehnică“. Pen
tru tinerele »cadre didactice din 
municipiu, inginerii Marius 
Mendelovici, hlctor de informa
tică document țară la cursurile 
I.N.I.D. și Dări Văiteanu de la 
Școala profes ională „Autobu
zul“ prezintă ultimele realizări 
pe plan nația/nal și internațio
nal în domeniul perfecționării 
mijloacelor de predare și însu
șire a cunoștințelor. Simnozionul 
„învățămîntul modern și dialo
gul om-mașină“ va oferi parti- 
cipanților prilej ni de a cunoaște 
încercările pe Sagogilor de a 
transfera calcul storului tot mai 
multe din func'tjile deținute as
tăzi în exclusivitate de om.

I. VOICU

EDDIL8TAK.E
La Hunedoara a fost semnat 

„actul de naștere“ al unei lu
crări de mare anvergură. Este 
vorba de sistemul de alimentare 
cu apă din riul Bărbat. Deci 
apă limpede și rece de la mun
te, adusă printr-o conductă ce 
măsoară 33 kilometri dintr-un 
lac de acumulare ce se va con
strui pe cursul acestui rîu. (V. 
BĂRGAU).

...In general călduroasă

Meteorologul Doina Da- 
mian ne încredințează că 
vremea se menține călduroa
să mai ales în Banat, Cri- 
șana, Transilvania și Mara
mureș, unde cerul va fi 
schimbător. în celelalte re
giuni, local ceața va persista 
iar, izolai, vor cădea burnițe. 
Vîntul va sufla în general 
slab, exceptînd Banatul și 
zona de munte, unde va pre
zenta intensificări temporare. 
Temperaturile minime vor fi 
de —3 și +7 grade, iar ma
ximele intre 2 și 8 grade în 
cimpia Dunării. Dobrogea și 
jumătatea de sud a Moldovei. 
Intre 8 și 16 grade, local mai 
ridicate. în celelalte regiuni 
ale țării.

La București : vreme rela
tiv caldă. Ceața va persista 
seara și dimineața, burniță, 
vînt slab. Temperaturile mi
nime : —1 Și +1 grad, ma
ximele între 5 și 7 grade.

Redactorul rubricii
LIDIA POPESCU

UN DEBUT PROMIȚĂTOR EXPERIMENT C8

(Urmare din pag. I) 
tn țesătorie și cu 0,5 la sută 
Ia secția filatură. Toate a- 
Ceste lucruri vor fi obținute 
paralel cu economisirea a 
peste 80 000 kWh energie e- 
lectrică și a 57 tone combus
tibil convențional“.

Acesta este tabelul sumar 
al angajamentelor. După 45 de 
zile de activitate din acest 
an, harnicul colectiv de la 
„Dorobanțul“ este în măsu
ră să raporteze că prevede
rile angajamentului se con
turează deja cu rezultate din 
cele mai bune. „Am călcat 
cu dreptul. Nici nu aveam 
voie aitfel“. Să încercăm să 
ilustrăm, cu redarea citorva 
din faptele întrecerii ; spu- 
selț directorului fabricii.

rimestrului întîi îi revi- 
din angajamentul luat 

la indicatorul producție mar
fă, 2,8 milioane lei. La sfîr- 
șitul lunii ianuarie 1 116 000 
lei se realizaseră deja. Dacă 
primei luni a anului îi reve
nea o cantitate de fire piep
tănate livrată peste plan de 
2 300 kg, s-a realizat o can
titate aproape dublă ! Din 
cei 10 000 m.p. țesături ce 
revin primului trimestru. în 
ianuarie s-au obținut 6 300 
metri pătrați. Sînt rezultate 
ce prefigurează încă din pri
ma lună a anului depășirea 
propriilor angajamente. „Să 
rețineți — preciza ing. Ele

na Mihăilă, secretara comite
tului U.T.C. pe fabrică — 
că din cele 2 500 kg fire date 

f peste ■ plan în luna ianuarie 
de Secția filatură, mai mult 
de 800 kg sînt obținute de 
uteciști. Dealtfel, aici, în
trecerea se desfășoară sub 
lozinca „Zilnic fiecare ute- 
cist să dea peste plan cel 
puțin 5 kg de fire pieptă
nate“.

Le-am văzut pe filatoarele 
de la „Dorobanțul“ la lucru, 
lingă utilajele moderne pe 
care le deservesc și din dis
cuțiile purtate am reținut un 
aspect demn de toată lauda, 
îl voi reda prin spusele fi
latoarei Doina Onuțu, o tî- 
nără de 22 de ani, care lună 
de lună apare pe lista frun
tașilor : „Cantitate fără ca
litate nu înseamnă nimic. De 
aceea caut ca întreaga pro
ducție pe care o dau să fie 
de cea mai bună calitate", 
în ziua de 13 februarie, evi
dențele înregistraseră numai 
produse de calitate corespun
zătoare. în ceea ce privește 
cantitatea, tînăra ingineră 
Fănica Soare ne-a furnizat 
aceste date : la preparație 
300 kg fire peste plan, la 
ringuri 570 kg, la vopsitorie 
200 kg. Utecista Constanța 
Bucur de la dublat-răsucit 
îmi spunea că pentru a-și 
onora angajamentul luat — 
depășirea lunară a planului 
cu 2,5 la sută — tinerii din 

această subsecție vin la lu
cru înainte cu citeva minu
te, astfel îneît preluarea ma
șinilor de'Ta“ schimbul ante
rior să nu Conducă la stag
nări. Tot aici există o preo
cupare permanentă pentru 
Întreținerea corespunzătoa
re a utilajelor, pentru a le 
preda schimbului următor în 
perfectă stare de funcționare.

Rezultate asemănătoare se 
obțin zi de zi și în celelalte 
secții. La urzit-năvădit, aju
torul de maistru Victoria 
Dima. o tînără care în cei 
opt ani de cînd lucrează în 
fabrică și-a cîștigat aprecie
rile colectivului, îmi prezintă 
realizările subsecției pe ziua 
precedentă documentării 
noastre: 50 bucăți peste plan. 
La țesătorie, muncitoarea 
Maria Vîlsan, îmi oferă și 
ea un exemplu de hărnicie: 
a realizat în opt ore la fie
care din cele patru mașini 
de țesut, o depășire de 5 000 
bătăi. Altfel spus, aceasta în
semnează peste plan stofă 
pentru zeci de costume.

Nu a trecut nici o lună și 
jumătate de la lansarea che
mării la întrecere și rezul
tatele obținute de colectivul 
de la „Dorobanțul" — Ploiești 
se concretizează în succese 
deosebite la toți indicatorii. 
Succese care au intrat în 
obișnuitul cotidian al sala- 
riaților de aici.

Cabinetul

„ÎNTRE PATRU
OCHI“

Există împrejurări, cazuri, 
nedumeriri pe care omul în 
general, tinerii în special, 
nu Ie poate așterne pe hir- 
tie sau să le rostească pu
blic de față cu alții oricît 
de binevoitori ar ti ei. De 
aceea am denumit cabinetul 
înființat în cadrul Experi
mentului nostru de la Mo- 
dern-Club „între patru ochi" 
tocmai pentru a sublinia 
faptul că aici dialogul va fi 
absolut particular, între tî
nărul solicitant, cel cu anu
mite probleme de viață ne
rezolvate și un specialist 
care, în limita posibilitățior, 
va încerca să-l sprijine prin 
sfaturi dar și prin Interven
ția necesară dacă ele îi vor 
fi în mod expres cerute. 
Așadar, atît intimitatea dis
cuției. cit și discreție totală 
asupra ei. Nu rămîne decît 
ca tînărul doritor să stea de 
vorbă între patru ochi cu 

un specialist dintr-un dome
niu de care are nevoie, să 
scrie pe adresa Modern- 
Club, Bulevardul Bucureștii 
Noi nr. 48, București, cu 
mențiunea : pentru „Prie
tenul X“. pentru a primi 
apoi eșalonat în timp pro
gramarea invitației pentru 
consultație. Consultațiile se 
dau de două ori pe lună, 
după amiază. Atragem aten
ția că primim solicitările 
tinerilor din întreaga țară, 
acordînd, firește, prioritate 
programării tinerilor din 
sectorul 8 București. Tot
odată, precizăm că solici
tantul trebuie să adauge în 
plic timbrele necesare ex
pedierii pe adresa Iui de 
acasă sau alta indicată de 
el a programării. Nu este 
obligatorie înscrierea nume
lui și prenumelui. Repetăm 
„Prietenul X" asigură secre
tul integral al celor discu
tate.

MIRCEA TACCIU

Finala a fost aminată î
Comisia centrală de organizare a competiției de masă 

cu caracter republican „Cupa Tineretului“ a 
ședința sa de ieri, să amîne data desfășurării întrecerilor 
finale la schi, sanie și patinaj pentru 2—-.3

Aceasta din cauza condițiilor neprielnice 
sporturilor de iarnă — lipsa zăpezii și a ternpicraturii scă
zute pentru gheață. Cum se știe, finala la acaste discipline 
fusese, inițial, fixată pentru data de 23—24 februarie, la 
Poiana Brașov.

S-a stabilit că locul de desfășurare va fi ales, în func
ție de condițiile necesare, fie la Poiana .Brașov, fie la 
Predeal.

0 Cu prilejul acestei reuniuni s-a reconfirmat data de 
desfășurare a finalei Ia șah pentru studenți, din cadrul 
aceleiași competiții, „Cupa tineretului" (21—24 februarie, la 
Craiova) și finala pe tară Ia tenis de masă pentru toate ca
tegoriile de tineret (6—7 aprilie, la Ploiești).

0 Se recomandă ca, pînă Ia desfășurarea întrecerilor fi
nale, organizațiile U.T.C. și asociațiile sportive să organi
zeze, în continuare, pe plan local, întreceri la sporturile 
prevăzute in regulamentul „Cupei Tineretului“, precum și 
la alte discipline care se pot practica în acest sezon, ofe
rind, astfel, posibilitate finaliștilor calificați să se antreneze 
în vederea ultimului asalt, iar celor care n-au reușit să 
organizeze întreceri în cadrul diferitelor etape ale competi
ției, să procedeze acum la desfășurarea lor, pentru a recu
pera rămînerea în urmă și pentru a mențin?: într-o activi
tate continuă, neîntreruptă, masa tinerilor îo bitori ai spor
tului.

Ziarul nostru va continua să consemneze Iu rubrica sa de 
sport, aspecte și rezultatele întrecerilor „Cupiri Tineretului“.

hotărît, în

martie a.c
practicării

TENIS. — Au început între
cerile tradiționalului turneu in
ternațional de tenis de la .Sa
lisbury (Maryland).

Iată principalele rezultate în
registrate în primul tur al pro
bei de simplu : Delaney (S.U.A.) 
— Goven (Franța) 6—4, 6—4 ; 
Pisecki (Cehoslovacia) — Vijay

Amritraj (india) 4—6, 6—3,
7—6 ; Taroczy (Ungaria) _  Ion
Sântei (Romiinia) 6—4. 6—4 ; 
Simpson (Noua Zeelandă) — 
Pala (Cehoslovacia) 6—3, 6—3 ;
Austin (S.U.A.) — Kuhnke (R.F. 
Germania) 6—3, 7—6.

La acest turneu participă și 
jucătorul rămân Ilie Năstase.

• Vîlcea

Campionii 
județului

Peste 150 de concurent! au 
participat la întrecerile de 
schi și sanie din etapa jude
țeană a „Cupei tineretului“, de- 
semnind finaliștii acestei com
petiții. Locul I la sanie catego
ria 11—14 ani. băieți : Ion Gliga 
(Voineasa) ; fete : locul I Ade- 
luța Diaconeasa (Călimănești). 
Schi fond, băieți : Ion Oancea 
(Voineasa), schi alpin, băieți : 
Leandru Ștefănescu, (Școala ge
nerală nr. 4 Rm. Vilcea), schi 
alpin, fete, locul I : Aurora 
Oțet (Școala generală nr. 2 Rm. 
Vîlcea). Sanie, categoria 15—19, 
ani, locul I la fete : Rodica Dia
conii (Horezu), la băieți locul I 
Vasile Alexandru (Băbeni). 
Schi fond. 15—19 ani. băieți : 
Ion Grogoroiu (Grupul școlar 
forestier Rm. Vilcea) ; schi al
pin cat. 15—19 ani. băieți : Ion 
Pirvulescu (liceul din Băbeni) ; 
schi fond, fete : Ana Hațcgan 
(Voineasa) ; schi alpin : locul 
I Luiza Gertrude Lazăr (Voi
neasa). Tineri pînă la 30 de ani 
din mediul rural : schi fond : 
Nicolae Popescu (Glăvile) : schi 
alpin Sorin Bercea (Băbeni). 
Tineri din întreprinderi, la schi 
fond Ion Costea (Hidrocentrala 
Lotru) : schi alpin locul I Ni
colae Maxim (Hidrocentrala Lo
tru) ; schi fond, fete Ana Oan
cea (Hidrocentrala Lotru) ; schi 
alpin : Costina Mustățea (Rm. 
Vîlcea).

DUMITRU PATRU 
secretar al Comitetului jude

țean Vîlcea al U.T.C.
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ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI, 
in colaborare cu O.J.T. — BRAȘOV, vă invită la

15 CARNAVALUL MĂRȚIȘORULUI“

PROGRAMUL CUPRINDE :

- jocuri de artificii
- demonstrații de schi pe 

pirtia Clăbucetului - 
iluminată ;
concurs de frumusețe 

MISS CARNAVAL

- Tombolă ! Surprize ! 
Dans ! Veselie ! La 
carnaval !

organizat 
la

PREDEAL
între 2-3 martie 1974

Rețineri de locuri, în
scrieri și informații la filia
lele de turism din Calea 
Victoriei 100 și B-dul Repu
blicii nr. 68 - telefon
15.74.11 - 14.08.00.

I.T.H.R. BUCUREȘTI ANUNȚA REDESCHIDEREA IN 
PARCUL HERĂSTRĂU A RESTAURANTULUI

complet renovat, dotat cu încălzire centrală, mobilier 
rustic, decorafiuni artizanale.

Bucătăria restaurantului asigură pentru publicul consu
mator o bogată și variată gamă de produse culinare cu 
specific românesc și internațional alături de vinurile cele 
mai alese.

Programul unității între orele 1230—18 și 19-01.

România—film prezintă:
pe CHARLTON HES-

TON și MICHÈLE

MERCIER în filmul en-
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de la sfârșitul secolu

lui trecut.
11

CHEMAREA
trSTRĂBUNILO

u

Ls

I I
i 1



Africa la timpul prezent

® Preocupări actuale la Alger

O contribuție importantă
dezvoltarea relațiilor

’S

româno-libaneze
(Urmare din pag. I)

— să facem totul pentru a asigura o colabo
rare trainică între popoarele noastre, bazată 
pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității naționale“.

Profunzimea și trăinicia sentimentelor de 
prietenie ce le nutresc reciproc cele două po
poare, aprecierea și inalta prețuire de care se 
bucură în Liban politica principială, consec
ventă, plină de inițiativă a României socia
liste, admirația și stima deosebită ce o poartă 
poporul libanez strălucitei personalități a șe
fului statului român și-au găsit oglindirea 
elocventă in vibrantele manifestări de simpa
tie cu care a fost întîmpinat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in „țara cedrilor“. Pretutindeni, pe 
întreg parcursul vizitei, printre locuitorii 
Beirutului, în mijlocul muncitorilor și specia
liștilor de la Atelierele de reparații și asiș- 
tență pentru avioane ale companiei aeriene 
naționale „Middle East Airways", în mijlocul 
studenților, cadrelor didactice și înaltelor per-
sonalități ale vieții științifice și culturale la 
Universitatea libaneză, inaltul oaspete român 
a fost salutat cu deosebită căldură. în fiecare 
dintre aceste intilniri s-au reflectat, în chi
pul cel mai grăitor, sentimentele de priete
nie dintre cele două popoare, prețuirea pe 
care libanezii o acordă perseverentei activi
tăți a României pusă în slujba cauzei liber
tății și independenței popoarelor, în slujba 
promovării unor relații noi. echitabile între 
statele lumii. în fiecare dintre aceste întâl
niri și-a găsit expresia, totodată, puternicul 
prestigiu internațional de care se bucură con
ducătorul României socialiste. O pregnantă 
mărturie în acest sens a constituit-o solem
nitatea decernării titlului de doctor honoris ■ 
causa al Universității libaneze tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Moment emoționant, a- 
ceastă solemnitate a fost o manifestare de 
înalt omagiu și cinstire adusă președintelui 
Consiliului de Stat al României, pentru 
deosebitele sale merite în promovarea păcii, 
libertății și independenței popoarelor, pentru 
contribuția personală la soluționarea pe cale 
pașnică a situației din Orientul Apropiat, la 
instaurarea unei păci juste și trainice în a- 
ceastă zonă a lumii.

In această atmosferă de caMlă prietenie, 
cordialitate și stimă reciprocă, desfășurată în
tr-un spirit dinamic, de lucru, caracteristic ac
tivității șefului statului român, vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu a fost încununată de 
un succes deplin, reprezentând o contribuție 
de cea mai marc importanță la întărirea prie
teniei, Ia dezvoltarea cooperării multilaterale 
și strîngerea relațiilor dintre cele două țări. 
„Cele două țări, care au cunoscut destine atit 
de asemănătoare — sublinia președintele Li
banului, Suleiman Frangieh — vor merge îm
preună pe calea înțelegerii, pînă cînd va fi 
asigurată victoria dreptului, fundament al 
păcii“.

Rodnice perspective se deschid — așa cum 
se relevă și în Comunicatul comun cu privire 
la convorbirile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Suleiman Frangieh — dezvoltă
rii relațiilor economice, culturale și științifice 
bilaterale. In tâmpul vizitei au fost semnate 
acorduri de cooperare în domeniul schimbu
rilor cultural-științifice și al turismului. S-a 
convenit să se întreprindă noi măsuri pen
tru lărgirea cadrului de colaborare în dome
nii de interes comun. A fost relevată hotă
rîrea de a se dezvolta și în viitor coopera
rea în domeniul învățămîntului, presei, tele
viziunii, cinematografiei, turismului și spor
tului.

Vizita a prilejuit efectuarea unui larg 
schimb de vederi în legătură cu situația in-~ 
ternațională actuală.- Cei doi președinți au 
apreciat tendința spre intensificarea colabo
rării dintre state, afirmarea tot mai puternică 
a voinței popoarelor de a asigura destinde-

rea și pacea, de a promova metoda tratative
lor ca mijloc de soluționare a problemelor in
ternaționale litigioase. A fost subliniat rolul 
popoarelor țărilor mici și mijlocii în instau
rarea unui climat de pace și securitate în 
lume, evidențiindu-se, totodată, hotărîrea co
mună a celor două state de a sprijini drep
tul sacru al fiecărui popor de a dispune de 
el însuși.

Cei doi șefi de stat și-au manifestat îngri
jorarea față de situația din Orientul Apro
piat, apreciind că menținerea sub ocupație de 
către Israel a teritoriilor arabe cucerite prin 
forță in urma războiului din 1967 constituie 
o permanentă sursă de conflict și încordare. 
A fost subliniat faptul că o pace trainică în 
această regiune nu se poate realiza decît prin 
evacuarea de către Israel a teritoriilor arabe 
ocupate, printr-o soluționare a problemei pa
lestiniene in conformitate cu aspirațiile na
ționale și drepturile legitime ale poporului 
palestinean.

Atit în comunicatul comun, cit și în luările 
de cuvînt ale conducătorului țării noastre în 
timpul vizitei, a fost reafirmat sprijinul con
secvent acordat de România socialistă popoa
relor arabe în lupta pentru întărirea inde
pendenței și suveranității naționale, împotri
va tuturor uneltirilor imperialiste.

In acest context se cuvine a fi remarcată 
primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a unei delegații a Organizației pentru elibe
rarea Palestinei, în frunte cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului executiv. Reafir- 
mînd hotărirea României de a-și aduce, in 
continuare, o contribuție activă la soluțio
narea situației din Orientul Apropiat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a exprimat și cu a- 
cest prilej solidaritatea Partidului Comunist 
Român și a poporului român cu lupta dreap
tă dusă de poporul palestinean pentru drep
tul său la autodeterminare, pentru rezolvarea 
problemelor sale în conformitate cu intere
sele naționale. Adresînd profunde mulțumiri 
secretarului general al Partidului Comunist 
Român pentru poziția sa și pentru activita
tea intensă desfășurată în problemele Orien
tului Apropiat, Yasser Arafat și ceilalți mem
bri ai delegației au dat o inaltă apreciere ac
țiunilor și inițiativelor întreprinse de Româ
nia, personal de șeful statului român, în ve
derea găsirii căilor de rezolvare a situației 
din această parte a lumii.

O altă problemă majoră a vieții internațio
nale contemporane și asupra căreia conducă
torii României și Libanului și-au exprimat, 
o dată mai mult, cu energie, poziția — cu pri
lejul convorbirilor la nivel înalt — o consti
tuie necesitatea reducerii și lichidării deca
lajului care separă țările în curs de dezvol
tare de cele industrializate. A fost subliniată 
Convingerea că este necesar ca fiecare țară 
să pună în valoare bogățiile naturale și re
sursele umane conform principiilor unei juste 
cooperări internaționale, ca fiecare stat să 
poată dispune în mod liber de dreptul de a 
participa, în condiții de deplină egalitate, la 
examinarea și soluționarea problemelor eco
nomice și monetare internaționale.

Prin întreaga ei desfășurare, prin rezulta
tele rodnice, vizita președintelui Consiliului 
de Stat al României în Liban se înscrie ca 
un eveniment de deosebită importanță, des- 
chizînd ample perspective dezvoltării priete
niei și colaborării româno-libaneze. Salutind 
cu mare satisfacție rezultatele etapelor de 
pînă acum ale vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Orientul Apropiat, urmărind cu 
cel mai viu interes desfășurarea în conti
nuare a acestei vizite, poporul, tineretul nos
tru își exprimă convingerea că această im
portantă acțiune de politică internațională a 
României socialiste ia marca o nouă contri
buție la dezvoltarea prieteniei și cooioerării 
româno-arabe, la cauza păcii și colaborării in
ternaționale.

în preajma deschiderii
Conferinței islamice la nivel înalt

Orașul pakistanez Lahore, 
gazda celei de-a doua Confe
rințe islamice la nivel înalt, ce 
se va desfășura între 22 și 24 
februarie, își așteaptă oaspeții. 
Se . estimează că la această im
portantă reuniune vor fi pre
zente peste 30 de delegații, din 
care 20 vor fi conduse de șefi de 
stat. Printre participant! se vor 
afla, de asemenea, delegații cu 
statut de observator, între care 
și cea a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, condusă 
de Yasser Arafat.

Conferința la nivel înalt va fi 
precedată de o reuniune a mi
niștrilor de externe ai țărilor 
participante, ce se va ține între 
19 și 20 februarie, avînd ca sar- 

. cină elaborarea ordinii de zi și 
pregătirea documentelor ce vor 
fi supuse spre examinare șe
filor de stat și de guvern.

într-un interviu acordat tele-

viziunii pakistaneze, Aziz Ah- 
med, ministru pentru proble
mele externe al Republicii 
Islamice Pakistan, referindu-se 
la problematica conferinței de 
la Lahore, a arătat că ea va 
privi, în principal, „regle
mentarea justă și echitabilă a 
conflictului din Orientul Apro
piat, stătutul Ierusalimului, res
pectarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian“. „Nu nu
mai țările arabe, ci și toate ce
lelalte țări islamice sînt intere
sate în găsirea unei soluții jus
te în aceste probleme“, a spus 
Aziz Ahmed. în afara acestor 
aspecte, diferite forme de coo
perare între țările participante 
la conferință ar putea face o- 
biectul dezbaterilor, ele fiind 
posibile, dorite și necesare, a 
adăugat ministrul de externe 
pakistanez.
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Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie din Republica Socia
listă România, a fost primit de 
V. A. Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comitetu
lui de Stat pentru Știință și 
Tehnică al U.R.S.S. Cu acest 
prilej, au fost abordate pro
bleme privind extinderea cola
borării și cooperării bilaterale 
în domeniul cercetării științi
fice și al dezvoltării tehnologice.

Ambasadorul român în 
Turcia primit de pre

ședintele Medjilisului

• AMBASADORUL REPU- 
ELICII SOCIALISTE ROMANIA 
la Ankara, George Marin, a

fost primit, Ia 16 februarie, de 
președintele Medjilisului, Ke- 
mal Giiven. Au fost abordate, 
cu acest prilej, unele aspecte 
ale colaborării dintre parlamen
tele celor două țări.

• GUVERNUL federal al Ni
geriei a hotărît să preia 40 pînă 
la 49 la sută din acțiunile com
paniilor străine de asigurări din 
țară, a anunțat ministrul fede
ral al comerțului, Wenike 
Oppurum Briggs. Hotărîrea are 
drept scop, a precizat ministrul 
nigerian, extinderea controlului 
de stat și asupra sectorului de 
asigurări.

O LA ROMA au început, luni, 
convorbirile dintre ministrul a- 
facerilor externe al Italiei, Aldo 
Moro, și Andrei Gromiko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., sosit intr-o vizită ofi
cială în Italia.

Acțiuni ofensive 
ale patrioților cambodgieni

Patrioții cambodgieni au con
tinuat, la sfîrșitul săptămînii 
trecute și începutul acestei săp- 
tămîni, operațiunile militare 
împotriva trupelor regimului de 
la Pnom Penh pe diferite fron
turi de luptă.

Astfel, în vecinătatea capita
lei, la circa 12 kilometri de 
oraș, patrioții khmeri au ata
cat inamicul în zona podului 
Prek Ho, provocîndu-i pier
deri importante, iar artileria 
forțelor patriotice a bombar
dat cu proiectile grele suburbia 
Stung Mean Chey a Pnom 
Penhului, lovind unele obiec
tive inamice.

Acționînd în 
lui, la sud-est

detașament al patrioților cam
bodgieni a atacat cu rachete și 
mitraliere grele o navă inami
că încărcată cu 1.000 de tone 
de muniții. Tirul a provocat 
incendierea vasului, urmată de 
declanșarea unor puternice ex
plozii la bord. O altă acțiune 
ofensivă a forțelor patriotice a 
avut loc în zona orașului Siem 
Reap, unde garnizoana inamică 
a fost supusă unui bombarda
ment efectuat cu aruncătoare 
de mine.

zona Mekongu- 
de capitală, un

ACTIVITATE 
TICÄ PRIVIND ORI

DIPLOMA

ENTUL APROPIAT
Miniștrii de externe ai Repu

blicii Arabe Egipt și Arabi ei 
Saudite, Ismail Fahmy și, res
pectiv, Omar Sakkaf, au avut, 
luni, la Washington, o întreve- 
dre comună cu secretarul de stat 
american, Henry Kissinger.

Referindu-se la întrevederea 
separată pe care ministrul de 
externe egiptean a avut-o, du
minică, cu secretarul de stat a- 
merican, purtătorul de cuvînt al 
delegației R. A. Egipt, citat de 
agenția M.E.N., a precizat că au 
fost abordate chestiuni privind 
întreaga sferă a situației din 
Orientul Apropiat. El a adăugat 
că această convorbire a fost 
„foarte fructuoasă“.

Agenția egipteană informează, 
de asemenea, că Fahmy și Sak
kaf vor fi primiți, în cursul șe
derii lor la Washington de pre
ședintele Richard Nixon.

CAIRO — Cancelarul R. 
Germaniei, Willy Brandt, 
vizita Egiptul între 21 și 24 
prilie la invitația președintelui 
Anwar Sadat, a anunțat agenția 
M.E.N. Potrivit aceleeași surse, 
înainte de a sosi la Cairo, 
Brandt va vizita Algeria, timp 
de două zile, la invitația preșe
dintelui Houari Boumediene.

F. 
va 
a-

în localitatea Roztez din 
Cehoslovacia a avut loc în
tâlnirea președinților și altor 
reprezentanți ai Uniunii Zia
riștilor din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, Republica 
Democrată Germană, Mon
golia, Polonia, România, Un
garia și Uniunea Sovietică.

Participanții la întîlnire 
s-au informat reciproc asu
pra activității Uniunilor 
Ziariștilor din țările socia
liste frățești prezente, au 
dezbătut posibilitățile dez
voltării și adîncirii pe mai 
departe a colaborării bi și 
multilaterale, în spiritul li
niei politice a partidelor lor 
comuniste.

Ei au exprimat hotărîrea 
de a contribui în mod activ 
la realizarea concluziilor ce
lui de-al VH-Iea Congres al 
Organizației Internaționale a 
Ziariștilor, ținut la Havana 
în 1971, de a întări solidari
tatea, prietenia și colabora
rea cu toți ziariștii demo- 
crați din întreaga lume, de 
a intensifica sprijinul ziariș
tilor și popoarelor care luptă 
pentru eliberare națională și 
independență de stat, de a 
contribui în mod activ la 
întărirea păcii mondiale și la 
progresul social. Ei au ex
primat solidaritatea fermă 
cu poporul chilian, care a 
devenit victima represiuni
lor sin geroase fasciste.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prieteneas
că, în spiritul colaborării 
frățești dintre uniunile zia
riștilor din țările socialiste.

Probleme de larg interes pe agenda
reuniunii miniștrilor de externe

din America Latină
Luni s-au deschis, la Ciudad de Mexico, lucrările Reuniunii 

miniștrilor de externe din America Latină, consacrate examină
rii documentelor elaborate de experții guvernelor din regiune, 
în vederea inițierii, la 21 februarie, a dialogului interamerican.

Documentele aprobate în ca
drul reuniunii de săptămîna tre
cută a experților latino-ameri
cani vizează concertarea pozi
țiilor exprimate de guvernele de 
la sud de Rio Grande, în legă
tură cu principalele probleme 
înscrise pe ordinea de zi a Con
ferinței interamericane de la 
Tlatelolco (Mexic) : cooperarea 
ca un element fundamental al 
dezvoltării, restructurarea OSA 
și a sistemului de relații inter
american, problema Canalului 
Panama, comerțul și sistemul

ITALIA : La Napoli a avut loc o manifestație a oamenilor 
muncii pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă.

monetar din zonă, statutul acti
vității monopolurilor străine în 
America Latină, relațiile con
crete în diverse domenii dintre 
S.U.A. și guvernele latino-ame
ricane.

în legătură cu unele din punc
tele înscrise pe ordinea de zi au 
făcut declarații miniștrii de ex
terne latino-americani, sosiți, 
duminică seara pe aeroportul 
„Benito Juarez“ din Ciudad de 
Mexico. Șeful diplomației pe
ruane, generalul Miguel Angel 
de la Fior Valle, a anunțat că 
va repune în discuție, în cadrul 
lucrărilor conferinței, propune
rea președintelui Juan Velasco 
Alvarado privind înghețarea a- 
chiziționărilor de armament în 
regiune, pentru o perioadă de 
zece ani și folosirea resurselor 
pentru dezvoltarea economiilor 
naționale.

în spiritul acestei idei s-au 
pronunțat, la sosirea în capita
la Mexicului, miniștrii de exter
ne hondurian, panamez și costa- 
rican.

în legătură cu problema cri
zei mondiale de energie, minis
trul peruan de externe a decla
rat că guvernul său își exprimă 
acordul față de propunerea alge
riană vizînd convocarea unei re
uniuni speciale sub egida O.N.U.

în altă ordine de idei, de la 
Fior Valle a relevat necesitatea 
soluționării unor probleme spe
cifice regiunii latino-americane 
prin continuarea contactelor bi
laterale și multilaterale. în acest 
sens, ministrul relațiilor exter
ne al Columbiei a declarat că, 
după Conferința de la Tlatelol
co este necesară convocarea u- 
nei reuniuni latino-americane, în 
afara OSA, în scopul depistării 
unor soluții autentice pentru 
problemele comune ale Americii 
Latine.

• DELEGAȚIA DE ACTI
VIȘTI AI P.C.R., condusă 
de Nicolae Tăbârcă, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Comitetu
lui pentru Problemele Con
siliilor Populare, care, la 
invitația C.C. al P.M.S.U., 
a făcut, intre 11 și 18 februa
rie, o vizită in schimb de 
experiență în R.P. Ungară, 
a fost primită luni de 
Biszku Bela, membru al Bi
roului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U. La convor
bire a fost de față Ioan 
Cotoț, ambasadorul României 
la Budapesta.

In timpul vizitei în R.P. 
Ungară, delegația de acti
viști ai C.C. al P.C.R. a avut 
convorbiri Ia C.C. al P.M.S.U. 
și la Consiliul Prezidențial 
al R.P. Ungare, a vizitat 
mai multe unități economice 
și social-culturale din Ca
pitală și din provincie.

O POTRIVIT agenției China 
Nouă, duminică a fost eliberat 
un nou Iot de 43 de prizonieri 
sud-vietnamezi, printre care 
și un ofițer superior, capturați 
de către unitățile Armatei 
Populare de Eliberare Chineze, 
miliția populară și pescarii chi
nezi în cursul luptelor de auto
apărare de pe Insulele Sișha, 
care aparțin R. P. Chineze și 
care au fost atacate în zilele de 
19 și 20 ianuarie de unități mi
litare ale administrației de la 
Saigon.

Arătînd că, odată cu acest Iot, 
toți cei 48 de ofițeri și soldați 
saigonezi și un american cap
turați au fost eliberați și pre- 
dați organizațiilor de Cruce 
Roșie, agenția China Nouă re
levă că prizonierilor li s-au 
acordat, pe toată durata captivi
tății, un tratament uman și în
grijirile medicale adecvate din 
partea unităților armatei chi
neze.

Incendiu la balul... 
pompierilor

• POMPIERII din localitatea 
Sins (Elveția) au avut un mare 
ghinion în pregătirea balului 
lor anual, deoarece... un incen
diu, izbucnit pe neașteptate, a 
distrus aproape în întregime 
clădirea în care urma să se des
fășoare festivitatea. Mai multi 
pompieri se aflau deja în local, 
unde făceau ultimele pregătiri 
în vederea sărbătorii, atunci 
cînd s-au auzit primele semnale 
de alarmă venind de la etajele 
superioare ale imobilului. Ei au 
făcut apel la colegii lor rămași 
la post și apoi la cei dintr-o lo
calitate învecinată, însă efortu
rile depuse nu au putut evita 
incendiul și daunele respective.

După o primă cercetare, se 
pate că incendiul a fost declan
șat de imprudența unui copil 
care se juca cu chibriturile.
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Privite de undeva deasupra 
aeroportului El Beida, colinele 
mărginite spre mare de dantelă
ria croită din contactul pămin- 
tului cu apa, se înfățișează ca 
și cum uriașe blocuri calcaroase 
ar fi fost sculptate, dind naștere 
unui oraș proaspăt dăltuit in 
cremene. De aproape, Algerul 
îți prezintă și mai viu coordona
tele unei așezări moderne. Al
bul construcțiilor, inveșmintat in 
straiele de clorofilă, labirintul 
străzilor, trasate parcă pentru a 
fi înscrise in circuitul nu știu 
cărei curse automobilistice, ori
entarea în trepte spre larg, bo
găția de culori și lumină, dau 
capitalei algeriene un specifio 
deosebit. Parcurgind marile bu
levarde ale orașului, cu lungi 
escale pe Khemisti, Ia Esplama- 
da Africii, in Piața Abdelkader, 
spre danele Gării maritime, în 
Piața Martirilor, lungului șir de 
imagini turistice — care atrag 
anual noi contingente de vizita
tori — i se adaugă altele, mai 
profunde. Mulțimea plăcilor co
memorative, consemnînd în mar
mura albă faptele eroice din 
timpul războiului crîncen pentru 
independență, sediile numeroa
selor companii sau societăți e- 
conomice și comerciale națio
nale, noile centre culturale, 
sportive și medico-sanitare, a- 
daugă Algerului particularități 
deosebite.

Chiar, în trecere prin Alger, 
nu poți 
deosebita 
pe care 
Frontul 
rare, o 
mobilizarea întregii populații a 
țării în vederea concretizării u- 
nor planuri cu adinei implicații 
pentru cotele la care și-a pro
pus Algeria să ajungă, în urmă
torii ani. în decembrie la Alger, 
preocupări cum sînt intensifica
rea industrializării, revoluția a- 
grară, formarea cadrelor, o mai 
eficientă integrare a tineretului 
in viața politică, economică, 
culturală și socială a țării, con
stituiau obiectul unor reuniuni. 
Iată spre exemplu cîteva preo
cupări privind tineretul. O serie 
de intilniri cum au fost cele ale 
Consiliului Național al Tine
retului, Consiliului Național al 
Tineretului Frontului de Elibera
re Națională (J.F.L.N.), încheia
te prin seminarul național pen
tru informare, au avut drept o- 
biectiv „analizarea ansamblului 
de activități afectate pînă la fi
nele anului 
program de 
1974, ținînd 
dezvoltare 
lungi 
din cele 17 wilayate 
au convenit să dea 
un loc deosebit, în 
torită organizării, in

să nu înregistrezi 
activitate politică 

Consiliul revoluției, 
Național de Elibe- 

desfășoară pentru

mestru, a conferinței naționale 
a tineretului. O amplă mișcare 
are drept scop intensificarea 
participării tuturor categoriilor 
de tineri la campania de propa
gare a noului in mediul rural, 
luind mai multe forme : una fi
zică, în cursul căreia tineri mun
citori, elevi și studenți, vor par
ticipa ia lucrările de construire 
a unor noi așezări rurale ; alta 
tehnică, ceea ce presupune ca 
fiecare participant, în funcție de 
formația sa, să se integreze în
tr-un colectiv care va încerca să 
rezolve probleme de ordin sani
tar — pentru studenții medici- 
niști spre exemplu — ale sub
nutriției, de sociologie. In sfîr- 
șit, pe plan științific, studenții 
organizați în Comisia universi
tară vor ține seminarii în vede
rea ameliorării pregătirii cadre
lor de tineri, pentru ridicarea ni
velului cultural, combaterea a- 
nalfabetismului. în afara acestei 
mișcări, tineretul va declanșa 
campania de explicare a politi
cii agrare, a metodelor de „ges
tiune socialistă a întreprinderi
lor" etc.

1974 — anul conferinței națio
nale a tineretului — urmează să 
aibă o mare importanță in or
ganizarea tinerei generații alge
riene, prin extinderea cîmpuri- 
lor de activitate și prin întărirea 
structurilor organizației de ti
neret. Obiectivele programatice 
de acest gen se circumscriu pla
nurilor politice, economice și so
ciale ale întregului popor alge- 
rian, pe drumul progresului — 
în cadrul cărora tineretul tși 
face tot mai simțită prezența 
prin eforturi și realizări.

interior 
dinari 

național 
260 de

trizi •
(L969)

trui 
dolari

o Suprafața: 
2.381.741 km. n.

o Populația: 
14.770.000 locui
tori (1971)

• După 132 
de ani de domi
nație colonială 
franceză, în 
1962, la 3 iulie, 
Algeria devine 
independentă.

• Orașe principale : Al
ger (1.200.000 locuitori), 
Oran (328.260) Constantine 
(323.650), Annaba, Setif.

• Repartiția populației: 46 
la sută urbană, 54 la sută 
rurală.

Produsul 
miliarde
Produsul 
locuitor:

Principalele producții:

19,3

pe

60 milioane tone petrol, 3,6 
miliarde metri cubi gaze, 
3,275 milioane tone minereu 
de fier, 700.000 tone oțel, 
8,5 milioane hectolitri vin, 
500.000 tone citrice, 110.000 
tone curmale.

o Totalul elevilor școlari
zați : 2.225.000. Taxa de șco
larizare in 1973 a atins 76 
la sută din copiii de vîrstă 
școlară (60 la sută in 1970!. 
1971). Sînt trei universități 
(Alger, Oran și Constantine) 
și mai multe școli politehnice 
superioare.

și elaborarea unui 
acțiune pentru anul 
seama de planul de 
națională“. După

dezbateri reprezentanți 
(districte) 

anului 1974 
special da- 
primul tri-

® Oaspeți la sediul M.PJ
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Cissoko Sekou: „Toată considerația pentru politica 
internațională a României../'

Cissoko Sekou, secretarul 
general al Mișcării Panafri- 
cane a Tineretului (M.P.J.) ne 
primește cu un zîmbet larg, 
deschis. Vn prietenesc salut de 
„Bine ați venit la sediul orga
nizației noastre“ și convorbi
rea demarează ușor.

flecare dată am constatat cu 
plăcere că sînteți stimați, că a- 
veți prieteni pretutindeni în A- 
frica. In ceea ce ne privește, vă 
rugăm să transmiteți tineretu
lui român mesajul nostru de 
prietenie și solidaritate, precum 
și hotărîrea noastră de a con
cretiza acțiunile comune asupra 
cărora am căzut de acord.

_— Mă găsesc încă sub puter
nica impresie care mi-a produ
s-o vizita în țara dvs. Am in
format întregul secretariat al 
M.P.J. despre contactele cu tine
retul român, cu U.T.C., și despre 
rezultatele fructuoase ale aces
tora. Le-am expus pe larg do
rința tineretului din patria 
dumneavoastră de a întreține cu 
tineretul african relații de sin
ceră colaborare, de solidaritate 
militantă. Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Africa, in
tensificarea relațiilor multilate
rale ale României cu țările A- 
fricii, raporturile tot mai strînse lă, cu intensificarea manifestă- 
dintre tineretul african și român, 
alcătuiesc fără îndoială expresii 
sincere ale prieteniei, ale do
rinței reciproce de cooperare. 
Prezența delegației de tineret 
din România în mai multe țări 
ale Africii, convorbirile cu orga
nizații ale tineretului de pe con
tinent, între care și vizita la se
diul M.P.J. din Alger, este o 
nouă mărturie a sentimentelor 
de prețuire care le nutrim de 
ambele părți.

Avem toată considerația pentru 
politica internațională pe care o 
promovează România, cel mai 
mare respect pentru șeful statu
lui român, pentru P.C.R.. pen
tru poporul și tinerelul țării dvs. 
Am avut deseori prilejul că dis
cutăm cu interlocutori africani 
probleme de deosebit interes 
pentru comunitatea internațio
nală, pentru tânăra generație. De

Interlocutorul trece, apoi, la 
abordarea unor subiecte care 
preocupă tînăra generație a 
Africii, Mișcarea Panafricană 
a Tineretului.

— Acum cîteva din preocupă
rile noastre. Mi-am permis să 
le „clasez“, în mai multe grupe, 
fără a subestima importanța 
fiecăreia din ele. Aș începe cu 
problemele privind sprijinirea 
mișcărilor de eliberare naționa-

rilor de solidaritate în Africa, în 
restul lumii, față de lupta de 
independență din teritoriile co
loniale. Depistarea mijloacelor 
reale prin care tineretul poate 
înfrunta mai lesne dificultățile 
legate de consecințele stării de 
subdezvoltare, ar fi o altă cate
gorie de preocupări. Propagarea 
autenticilor valori artistice _
prin căutarea și selectarea celor 
mai reprezentative — Ia scara 
întregului continent, reabilitarea 
civilizației noastre, mult timp 
negată, chiar disprețuită de foș
tii stăpini, reprezintă o altă sfe
ră de preocupări. în sfîrșit, ul
tima din grupele de probleme, 
cărora le acordăm o atenție de
osebită, se referă la locul Afri
cii, al tineretului african în an
samblul de relații complexe a! 
lumii contemporane. Nu putem 
rămine insensibili la lupta po-

poarelor din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau, Namibia, Afri
ca de sud, la situația din Orien
tul Apropiat. Problemele cu care 
sintem confruntați privesc toate 
popoarele. De aceea considerăm 
că la soluționarea lor trebuie să 
participe toate părțile interesa
te. Neluarea în considerație a 
dreptului fiecărui popor de a de
cide în mod suveran asupra 
destinului său, amestecul in tre
burile interne, amenințarea cu 
folosirea forței, sînt practici ca
re, din păcate, se mai mențin, 
ele fiind din ce în ce mai mult 
supuse oprobiului opiniei publi
ce internaționale. Sintem mîndri 
că in lupta noastră pentru rea
lizarea aspirațiilor legitime ale 
popoarelor, ale tineretului din 
Africa pentru dobindirea și con
solidarea independenței politice, 
economice, sociale și culturale, 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, avem sprijinul și înțelegerea 
multor prieteni, între care și ti
neretul român.

...Cînd ne despărțeam de Al
gerul scăldat in razele soare
lui dimineții de decembrie, 
Cissoko Sekou, venit la aero
portul El Beida să ne ureze 
drum bun spre alte meridiane 
ale continentului, își exprimă 
certitudinea că pretutindeni în 
Africa vom găsi aceeași căl
dură pe care au simțit-o în 
timpul vizitelor lor in Româ
nia numeroasele delegații de 
tineret africane. Era o afirma
ție ce avea să fie confirmată 
în fiecare din etapele vizitei 
noastre pe continent.
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20 FEBRUARIE (0 inițiativă în sprijinul acțiunilor organizațiilor U.T.C. de învățare a
1974 celor mai frumoase cîntece patriotice’ revoluționare și de tineret)

(ÎN PAGINA A 5-a)

în aceeași ambianța de cordialitate și înțelegere reciprocă, președintele Consiliului de Stat al României și-a continuat

VIZITA OFICIALĂ, DE PRIETENIE ÎN ȚĂRI DIN ORIENTUL MIJLOCIU
® Satisfacție deose
bita fafâ de rezulta
tele dialogului la 
nivel înalt româno- 
sirian*Rodnice per
spective pentru dez
voltarea relafiilor 
prietenești dintre 
cele doua, fâri și 
popoare, pentru con
lucrarea în interesul 
cauzei pâcii și destin
derii internaționale

Președintele 
Nicolae Ceaușescu 

a sosit ieri 
în Republica Irak

Cetățeni de toate vîrstele aflați de-a lungul străzilor 

și bulevardelor itinerariului au ovaționat cu căldură 

pe președintele Consiliului de Stat al României, 

exprimîndu-și sentimentele de prietenie și de stimă 

deosebită pentru ilustrul oaspete. La trecerea 

cortegiului prezidențial, grupuri de cetățeni scandau 

cu entuziasm „BUN SOSIT — CEAUȘESCU !“
11 iii—ii i ■urni nr

Președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 

au semnat Comunicatul comun

Al-Âssad

La 19 februarie, « avhț 16B, le 
Damasc, «demnitatea lemnării 
Comunicatului comun româno- 
sirian de către președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, document care consem
nează bilanțul rodnic al vizitei 
oficiale de prietenie efectuată de 
șeful statului român în Republi
ca Arabă Siriană, moment de 
însemnătate istorică în dezvolta
rea relațiilor dintre cele două 
popoare prietene.

La ceremonia semnării au par
ticipat tovarășii Comei Burtică, 
Ion Pățan, George Macovescu, 
Miroea MaUța și Nicolae Doi- 
caru.

Din partea siriană, au fost 
prezenți primul ministru, Mah
moud Al Ayoubi, secretarul ge
neral adjunct al Comandamentu
lui Național al Partidului Baas, 
Abdul Al Ahmar, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri pen

tru problemele eoonomioe, Mou- 
hamad Haydar, secretarul gene
ral adjunct al Comandamentului 
Regional Baas, Muhammad Jaber 
Al Bajbouj, ministrul informații
lor, Georges Saddikhni, minis
trul de stat pentru problemele 
planificării, Moustafa Al Halla
ge, ministrul economiei și comer
țului exterior, Mouhammad Al 
Imadi,

După semnare, cel doi pre
ședinți s-au felicitat cordial, s-au 
îmbrățișat apreciind rezultatele 
convorbirilor la nivel înalt ro- 
mâno-siriene drept un moment 
de însemnătate istorică în dez
voltarea relațiilor pe multiple 
planuri dintre Republioa Socia
listă România șl Republica Arabă 
Siriană, dintre popoarele celor 
două țări.

ÎN PAGINA a 2-0

Comunicatul 
comun 

adoptat de secretarul 
general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Consiliului 
de Stat al Republicii 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și 
de secretarul general 
al Partidului Baas 
Arab Socialist, pre
ședintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez 

Al-Assad

INTERVIUL
ACORDAT 

DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE 

CEAUȘESCU 
radioteleviziunii 

siriene

Irakul, cea de-a patra țară 
arabă înscrisă pe itinerariul poli
tic al vizitelor de prietenie făcute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
l-a primit pe solul poporului 
român nu numai cu cele mai 
înalte onoruri, dar și cu cele 
mai alese sentimente de pre
țuire și stimă față de conducă
torul României socialiste.

In urmă cu trei ore numai, 
la Palatul Prezidențial din Da
masc, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez 
Al-Assad au semnat Comunica
tul comun, document politic 
care înscrie la cele mai înalte 
cote colaborarea româno-siriană. 
Urmînd documentelor semnate 
la Tripoli și Beirut, el consem
nează în cronica vieții interna
ționale acte politice cu puternice 
rezonanțe, cu efecte pozitive nu 
numai în ceea ce privește re
lațiile țării noastre ou statele 
respective, ci și pentru cauza 
păcii, colaborării și înțelegerii 
între popoare.

Bagdadul — ultima etapă din 
itinerariul vizitelor — a prefa
țat, încă din prima zi, prin în
tregul șir al manifestărilor, pa
gina luminoasă care se deschide 
în hronicul relațiilor româno- 
irakiene.

Al-Muthana, aeroportul capi
talei irakiene, este împodobit 
festiv pentru a primi pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
Sînt arborate drapelele de stat 
ale României și Irakului.

In întîmpinarea înaltului sol 
al poporului român, președinte
le Nicolae Ceaușescu și a per
soanelor oficiala care îl însoțesc 
în această vizită, care se înscrie 
ca moment de deosebită impor
tanță în evoluția relațiilor din
tre România și Irak, au venit 
președintele Republicii Irak, 
Ahmed Hassan Al-Bakr, mem
brii Consiliului Comandamen
tului Revoluției, general Saleh 
Mahdi Ammash, general Saa- 
dum Gaidan, Abdul Rărim 
Sheikali, Abdullah Salloum 
Al-Samarrai, dr. Izzal Mustafa, 
Shafik Al-Kamali, Salah Omar 
Aii, Izzet Al-Doury, Moadad 
Al-Hadissl, Taher Jadraoui, Mur- 
taadha Saeed Abdul Baqi, mem
brii guvernului, reprezentanți ai 
autorităților militare și civile. 
Sînt prezenți, de asemenea, Bu
jor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, precum și 
Vasile Gheoighe, ambasadorul 
țării noastre în Irak.

La orizont, pe cerul limpede 
al capitalei irakiene, își face a-

(Continuare tn pag. a lll-a)

Vizită protocolară 
și începerea convorbirilor 
oficiale româno-irakiene

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a z 
făcut, marți seara, o vizită pro
tocolară, la Palatul Republicii 
din Bagdad, președintelui Re
publicii Irak, Ahmed Hassan 
Al-Bakr.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovarășii Cor
nel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ion Pă
țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, George Maco-

DINEU OFICIAL
OFERIT ÎN ONOAREA 

PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Republicii Irak, 
Ahmed Hassan Al-Bakr, a ofe
rit marți seara, în saloanele Pa
latului Republicii din Bagdad, 
un dineu eficial în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Au luat parte Saddam Hus- 
sein, vicepreședinte al Consiliu
lui Comandamentului Revolu
ției, Taher Jadraoui, ministrul 
industriei, dr. Izzal Mustafa, mi
nistrul sănătății, Izzet Al-Doury, 
ministrul agriculturii și reformei 
agrare, general Saadun Gaidan, 
ministru de interne — membri 
ai Consiliului Comandamentului 

vescu, ministrul afacerilor exter
ne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Mircea Malița și Nicolae Doi- 
caru, consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat, precum și 
de ambasadorul României la 
Bagdad, Vasile Gheorghe.

în continuare, la Palatul Re
publicii din Bagdad, au început 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Irak, Ahmed 
Hassan Al-Bakr.

Revoluției, Hisham Al-Shawi, 
ministru ad-interim al afacerilor 
externe, și alți membri ai gu
vernului irakian, personalități ale 
vieții culturale și științifice, pre
cum și șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Bagdad.

Au participat persoanele ofi
ciale care însoțesc pe președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România în 
vizita sa în Irak.

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

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.
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