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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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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

adoptat de secretarul general al Partidului Comunist

Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii

Socialiste România, Nicolae Ceausescu, și de secretarul

INTERVIUL
ACORDAT DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
RADIOTELEVIZIUNII SIRIENE

general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele

Republicii Arabe Siriene, Hafez AI-Assad
La invitația președintelui Ha

fez Al-Assad, secretar general 
al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Ara
be Siriene, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a efectuat o 
vizită oficială de partid și de 
stat in Republica Arabă Siriană, 
intre 17 și 19 februarie 1974.

In timpul șederii în Republica 
Arabă Siriană, distinsul oaspete 
român s-a bucurat de o primire 
călduroasă, expresie a relațiilor 
de adîncă prietenie și stimă re
ciprocă existente între cele două 
țări și popoare.

înaltul oaspete român a vizi
tat : Societatea comercială in
dustrială naționalizată ; Muzeul 
Național și Moscheea Omaya- 
zilor.

Li timpul vizitei, cei doi pre
ședinți au avut, într-o atmos
feră de prietenie și de înțelege
re reciprocă, convorbiri asupra 
relațiilor bilaterale, asupra pro
blemelor internaționale de ac
tualitate de interes comun și în 
special asupra chestiunii Orien
tului Apropiat.

La convorbiri au participat, din 
partea română : Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român ; Ion Pățan, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior ; George Macovescu, 
■membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
ministrul afacerilor externe ; 
Mircea Malița, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat; 
Nicolae Doicaru, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat ; 
Emilian Manciur, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Arabă Siriană; Lucian 
Petrescu, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea siriană : Abdul AI 
Abmar, secretar general adjunct 
al Comandamentului Național 
al Partidului Baas Arab Socia
list ; Mahmoud Al Ayoubi, 
membru al Comandamentului 
Național al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele 
Consiliului de Miniștri ; Mu- 
bammad Jaber Al Bajbouj, 
membru al Comandamentului 
Național al Partidului Baas 
Arab Socialist, secretar general 
adjunct al Comandamentului 
regional ai Partidului Baas 
Arab Socialist ; Abdul Halim 
Khaddam, membru al Comanda
mentului Național al Partidului 
Baas Arab Socialist, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor exter
ne ; Mouhamad Haydar, mem
bru al Comandamentului Națio
nal al Partidului Baas Arab So
cialist, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri pentru pro
bleme economice ; dr. Georges 
Saddikhnl, membru al Comanda
mentului regional al Partidului 
Baas Arab Socialist, minis
trul Informațiilor ; Mustafa 
Al Hallage, ministru de stat 
pentru problemele planificării ; 
dr. Mouhammad Al Imadi, mi
nistrul economiei și comerțului 
exterior.

In timpul convorbirilor, cel 
doi președinți și-au exprimat 
satisfacția față de evoluția po
zitivă a relațiilor între cele 
două țări și voința lor comună 
de a lărgi, extinde și aprofunda 
cooperarea între acestea în do
meniile politic, economic, tehnic, 
științific, cultural și turistic și 
au subliniat necesitatea de a 
întări această cooperare în toa
te sectoarele, pe baze stabile șl

Pentru Republica Socialistă România 
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

Pentru Republica Arabă Siriană 
HAFEZ AL-ASSAD

Secretar general al Partidului Baas Arab 
Socialist

Președintele Republicii Arabe Siriene

in- 
agricol, precum și 
de colaborare în 
sănătății publice ; 
de aplicare a A- 
cooperare cultura- 

1974—1975 ; înțele- 
facilitarea în

de lungă durată, conform inte
reselor celor două țări.

In acest scop, cele două părți 
au trecut în revistă aspfecte și 
posibilități ale dezvoltării relați
ilor intre cele două țări în toate 
aceste domenii, precum și în do
meniile industrial și tehnic, al 
creșterii și intensificării relațiilor 
pe linia transporturilor, amplifi
cării schimburilor turistice și au 
hotărit să însărcineze pe repre
zentanții autorizați ai țărilor lor 
să continue tratativele în ve
derea semnării de acorduri pe 
baza avantajului reciproc. în 
timpul vizitei au fost semnate 
un număr de nouă acorduri 
pentru construirea unor obiecti
ve economice în domeniile 
dustrial și 
Convenția 
domeniul 
Programul 
cordului de 
lă pe aniii 
gerea privind 
acordarea vizelor.

Cei doi președinți și-au expri
mat satisfacția pentru evoluția 
pozitivă a relațiilor științifice si 
culturale dintre cele două țări, 
în acest cadru, cele două părți 
au apreciat că încheierea, cu 
ocazia vizitei, a Convenției de 
cooperare în domeniul sănă
tății și programului de schim
buri culturale și artistice pen
tru anii 1971—1975 constituie o 
contribuție pozitivă la intensi
ficarea raporturilor prietenești 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Siriană.

Cele două părți au căzut de 
acord să dezvolte relațiile dintre 
Partidul Comunist' Român și 
Partidul Baas Arab Socialist în 
vederea întăririi legăturilor de 
prietenie dintre cele două țări 
și popoare.

în timpul schimburilor de ve
deri asupra stadiului actual al 
situației internaționale, cei doi 
președinți au constatat că muta
țiile pozitive importante produ
se în viața internațională impuse 
de schimbarea raportului de 
forte în avantajul forțelor pro
gresului și păcii, creează bune 
condiții pentru rezolvarea pro
blemelor internaționale în avan
tajul popoarelor. Au relevat, 
totodată, ca imperialismul în
cearcă prin presiuni și mijloa
ce diverse să frîneze dezvol
tarea progresistă pentru a-și 
păstra vechile poziții șl a obți
ne noi privilegii, pe seama 
independenței popoarelor șl 
dezvoltării lor economice, ceea 
ce cere Intensificarea luptei 
maselor populare și a celor mal 
largi forțe antiimperlallste, de a 
milita cu fermitate pentru apli
carea noilor principii in relații
le dintre state și de a regle
menta problemele Internaționale 
pe baza echității, dreptului in
ternațional șl Cartel Națiunilor 
Unite.

în cursul schimbului de pă
reri in legătură cu problemele 
situației internaționale actuale, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez Al-Assad 
au subliniat cu satisfacție cursul 
pozitiv al vieții Internaționale 
și afirmarea tot mai 
In raporturile dintre 
principiilor : egalității 
In drepturi a tuturor 
Indiferent de 
tențial, nivel 
de sistemul politic, economic și 
social ; dreptului sacru al sta
telor la Independență, libertate, 
suveranitate națională șl pace ; 
neamestecului In treburile In
terne sau externe ale altul stat 

puternică 
state a 
depline 

statelor,
mărime, po- 
de dezvoltare

sub nici o formă și sub nici un 
motiv ; dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a-și alege sis
temul politic, economic și so
cial, corespunzător voinței și in
tereselor proprii, în deplină li
bertate și fără nici un amestec 
străin ; dreptului inalienabil ai 
fiecărui stat de a participa la 
examinarea și rezolvarea pro
blemelor internaționale de inte
res comun; asigurării avantaju
lui reciproc în cooperarea dintre 
state.

Cei doi președinți au subliniat 
rolul și contribuția pe care ță
rile mici și mijlocii o aduc la 
Instaurarea unui climat de pace 
și securitate in lume, la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare intre toate na
țiunile.

Cei doi președinți, condam- 
nîfid colonialismul, neocolonia- 
lismul și toate formele de discri
minare rasială, sint de acord să 
aprecieze că una din sarcinile 
urgente ale epocii actuale este 
colaborarea și armonizarea efor
turilor tuturor țărilor și forțelor 
progresiste din lume pentru a 
forma un larg front unit cu ță
rile și popoarele din Asia, Afri
ca și America Latină, pentru a 
respinge politica de presiune și 
dictat a imperialismului și de a 
promova lupta popoarelor pen
tru independentă, deplina suve
ranitate, progres social și eco
nomic. Cei uoi președinți, decla- 
rînd atașamentul lor fa(ă de a- 
plicarea principiilor coexistenței 
pașnice în relațiile dintre state 
și aprobind și sprijinind efortu
rile vizînd să realizeze destinde
rea în relațiile internaționale, 
declară solidaritatea lor cu lupta 
dreaptă a popoarelor pentru li
bertate, independență și dreptul 
la autodeterminare. ----

Plecînd de la principiile sus
menționate, cei doi președinți 
și-au exprimat profunda îngrijo
rare față de continuarea stării 
conflictuale în regiune ; au ex
primat convingerea că menține
rea sub ocupație a teritoriilor a- 
rabe, cucerite prin forță în urma 
războiului din 1967 și după a- 
ceea de către Israel, generează 
o permanentă stare de încordare 
și pericolul izbucnirii de noi os
tilități militare. Ei au fost de a- 
cord că stabilirea unei păci juste 
și durabile in Orientul Mijlociu 
se poate realiza numai prin re
tragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate în 1967, 
printr-o reglementare justă a 
problemei poporului palestinian, 
căruia să i se acorde dreptul de 
a-și hotărî propriul destin, în 
conformitate cu năzuințele «ale 
naționale.

Cei doi președinți consideră că 
acordul de dezangajare a forțe
lor in regiunea Canalului de 
Suez trebuie să constituie un 
prim pas pe calea unei regle
mentări juste și durabile a con
flictului în Orientul Apropiat.

Cei doi președinți consideră că 
O.N.U. poate juca un rol mai ac
tiv în instaurarea unei păci 
juste și durabile in Orientul A- 
propiat. Cel doi președinți au 
subliniat in timpul convorbirilor 
eforturile țărilor In curs de dez
voltare pentru statornicirea unor 
raporturi economice echitabile 
șl de egalitate in drepturi cu ță
rile industrializate șl dezvoltate, 
Ei afirmă că lichidarea și elimi
narea diferențelor dintre nivelul 
de dezvoltare industrială șl eco
nomică intre țările dezvoltate șl 
țările in curs de dezvoltare con
stituie un factor extrem de Im
portant pentru viitorul umanită
ții șl civilizației și influențează 
direct pacea și securitatea inter
națională.

Bazindu-se pe aceste prinoi- 
pii și plecînd de la dreptul su
veran al țărilor asupra resurse
lor lor naturale, de a le dezvolta 
și exploata conform cu interese
le lor, plecînd de Ia dreptul le
gitim al țărilor in curs de dez
voltare de a avea acces la cuce
ririle progresului științific șl 
tehnologiei moderne, cei doi 
președinți consideră că proble
mele energiei, ale materiilor 
prime, produselor industrializate 
și agricole trebuie să fie discu
tate și să-și găsească soluții în 
cadrul O.N.U. și pe baza justi
ției și contra exploatării.

Avînd în vedere aceste prin
cipii, cei doi președinți au fost 
de acord să sprijine inițiativa 
președintelui Republicii Algerie

ne Democratice șl Populare, 
llouari Boumediene, care, dind 
curs recomandării făcute de 
participanții la Conferința Ia 
nivel înalt de la Alger a țărilor 
nealiniate (septembrie 1973), a 
cerut secretarului general al 
O.N.U. convocarea sesiunii ex
traordinare a Adunării Generale 
a O.N.U. în vederea studierii 
problemelor materiilor prime și 
ale dezvoltării.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat satisfacția' pentru pro
gresele realizate pe calea des
tinderii pe continentul european, 
pentru începerea Conferinței 
pentru securitate și colaborare 
in Europa, cu convingerea că 
securitatea europeană și secu
ritatea în Orientul Apropiat se 
condiționează reciproc, ca părți 
ale luptei generale pentru pace 
și colaborare in lumea întreagă.

Cei doi președinți au salutat 
încheierea acordului privind în
cetarea războiului și înfăptuirea 
Păcii în Vietnam și acordul pri
vind restabilirea păcii și realiza
rea înțelegerii naționale în Laos. 
Ei au subliniat necesitatea de a 
respecta și de a pune în prac
tică toate acordurile și au ex
primat speranța că vor fi crea
te .condițiile necesare pentru a 
stabili o pace durabilă în aceas
tă regiune, astfel incit po
poarele din Indochina să decidă 
liber destinul lor, fără nici un 
amestec din afară.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Repu
blicii Arabe Siriene au subliniat 
importanța pe care o acordă 
țările lor întăririi rolului și 
eficacității O.N.U. în rezolvarea 
problemelor internaționale, in 
punerea în aplicare a principii
lor de drept internațional și 
promovarea cooperării și înțe
legerii între toate statele.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez Al-Assad 
au apreciat că pentru asigu
rarea păcii internaționale pe 
baze solide și durabile și pen
tru a îndepărta spectrul războ
iului este necesar să se acțio
neze pentru adoptarea de mă
suri concrete și eficace, pentru 
realizarea de acorduri de pace, 
pentru realizarea dezarmării 
generale și, în primul rind, a 
dezarmării nucleare.

Cei doi șefi de stat au sub
liniat necesitatea reducerii chel
tuielilor militare și alocării mij
loacelor astfel obținute pentru 
dezvoltarea economică și socia
lă și pentru ameliorarea bună
stării in lumea întreagă.

In vederea aducerii la înde
plinire a prevederilor prezentu
lui comunicat, cel doi președinți 
declară voința lor comună de a 
aprofunda și lărgi consultările 
Ia toate nivelele prin folosirea 
căilor diplomatice obișnuite șl 
prin schimburile de vizite șl 
Intilniri periodice ale reprezen
tanților lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez Al-Assad 
au evidențiat importanța schim
burilor de vizite la diferite ni
vele șl au notat cu satisfacție 
că vizita In Republica Arabă 
Siriană a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România a contribuit Ia 
Întărirea șl adîncirea relațiilor 
de prietenie și cooperare intre 
cele două țări.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
a exprimat mulțumirile sale 
pentru ospitalitatea călduroasă 
care i-a fost rezervată în timpul 
vizitei în Republica Arabă Si
riană și a transmis președinte
lui Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, o invitație 
cordială pentru a vizita Repu
blica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plă
cere. Data va fi stabilită pe cale 
diplomatică.

ÎNTREBARE: V-am ruga, 
Excelenjă, să prezentați, pen
tru ascultătorii și telespecta
torii sirieni, poziția României 
fată de situația din Orientul 
Mijlociu. Considerați că este 
posibilă instaurarea unei păci 
trainice în această regiune 
fără o retragere totală din te
ritoriile arabe ocupate în anul 
1967 și fără garantarea depli
nă a drepturilor poporului a- 
rab palestinian ?

RĂSPUNS : Aș dori să incep 
prin a adresa poporului prieten 
sirian un salut călduros din par
tea mea și a poporului român.

România, ca și alte state, a 
fost și este îngrijorată de men
ținerea încordării în Orientul 
Mijlociu, de menținerea sub o- 
cupație de către Israel a terito
riilor cucerite în urma războiu
lui din 1967. Considerăm că per
petuarea acestei stări de lucruri 
creează grave pericole, atît pen
tru Orientul Mijlociu, cit și pen
tru pacea întregii lumi. De a- 
ceea, România s-a pronunțat în 
mod constant pentru o soluție 
dreaptă și durabilă în Orientul 
Mijlociu

Am considerat și considerăm 
că este posibilă o soluție obți
nută pe baze politice, care să a- 
sigure instaurarea unei păci 
drepte, trainice, și să permită 
popoarelor din această zonă să 
se concentreze asupra dezvoltă
rii lor economico-sociale. Pentru 
realizarea acestei păci este ne
cesară retragerea trupelor israe
liene din teritoriile arabe ocu
pate. Trebuie înțeles că securi
tatea și garanția oricărui stat nu 
constau în cuceriri teritoriale, ci 
într-o politică de pace și cola
borare cu vecinii săi.

Am salutat în acest sens în
țelegerile realizate între Egipt 
și Israel cu privire la dezan
gajarea militară, considerînd 
aceasta ca un început, un prim 
pas spre retragerea trupelor 
Israeliene din toate teritoriile 
ocupate.

Considerăm, de asemenea, că 
ar fi necesară realizarea unei 
dezangajări între Siria și Israel, 
ceea ce ar însemna retragerea 
de îndată a Israelului din anu
mite teritorii ocupate, ca un 
prim pas, ca un început spre 
o soluție deplină spre retrage
rea Israelului din teritoriile ocu
pate în urma războiului din 
1967. Această dezangajare, deci, 
retragerea Israelului din unele 
teritorii ocupate, este în avan
tajul țărilor arabe și deschide 
perspectiva unei soluții depline.

De asemenea, apreciem că 
este necesară participarea la 
conferința de la Geneva a tu
turor statelor implicate în con
flict, în vederea găsirii soluții
lor, pentru o retragere cit mai 
rapidă a Israelului din terito
riile ocupate șl instaurarea unei 
păci trainice. Fără îndoială că 
ar fi util dacă la această con
ferință ar putea participa și alte 
state, inclusiv unele din Europa 
și Africa, direct interesate și 
care pot contribui la realizarea 
unei păci drepte.

Presa siriana prezintă pe spații ample vizita

președintelui Nicolae Ceaușescu, realizările

pe multiple planuri ale României socialiste
Ziarele siriene de marți 

dimineața consacră spații 
largi * vizitei, de importanță 
istorică pentru relațiile ro- 
mâno-siriene, făcută în a- 
ceastă țară de președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Ziarele reproduc pe prima 
pagină o fotografie, infăți- 
șînd pe cei doi șefi de stat 
după solemnitatea schimbu
lui de decorații, care a avut 
loc luni după-amiază.

Sub titlul „întrevederea 
dintre cei doi președinți“, 
ziarul „Al Baas“ relatea
ză despre convorbirile dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez al Assad.

Marți dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a acordat un interviu 
Radioteleviziunii siriene.

Au asistat Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Georges Saddikhnl, mi
nistrul sirian al informațiilor.

Directorul general al Radioteleviziunii siriene, Khudr al Shaar, 
adresîndu-se telespectatorilor, a spus :

„In ultimele zile, țara noastră a salutat prezența președintelui 
Consiliului de Stat și secretar general al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, care ne-a vizitat țara ia invitația 
domnului președinte Hafez Al-Assad, președintele Republicii 
Arabe Siriene.

Președintele Ceaușescu șl persoanele care 11 însoțesc au fost 
intîmpinați cu multă căldură, expresie a prieteniei trainice 
existente Intre cele două popoare prietene — român și arab 
sirian.

In timpul vizitei in Siria, președintele Ceaușescu a avut mai 
multe întrevederi, avfnd drept scop extinderea domeniilor de 
colaborare dintre țări și popoare prietene șl pe care, în cuvîn- 
tarea domniei sale de aseară, Ie-a descris drept o nouă etapă 
Istorică, importantă, In dezvoltarea relațiilor dintre țările 
noastre.

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

Direcția generală a Radioteleviziunii, dacă are ca oaspete pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, consideră această intîlnire ca o 
cinste deosebită de a avea în mijlocul său o personalitate mar
cantă. care a jucat un rol important in istoria luptei poporului 
român prieten și care depune eforturi sincere pentru consoli
darea relațiilor de prietenie dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană, plecînd de la credința egalității 
popoarelor, a dreptului lor de a-și hotărî singure soarta, de a 
apăra cinstea, demnitatea și independența lor șl care este orga
nic legat de lupta pentru o pace dreaptă în toate regiunile lumii.

Noi, în numele dumneavoastră și al întregului colectiv al 
Radioteleviziunii siriene, salutăm pe înaltul oaspete și îi mulțu
mim pentru bunăvoința de a răspunde întrebărilor adresate de 
comentatorul nostru“.

După terminarea interviului, comentatorul de politică externă, 
Ahmad Halwany, a mulțumit în mod deosebit președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru amabilitatea de a răspunde întrebări
lor, subliniind că și acest moment constituie o nouă manifestare 
a relațiilor de prietenie dintre țările și popoarele noastre.

Publicăm răspunsurile tovarășului Nicolae Ceaușescu la între
bările comentatorului politic al Radioteleviziunii siriene :

Dar. după cum am menționat 
in permanență, pentru realiza
rea unei păci drepte și dura
bile trebuie să se ajungă și la 
soluționarea problemei poporu
lui palestinian. După părerea 
noastră, aceasta înseamnă să se 
creeze condițiile necesare ca po
porul palestinian să-și poată 
hotărî de sine stătător calea 
dezvoltării sale viitoare, Inclu
siv, dacă el va hotărî aceasta, 
crearea unui stat palestinian in
dependent. Pornind de aici, 
apare și necesitatea participării 
Organizației de Eliberare a Pa
lestinei la conferința de la Ge
neva.

România este hotărită să ac
ționeze și să facă tot ce depin
de de ea pentru a contribui la 
realizarea cit mai grabnică a 
păcii drepte ți trainice în Orien
tul Mijlociu, considerînd că a- 
ceasta corespunde pe deplin in
tereselor popoarelor din această 
zonă, cauzei păcii și colaborării 
în întreaga lume.

ÎNTREBARE : In persoa
na dumneavoastră, Siria sa
lută o țară socialistă priete
nă ; poporul nostru este 
bucuros să constat» că între 
țările noastre se dezvoltă mul
tilateral relațiile economice, 
culturale, politice. Ce ne pu-

Sint reproduse, de aseme
nea, integral textele toastu
rilor rostite de cei doi pre
ședinți Ia dineul în onoarea 
distinsului oaspete român. 
Ziarele relatează pe larg vi
zita făcută, luni, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
la „Societatea Comercială 
Industrială Naționalizată”, 
despre întîlnirile și discuțiile 
avute aici ; sînt reproduse 
extrase largi din cuvîntul 
rostit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu acest prilej.

Ziarele publică, de aseme
nea, o Informație privind in- 
tllnirea care a avut loc între 
tovarășii Cornel Burtică, 

teți spune despre perspecti
vele acestor relații după vi
zita pe care o întreprindeți, 
în prezent, in țara noastră ?

RĂSPUNS : Așa cum am mai 
menționat. Intre popoarele ro
mân și sirian există relații 
vechi. Ele s-au întîlnit nu o 
dată în lupta lor comună împo
triva asupririi, pentru eliberarea 
națională și socială. In anii de 
după cucerirea independenței de
pline de către România și ai 
construcției socialismului, în anii 
de după cucerirea independenței 
de către Siria, între țările noas
tre s-au dezvoltat relațiile de 
colaborare economice, tehnico- 
științifice și culturale.

în cursul vizitei și convorbiri
lor avute cu președintele Assad, 
în convorbirile avute de miniș
trii șl reprezentanții României 
cu miniștrii și reprezentanții Si
riei am ajuns la o serie de înțe
legeri și acorduri cu privire la 
colaborarea dintre țările noastre 
în multe domenii de activitate. 
Din comunicatul care va fi dat 
publicității, precum și prin in
formarea despre acordurile rea
lizate, se va putea lua cunoștin
ță mai pe larg despre toate a- 
cestea.

Apreciez că toate aceste acor
duri și înțelegeri, convorbirile eu 

membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Abdul Al 
Ahmar, secretar general ad
junct al Comandamentului 
Național al Partidului Baas 
Arab Socialist.

în cuprinsul ziarului „Al 
Bass“ este publicat sub ti
tlul „Lumini deasupra Româ
niei — țara Dunării Albastre", 
un articol însoțit de imagini 
din România în care se face 
o amplă prezentare a țării 
noastre. Articolul informea
ză asupra dezvoltării con
temporane a țării noastre pe 
multiple planuri, subliniind 
aspecte semnificative din 

președintele Assad, vizita însăși 
au deschis o perspectivă nouă 
pentru a extinde larg colabora
rea dintre România și Siria, din
tre Partidul Comunist Român ți 
Partidul Baas, dintre poporul 
român și poporul sirian. Consi
derăm că aceste relații, care vor 
căpăta o extindere mult mal 
mare în viitor, vor avea o influ
ență puternică asupra dezvoltă
rii economico-sociale a popoare
lor noastre pe calea orînduirii 
noi, vor contribui totodată la 
cauza mai generală a colaborării, 
a progresului social și a păcii,' a- 
tît în Orientul Mijlociu, cît și în*, 
întreaga lume.

ÎNTREBARE: Ce ne pu
teți spune, Excelență, despre 
preocupările dumneavoastră 
actuale privind, dezvoltarea 
eoonomico-socială a Româ
niei ?

RĂSPUNS : In acest an, Româ
nia sărbătorește 30 de ani de la 
răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste, trecerea puterii politice 
în mîna forțelor democratice și 
apoi în mîna întregului popor și 
făurirea unei societăți noi, a so
cietății socialiste.

în toate domeniile de activita
te, România a obținut succese 
remarcabile. Voi menționa fap
tul că, în 1974, industria româ
nească produce de 28 de ori mal 
mult decit în 1948. S-au dezvol
tat puternic învățămîntul, știin
ța, cultura, a crescut nivelul de 
trai material și spiritual al în
tregului nostru popor. De altfel, 
făurirea societății socialiste are 
ca scop tocmai asigurarea unor 
condiții de viață din ce în ce 
mai bune, mai demne, pentru 
toți oamenii muncii, și aceasta 
este esența întregii politici, sco
pul însuși al. făuririi socialismu
lui, al societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe care o e- 
dificăm, în prezent, în Româ
nia. Toate acestea deschid pers
pective noi de dezvoltare econo- 
mico-socială României, de dez
voltare a colaborării sale econo
mice cu țările socialiste, cu ță
rile care pășesc pe calea dezvol
tării economice independente, 
așa cum am menționat deja — 
pentru dezvoltarea colaborării cu 
Siria, cu toate țările lumii, ba
zată pe egalitatea în drepturi, pe 
respectul independenței, suvera
nității. neamestecul în treburii^ 
interne. Apreciem că prin întrea
ga sa politică de construcție so
cialistă, prin rezultatele acestea, 
prin politica sa externă, Româ
nia își aduce o contribuție activă 
la cauza întăririi forțelor progre
sului social, a forțelor socialis
mului, a forțelor antiimperlalis- 
te, a luptei pentru pace șl cola
borare internațională.

Aș dori, în încheiere, să urez 
poporului prieten sirian noi și 
noi succese pe calea dezvoltării 
economico-sociale independente, 
pe calea făuririi bunăstării și 
fericirii sale, să obțină în cel 
mai scurt timp o pace dreaptă, 
deplină, eliberarea teritoriilor 
sale și să se poată concentra spre 
făurirea unei noi societăți.

domeniile industrial, agricol 
și al comerțului exterior. 
Ultima parte a articolului 
prezintă evoluția relațiilor 
economice dintre România și 
țările arabe, care cunosc un 
curs continuu ascendent.

Postul de radio Damasc a 
transmis, marți la amiază, 
in direct, de la Aeropor
tul internațional, ceremonia 
plecării din capitala si
riană a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Posturile de radio și tele
viziune au transmis interviul 
acordat special radiotelevi
ziunii siriene de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în timpul 
șederii sale la Damasc.

Damasc, 19 februar!» 1974
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU4

De la bordul avionului prezi
dențial, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președin
telui Republicii Arabe Siriene, 
general HAFEZ AL-ASSAD, 
următoarea telegramă :

Părăsind pămintul ospitalierei 
dumneavoastră țări, vă rog să 
primiți, Încă o dată, stimate 
domnule președinte, sincerele 
mele mulțumiri pentru primirea 
călduroasă și sentimentele de 
prietenie manifestate în timpul 
vizitei în Republica Arabă Si
riană.

Avînd convingerea că vizita 
efectuată în frumoasa dumnea
voastră țară, convorbirile pur
tate, documentele semnate cu 
această ocazie vor contribui Ta 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare pe multiple 
planuri între popoarele și țările 
noastre, la cauza nobilă a pă
cii în lume, vă rog să primiți, 
stimate domnule președinte, sa
lutul meu cel mai cordial și 
cele mai sincere urări de feri
cire pentru dumneavoastră per
sonal și pentru poporul sirian 
prieten.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a 
primit din partea președintelui 
Republicii Arabe Siriene, HA
FEZ AL-ASSAD, următoarea 
telegramă t

Cu o deosebită plăcere și cu 
multe mulțumiri am primit te
legrama dumneavoastră expri- 
mînd sentimentele prietenești, cu 
prilejul plecării din țara noas
tră, la Încheierea vizitei pe 
care aii făcut-o și aș vrea să vă 
transmit In schimb expresia de
plinei noastre convingeri că a- 
ceastă vizită constituie piatra 
unghiulară pentru a întări în și 
mai mare măsură șl a dezvolta 
relațiile între cele două țări ale 
noastre, pe baza prieteniei și 
cooperării,

Sînt sigur că perspectiva noi 
de cooperare s-au deschis în 
fața celor două popoare ale 
TioHstrc

Vă rog, domnule președinte, 
să binevoiți a accepta urările 
mele sincere de fericire șl sănă
tate, pentru dumneavoastră per
sonal, de progres continuu șl 
prosperitate pentru poporul ro
mân prieten.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Hafez Al-Assad după ceremonia înmînării unor înalte dis

tlncțil care a avut loc în cursul zilei de luni la Palatul prezidențial din Damasc

Sosirea în capitala
Republicii Irak

(Urmare din pag. I)

pariția aeronava prezidențială 
escortată de reactoare de vînă- 
toare ale forțelor militare ira
kiene.

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

La coborîre, președintele Ah
med Hassan Al-Bakr salută 
cu cordialitate pe președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi șefi 
de stat își string cu prietenie și 
îndelung miinile. Președintele Re
publicii Irak îi adresează înaltu
lui sol al poporului român urări 
de bun venit.

Președintelui RepublioH Irak li 
sînt prezentate, apoi, de către 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
persoanele oficiale care îl înso
țesc în această vizită: Cornel 
Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exte
rior, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Mircea Malița 
și Nicolae Doicaru, consilieri ai 
președintelui Consiliului de Stat.

Cei doi președinți urcă pe po
diumul special amenajat pe plat
forma de primire de pe aeroport.

Se intonează imnurile de stat ale 
celor două țări, în timp ce sînt 
trase, în semn de salut, 21 de 
salve de tun. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ahmed 
Hassan Al-Bakr trec, apoi, în re
vistă garda de onoare, după care 
un grup de copii irakieni oferă 
celor doi șefi de stat buchete de 
flori.

Președintele Republicii Irak 
prezintă persoanele oficiale ira
kiene venite în întîmpinarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu: 
membri ai Consiliului Comanda
mentului Revoluției, ai guvernu
lui, oficialități militare și civile 
aflate pe aeroport. Sînt prezen
tați, în continuare, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în 
capitala irakiană.

Cei doi președinți se îndreaptă 
apoi spre grupul cetățenilor ro
mâni aflați în misiune în Irak, 
membri ai ambasadei, ai agen
ției economice fi ai grupului de 
specialiști prezenți în Irak în ca
drul acordurilor de cooperare 
economică, care îl salută cu mult 
respect pe conducătorul partidu
lui și statului nostru.

Asistăm la un moment emo
ționant: un grup de copii ai fa
miliilor de români se apropie de 
cei doi conducători șl le oferă 
frumoase buchete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu

și președintele Ahmed Hassan 
Al-Bakr iau loc într-un automobil 
de culoare albă, și coloana ofi
cială părăsește aeroportul, în- 
dreptîndu-se spre reședința rezer
vată oaspetelui.

Cetățeni de toate vîrstele ai 
capitalei Irakului, aflați de-a 
lungul străzilor și bulevardelor 
itinerariului, Ovaționează cu căl
dură pe președintele român, ex- 
primindu-și în acest fel bucuria 
de a primi vizita înaltului repre
zentant al poporului român, sen
timentele de prietenie și de sti
mă deosebită față de ilustrul 
oaspete. La trecerea cortegiului 
prezidențial, grupuri de cetățeni 
scandează cu entuziasm „Bun 
sosit — Ceaușescu“.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Al-Bakr răspund, 
pe tot parcursul traseului, ma
nifestațiilor călduroase și priete
nești ale populației capitalei ira
kiene.

Coloana oficială ajunge la Pa
latul Bagdad, reședința rezervată 
șefului statului român pe tim
pul șederii în-capitala Irakului.

Relatarea vizitei: 
ION MĂRGINEANU 
MIRCEA MOARCĂȘ 
FLOREA ȚUIU 
Fotografii:
RADU CRISTESCU

PLECAREA DIN DAMASC
La 19 februarie, la amiază, to

varășul Nioolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, care a întreprins 
o vizită oficială de prietenie in 
Republica Arabă Siriană, a pă
răsit Damasoul, tndreptîndu-se 
pe calea aerului, spre Bagdad.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost condus, de la reședință șl 
pînă la aeroportul internațional 
al Damascului, de președintele 
Hafez Al-Assad și de alte înalte 
personalități oficiale siriene.

La aeroport, erau de față 
membrii guvernului, ai Coman
damentelor Naționale și Regio
nale ale Partidului Baas, mem
brii corpului diplomatic, amba
sadorul României la Damasc, 
EnaZțBn Manoiur, membri pi 
Ambasadei române, tehnicieni și 
specialiști români care lucrează 
în Siria în cadrul aoordurilor de 
cooperare dintre cele două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
își ia rămas bun de la cei pre
zenți : Mahmoud Al Ayoubi, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Abdul Al Ahmar, secretar 
general adjunct al Comandamen
tului Național al Partidului Baas 
Arab Socialist, Abdul Halim 
Khaddam, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul a- 
facerilor externe, Mouhamad 
Haydar, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri pentru proble
me economice, alți membri ai 
guvernului.

Apoi, împreună cu președintele 
Hafez Al-Assad, ia loo pe po
diumul de onoare.

Fanfara intonează imnurile de

SEMNAREA
UNOR ACORDURI 

Șl CONVENȚII 
ROMÂNO-SIRIENE

La Palatul Consiliului de Mi
niștri a avut loc semnarea a nouă 
acorduri de colaborare și coope
rare economică în domeniul pe
trolului și mineritului, agro-zoo- 
tehnio și industrial, care, prin 
transpunerea lor în viață vor 
contribui la dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două state.

în numele guvernelor Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Arabe Siriene, acorduri
le au fost semnate de Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, și Mouhamad Haydar, 
vicepreședinte al Consiliului de 

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

Cei doi președinți treo In re
vistă garda de onoare.

Miniștri pentru problemelo eco
nomice.

Au fost prezenți Mahmoud Al 
Ayoubi, președintele Consiliului 
de Miniștri, Moustafa Al Halla- 
ge, ministru de stat pentru pro
blemele planificării, Mouha- 
mmad Al Imadi, ministrul eco
nomiei și comerțului exterior.

La Ministerul de Externe, 
George Macovescu ministrul 
român al afacerilor externe, și 
Abdul Halim Khaddam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul sirian al afacerilor 
externe, au semnat convenția de 
colaborare în domeniul sănătății 
publice.

Președintele Hafez Al-Assad își 
ia rămas bun de la persoanele 
oficiale române care îl însoțesc 
pe tovarășul Nioolae Ceaușescu.

Șeful statului sirian îl condu
ce apoi pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pînă la scara avio
nului.

Cei doi președinți se îmbrăți

șează, își string mîinile ou căl
dură.

La ora 12,30, aeronava prezi
dențială decolează, îndreptin- 
du-se spre Bagdad.

„Este cea mai mare plăcere pentru Bagdadul 

revoluționar de a îmbrățișa, astăzi, un frate 

scump, față de care și față de gloriosul său
.........     ....................................... ........ ......................... ......................Ț          ■' J " ' " '

popor noi păstrăm cel mai înalt respect“ 

cu aceste cuvinte a fost salutat 
președintele Nicolae Ceaușescu la

Solemnitatea înmînării 
Cheii de aur 

a orașului Bagdad
După sosire, în Marele salon 

al Palatului Bagdad — reședința 
oficială a înaltului oaspete în 
timpul vizitei — președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Al-Bakr se întrețin cu cordiali
tate.

Se desfășoară, »pol, o solem
nitate care marchează, încă din 
primele momente ale sosirii șe
fului statului român, atmosfera 
caldă de prietenie oare caracteri
zează raporturile dintre popoarele 
noastre. în semn de aleasă 
cinstire, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se înmînează cheia 
de aur a orașului de către prl- 

J mărul capitalei iraldene, Ibra- 
him Mohamed Ismail.

La festivitate participă persoa
nele oficiale române care îl în- 
soțeso pe președintele Nioolae 
Ceaușescu, precum și înaltele 
personalități irakiene.

Luînd cuvîntul, primarul ora
șului a spus i „Este cea mai 
mare plăcere pentru Bagdadul 
revoluționar do a îmbrățișa, as
tăzi, un frate soump, față de care 
și față de gloriosul său popor 
»oi păstrăm cel mai înalt respect, 

i, In timp ce ne exprimăm sen
timentele noastre cele mal sin
cere șl profunde față de dum
neavoastră, sperăm că această 
vizită a dumneavoastră va avea 
•ca rezultat o nouă și fructuoasă 
dezvoltare a relațiilor noastre de 
prietenie, o nouă și fructuoasă 
dezvoltare a cooperării dintre 
cele două națiuni.

Sperăm și dorim să vă bucu
rați de șederea dumneavoastră în 
cea de-a doua patrie a dumnea
voastră — Irak, pentru a vedea 
nemijlocit înfăptuirile revoluției 
naționale și progresiste de la 17 
iulie, sub conducerea președin
telui erou Ahmed Hassan Al-

Bakr, mărețele noastre realizări 
în diferite domenii.

Vă rugăm să ne permiteți să 
vă înmînăm cheia de aur a ora
șului Bagdad, moment care re
prezintă o mare onoare pentru 
noi și o cinste deosebită de a o 
încredința scumpului nostru 
frate".

Luînd ouvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus :

Stimate domnule primar al o- 
rașului Bagdad,

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

Am venit la invitația dumnea
voastră, domnule președinte, a- 
nimat de sentimentele de prie
tenie și frăție față de poporul 
irakian, cu dorința ca împreună 
să punem bazele unei colaborări, 
și mai bune, în toate domeniile, 
între popoarele noastre.

Sînt deosebit de bucuros, eu și 
tovarășii mei, că ne aflăm astăzi, 
în Bagdad, oraș cu îndelungate

DEPUNEREA
UNEI COROANE DE FLORI 

LA MONUMENTUL EROILOR
In cursul după-amiezii, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor din Bag
dad, aducînd un omagiu celor 
căzuți în lupta pentru liberta
tea și independența patriei lor. 

tradiții de cultură șl vechi tra
diții revoluționare.

Primind această cheie de aur 
a orașului dumneavoastră consi
derăm aecasta ca o cinste la a- 
dresa poporului român, a capi
talei României, orașul București, 
ca un simbol al prieteniei și co
laborării dintre popoarele noas
tre, care își făuresc o viață nouă, 
liberă și independentă.

Știți că poporul român, care a 
obținut succese remarcabile în 
construirea socialismului, făureș
te acum societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, este dor
nic să dezvolte colaborarea cu 
poporul irakian, cu toate popoa
rele care luptă pentru o viață 
mai bună și mai fericită.

Sper că această cheie se va 
asemui cu cheia din poveste și 
ne va ajuta să deschidem orice 
ușă — desigur, mă gîndesc Ia 
ușa prieteniei și frăției dintre po
poarele noastre — ceea ce va 
constitui un lucru bun nu numai 
pentru noi ci și pentru cauza 
păcii și colaborării în întreaga 
lume.

Vă mulțumesc încă o dată 
(Aplauze).

Atît la sosire, cit și la ple
care, o mulțime de locuitori ai 
Bagdadului, aflați în piața do
minată de arcada impunătoare a 
monumentului, au făcut șefului 
statului român o caldă manifesta
re de simpatie.
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1974-AN AL PRODUCȚIILOR AGRICOLE 
RECORD ÎN TOATE DOMENIILE

PENTRU 0 BUNĂ RECOLTĂ
DE ZARZAVAT

...Deși timpul nu este favora
bil în totalitatea lucrărilor agri
cole, activitatea legumicultorilor 
este în toi. S-a trecut deja la a- 
menajarea răsadnițelor, însămîn- 
țarea -legumelor timpurii și la fer
tilizarea suprafețelor în toate fer
mele legumicole. Preocupările în
scrise pe agenda de lucru a le
gumicultorilor din această peri
oadă ne-au fost furnizate de to
varășul Traian Nedelea, directo
rul adjunct al Întreprinderii ju
dețene de legume-fructe Arad. 
„In primul rînd — ni s-a relatat 
de către interlocutorul nostru — 
pentru aprovizionarea cu legume 
timpurii încă din toamna anului 
1973 au rămas în cultură 14 hec
tare cu salată, 23 hectare cu cea
pă verde și 81 hectare cu spanac. 
Aceste legume, care se vor găsi pe 
piață la sfîrșitul lunii martie, satis
fac în totalitate nevoile de con
sum ale municipiului Arad pre
cum și ale județului. Pe Ungă a- 
ceasta la cooperativele agricole 
din Sîntana, Șimand, Aradul 
Nou, Curtici, Horia au fost pre
gătite spațiile de produs răsad, 
respectiv, sere înmulțitor, solarii 
calde și răsadnițe în vederea ob
ținerii tomatelor și ardeiului gras 
timpuriu. Concomitent a fost a- 
menajată suprafața de 154 hec
tare solarii unde vor fi plantate a- 
ceste legume. Varza timpurie este 
preconizată a fi cultivată pe o su
prafață de 120 hectare, cu pon
dere deosebită în fermele unită
ților cooperatiste specializate în 
legumicultură. Întregul răsad a- 
dică 6 000 metri patrați, a fost 
asigurat. Așa că spre sfîrșitul lu
nii aprilie și începutul lunii mai 
atît pe piețele județului nostru 
cit și pentru cele din țară vom 
livra varză timpurie. De consem
nat este faptul că prin măsurile 
adoptate privind asigurarea cu 
răsad necesar unităților care nu 
au posibilitatea producerii lui pe 
plan local, întreprinderea noas

tră dispune de două centre de 
produs răsad, cu o suprafață de 
15 000 metri patrați seră înmul
țitor fi 75 000 metri patrați so
larii, încălzite, în care se vor 
produce peste 25 milioane răsad 
tomate și ardei, care acoperă a- 
tît nevoile proprii cit și altor be
neficiari. De fapt pentru produc
ția de legume a anului 1974 au 
fost asigurate cu sămînța nece
sară realizării planului de pro-

LEGUMICU LTORII

DIN JUDEȚUL ARAD

AU ÎNCEPUT 

ÎNSAMÎNȚAREA 

LEGUMELOR TIMPURII

ducție toate unitățile agricole 
producătoare de legume clin ju
deț. De asemenea, prin planul de 
producție s-a stabilit cultivarea 
suprafeței de 100 hectare cu car
tofi de toamnă. Aceasta ca ur
mare a asigurării consumatorilor 
din județul nostru cu cartofi pe 
perioada de iarnă. Am înființat 
în acest scop, două ferme la 
C-A.P Sîntana cu o suprafață de 
50 hectare și la C.A.P. Semlac 
tot ou o suprafață de 50 de hec
tare. Terenul este pregătit, acum 
se administrează îngrășămintele 
necesare. Așteptăm doar să pri
mim cantitatea de 300 tone car
tofi sămînță, din județele spe
cializate în producerea lor. Un 
interes susținut pentru produc
ția de legume a acestui an do

vedesc în special cooperatorii de 
la unitățile agricole din Aradul 
Nou, Fîntînele, Tudor Vladimi- 
rescu, Macea precum și cei de la 
Zădăreni, Curtici, Mănăștiur, 
Aluniș, care au reușit încă din 
toamnă să execute lucrările agri
cole necesare terenurilor ce ur
mează a fi plantate cu legume ca 
și aplicarea îngrășămintelor or
ganice. Urmează doar lucrările 
pregătitoare și însămînțarea pno- 
priu-zisă a. legumelor".

Dacă mai adăugăm la cele 
spuse de directorul adjunct si 
angajamentele oamenilor de la 
centrele de legume și fructe cu 
ocazia adunărilor generale, ne 
întărește convingerea că anul a- 
cesta grădinile Aradului vor fi 
mai bogate. Este îndeajuns în a- 
cest sens să arătăm angajamentul 
muncitorilor de la centrul de le
gume și fructe Chișinău Criș, de 
a preda la fondul de stat 130 
tone legume peste cifra planifi
cată, valoarea producției supli
mentare la conserve și semi-con- 
serve va depăși 150 000 lei, vîn- 
zările către populație vor crește 
cu 130 000 lei, productivitatea 
muncii va crește cu 2 la sută 
peste cifra planificată, se vor re
duce cheltuielile planificate cu 
aproximativ 154 000 lei și multe 
alte angajamente, care în final 
va duce la sporirea beneficiului 
din efort propriu cu peste 250 000 
lei. Asemenea angajamente am 
consemnat și la adunările gene
rale ale oamenilor muncii de la 
centrele din Ineu, Sebiș și Petica.

In încheiere putem arăta că 
încă de acum, de la pregătirea 
răsadurilor, peste tot se acordă 
cea mai mare importanță data la 
care se efectuează semănatul, mo
dului de dirijare a factorilor de 
vegetație pentru realizarea unei 
reușite eșalonări a producției de 
legume.

OVIDIU MARIAN

INIȚIATIVE Șl ACȚIUNI TINEREȘTI

Fertilizarea solului
Cea mai mare concentrare de 

forțe am întîlnit-o în zona de 
timpie la împrăștierea îngrășă
mintelor naturale. Numai pe ra
za consiliului intercooperatist Bo- 
zovici au fost pînă în prezent 
administrate 3 425 tone îngrășă
minte naturale pe o suprafață de 
103 hectare. Fruntașe sînt coo
perativele agricole din Bîrbovăț, 
Eftimie Murgu, Panta care au 
transportat în cîmp fiecare peste 
800 tone gunoi de grajd. La 
C.A.P Bozovici două graifere 
încarcă zeci de tone de gunoi 
de grajd în cele 7 remorci bas
culante. Cu aceste mijloace se 
cară zilnic pe cîmp 100—150 to
ne gunoi, acțiunea fiind în așa 
fel organizată ca în cîteva zile 
să fie transportată în cîmp în
treaga cantitate de gunoi de 
grajd existentă 1a sectorul zoo

tehnic, adică aproximativ 2 000 
tone. La fel se muncea și pe 
raza consiliilor intercooperatiste 
din Berliște, Oravița, Caran
sebeș, Brebu, Berzovia, Zăgu- 
jeni și Bocșa, ceea ce demons
trează hotărîrea cooperatorilor de 
aici de a nu precupeți nici un 
efort, de a folosi toate posibi
litățile, toate resursele pentru 
realizarea unor recolte bogate. 
Nu același lucru putem spune 
despre cooperativele agricole din 
Moceriș, Ciortea, Ticvanul Mic, 
Domajnea, Ezeriș și Izgar. Aces
te cooperative sînt cele care ori 
că au transportat în cîmp canti
tăți foarte mici, ori că nu au 
început aceste lucrări. Consiliile 
de conducere trebuie să ia mă
suri urgente pentru antrenarea 
tuturor cooperatorilor la această 
importantă acțiune.

0 nouă podgorie
In zona orașului Moldova No

uă se va amenaja din anul acesta 
o nouă podgorie. Tinerii de la 
C.A.P. și de la S.M.A. — peste 
100 la număr — au executat de
ja mii de gropi în care va fi 
plantată vița de vie. La sfîrșitul 
săptămînii în ajutorul lor vin 
?i uteciștii din întreprinderile in
dustriale ale orașului. Concomi
tent cu săparea gropilor se exe
cută și administrarea îngrășă
mintelor naturale la fiecare vi
ță, pentru ca din primul an fie
care fir să aibă îngrășămintele 
necesare. Și astfel tinerii din Mol
dova Nouă și-au deschis un șan
tier al muncii patriotice prin 
care va spori patrimoniul viticol 
al județului cu cîteva zeci de 
hectare de vie.

RUBRICA ELEVULUI ® RUBRICA ELEVULUI
PENTRU CEA MAI BUNĂ CLASĂ

CONCURSUL NOSTRU

1.

2.

3.

Rezultatele

Au trimis bilanțul primului trimestru 104 colective de clasă. 
Dintre acestea- au obținut mediile:

• peste 9-2 clase
• intre 8-9 - 25 clase
• între 7-8 - 28 clase
e între 6-7 - 5 clase
Nu au comunicat media 31 clase.
• clase cu corigenți: 41
• clase fârâ corigenți : 48
• nu au comunicat situația: 15 clase.
e Au fost apreciate cu media 10 pentru activitățile U.T.C. 

57 clase, iar cu media intre 9-10 - 18 clase.
e Nu au comunicat media - 29 clase.
o 5-au clasat pe primele 10 locuri:

Liceul pedagogic, Timișoara, anul IV (învățătoare)i 
media 9,22.
Liceul pedagogic, Cîmpulung Muscel - anul V Bi me
dia 9,14.
Liceul „N. Lenau", Timișoara - anul II A: media 8,97.

4. Liceul „Unirea", Tr. Măgurele - anul III Gr media 8,90.
5. Liceul pedagogic, Craibva - anul IV B: media 8,84.
6. Liceul „M. Viteazul", București - anul IV matematică: 

media 8,78.
7. Liceul pedagogic, Craiova - anul V înv.: media 8,77.
8. Liceul „Unirea , Tr. Măgurele - anul III D: media 8,75. 

Liceul nr. 1 Dorohoi - anul IV B: media 8,74.
10. Liceul „M. Viteazul", Turda - anul III A: media 8,65. 
Nici unul dintre colectivele amintite nu are corigenți, iar 

media pentru activitățile organizațiilor U.T.C. pe clase este, 
cu o excepție, 10.

9.

In aurind, noi amănunte 
despre experiența Liceului 
industrial energetio din Cluj 
privind organizarea activi
tății elevilor in atelierele și 
laboratoarele școlii.

Fotoi ST. WEISS

INTRE PATRU OCHI

99
Eu văd bine că părinții

UN PRIM BILANȚ noștri, din prea mare
iubire, desigur, ne îndrumă

VOCAȚIA 
NOULUI, 
PASIUNEA 
CREAȚIEI

• MAI PUȚIN DE JUMĂTA
TE DIN CLASELE CONCUREN
TE AU COMUNICAT REZUL
TATELE.

Sîntem în 20 ale lunii februa
rie. Stabilisem ca pînă în 25 ale 
lunii ianuarie să primim rezul
tatele pe primul trimestru de 
școală. Ca organizatori, am gîn- 
dit că este firesc să cunoaștem 
după fiecare trimestru de învă
țătură și să-1 Informăm pe toți 
concurențil cum se prezintă si
tuația echipajelor participante 
la concurs. Un asemenea bilanț 
poate fi stimulativ șl mobiliza
tor. Au răspuns însă solicitării 
mai puțin de jumătate din cla
sele concurente.

Să fi uitat concurețil înțele
gerea de la început ? Să existe 
colective care au abandonat în
trecerea ? însuși echipajul nu
mărul 1 înscris în întrecere, 
anul III I, clasă specială de 
chimie, Liceul „Gh. Lazăr" 
București nu și-a făcut cunos
cute rezultatele. Există și pro
babilitatea ca unor colective să 
nu le vină la îndemînă a vorbi 
despre bilanțul lor, lntruclt n-ar 
fi cel dorit într-un concurs. 
Alte clase însă, fiind într-o a- 
semenea situație dificilă, au 
avut curajul să ni se prezinte 
la sfîrșit de trimestru așa cum 
sînt, cu părerile de rău și cu 
glndul de a reface handicapul. 
S-ar putea, totodată, să nu se 
fi înțeles un lucru : că echipa
jele rămln în concurs, chiar 
dacă au corigențl, pînă la sfir- 
șitul anului, numai atunci des- 
callficîndu-se în situația că ele
vii clasei nu au promovat in
tegral.

Așadar, facem apel la o ati
tudine deschisă. Colectivele 
care au abandonat, considerînd 
că n-au suflu pentru o între
cere de un an școlar, să comu
nice acest lucru, incit clasele 
rămase în concurs să știe ală
turi de cine au continuat în
trecerea. Cele care n-au înțeles 
bine criteriile, dar s-au edifi
cat acum, dorind să continue 
întrecerea, să ne trimită degra
bă rezultatele. (Din județul Ti
miș s-au înscris la concurs 118 
clase, ne-au trimis rezultatele 
numai 23).
• NOTA 10 PENTRU ACTIVI
TĂȚILE U.T.C. | DAR CE SE 
ÎNTÎMPLĂ cu corigenții?

Parcurgem bilanțul celor 105 
clase și încercăm să ne edifi
căm pentru ce a fost aeordată

nota 10 la capitolul „activități
le organizației U.T.C. do clasă", 
această notă maximă predoml- 
nînd. Trecem în revistă multe 
acțiuni, chiar foarte multe. Ob
servăm, fără tăgadă, că în co
lectivele concurente a fost im
primat alt plus vieții organiza
ției U.T.C. de clasă. Din re
portajele și telexurile concursu
lui publicate de noi reiese lim
pede aceasta. Nu punem, deci, 
la îndoială obiectivitatea celor 
care au acordat nota 10 pentru 
activitățile U.T.C. Altundeva se 
află semnul întrebării. In mod 
sigur, planurile organizațiilor 
de clasă prevăd ca obiectiv 
prim : cultivarea răspunderii 
față de Învățătură. Cum se face 
că nota 10 a fost, în dese ca
zuri, acordată claselor pentru 
numărul de acțiuni — intere
sante, desigur — fără să se 
țină seama de contribuția 
organizației U.T.C. a clasei la 
bunul mers al Învățăturii în 
colectivul de elevi. Din punctul 
acesta de vedere, apreciem pro
cedura Consiliului municipal al 
elevilor Lugoj, și nu atît pro
cedura — faptul că a analizat 
situația fiecărei clase concu
rente, — cît exigența dovedită. 
Comitetul U.T.C. de la Școala 
generală nr. 3, Lugoj, de pildă, 
a acordat clasei a VUI-a, nota
9 pentru activitățile U.T.C., 
Consiliul municipal al elevilor 
a adus o corectură considerînd, 
întemeiată, dat fiind numărul 
de 8 corigenți cîțl are clasa, 
că nota meritată este 8. Pro- 
cedînd în același mod, obiectiv 
șl exigent — stimulativ, anul 
II A al Liceului „Corlolan Bre- 
diceanu" din Lugoj, întrucît a 
terminat trimestrul I cu 9 co
rigențl a fost apreciat cu 7,50 
pentru activitățile desfășurate, 
în timp ce anul III A, neavînd 
nici un corigent, a primit 9,50. 
Chiar și o clasă situată pe lo
cul 9 în clasamentul nostru, cunj 
este anul IV B, Liceul nr. 1 
Dorohoi, nu a fost apreciată cu
10 ; cel care îl urmăresc evolu
ția au pretenții mal mari față 
de un asemenea colectiv șl l-au 
acordat 9,50.

Anul II A, Liceul din Făget, 
termină trimestrul cu 18 corl- 
gențe dar este notat cu 10 pen
tru activitățile realizate. E greu 
de Înțeles de ce anul III A, al 
aceluiași liceu, cu numai 3 co
rigenți, se află la egalitate, pri
vind aprecierea (nota 10), cu 
anul II A. Cu 14 corigențl, anul

spre o muncă mai ușoară. 
Uneori cu riscul de a ne

crea o psihologie
dăunătoare...“

ar

II, Liceul teoretic Iancu Jla- 
nu, județul ' Olt, primește și 
el nota 10 pentru activită
țile desfășurate de organizația 
clasei. Situația se repetă' cu 
anul III B, Liceul din Caracal, 
care are 12 corigențl. Pînă 
și un colectiv ca anul III al 
Liceului „I. C. Frimu", comu
na Dudeștii Vechi, județul Ti
miș, avînd jumătate din efec
tivul său 17 elevi — în situa
ție de corigenți este totuși 
apreciat cu nota 9 pentru acti
vitățile de organizație ca șl anul 
II al Liceului din Strehaia, cu 
15 corigenți. Exemplele 
putea fi continuate.

Oricît de interesante ar fi 
fost activitățile politice, ideolo
gice, culturale, sportive, distrac
tive, inițiate in aceste clase, 
din moment ce ele n-au avut o 
influență favorabilă asupra în
vățăturii, iar organizația U.T.C. 
a clasei n-a dovedit capacita
tea educativă să diminueze 
insuccesele la învățătură In
tr-un colectiv concurent, — an
gajat să obțină rezultate bune 
cu întregul efectiv de elevi, să 
fie model pentru toate cele
lalte clase din școală, — notele 
de 10 ort 9 apar nejustificafe, a- 
cordate, cu prea multă lar
ghețe.

Am dori să cunoaștem părerea 
colectivelor concurente, să dis
cutăm acest aspect. Merită o 
clasă nota 10 la activitățile 
U.T.C. — notă care va deter
mina creșterea mediei totale a 
clasei — în condițiile în, care 
are corigenți ?

• UN NOU OBIECTIV DE 
ÎNTRECERE PENTRU ACEAS
TA PRIMĂVARA : MUNCA 
PATRIOTICA !

Anul III C, chimie, Liceul 
„Zinca Golescu" din Pitești pro
pune o completare la criteriile 
concursului nostru. Fiecare co
lectiv concurent — o brigadă de 
muncă patriotică ! Fiecare cla
să să efectueze cît mai multe 
ore de activitate in folosul do
tării școlii, al înfrumusețării 
orașului, pe șantierele unde vor 
fi chemați ! Primăvara lui ’74 
să fie o primăvară 
patriotice dedicată
Eliberării patriei ! 
să fie calculate in 
și In valoarea acestora.

Subsorieți chemării ? 
bleotlve de muncă vă 
neți ?

a muncii 
aniversării 
Rezultatele 
ore muncă

Ce o- 
propu-

Sînt o elevă în anul III la 
un liceu de cultură generală 
și vă scriu această scrisoare 
pentru că în ultimul timp 
am neplăceri In legătură cu 
alegerea profesiei. De fapt, 
eu mi-am ales-o demult, dar 
acum, în penultimul an, după 
toate probabilitățile, mă văd 
pusă în situația s-o schimb.

Mica mea biografie, în ex
clusivitate școlară, îmi spu
ne, încă de prin clasele ele
mentare, că matematica este 
disciplina mea preferată. 
Lîngă ea, s-a așezat, firesc, 
fizica. întotdeauna mi-a plă
cut să lucrez la montarea 
unui aparat de radio, să fac 
un fferbător electric, să re
par ceva, să realizez aparate 
ale căror scheme apăreau în 
reviste. Mă destind rezol- 
vînd probleme. Cu aseme
nea date, nu este firesc 
să-mi fi ales politehnica, in
gineria ? Am eu succese și 
la alte discipline — la româ
nă și limbile străine : trei 
ani consecutiv am obținut 
premii la olimpiada de lite
ratură, la faza județeană ; 
puteam merge șl la faza fi
nală, dar am preferat să par
ticip la matematică.

Pînă aici, totul ar fl bine, 
dar, iată că, de cîtva timp, 
cineva mă supără. Acest ci
neva este întruchipat, de 
fapt, de două persoane și 
anume de mama și tovarășul 
diriginte. Nu știu care din
tre ei l-a influențat pe celă
lalt, Insă amîndoi îmi spun 
că eu trebuie să urmez me
dicina veterinară sau agro
nomia. Pentru că nu sînt 
eu omul care să poată mun
ci în uzină. Șl de ce ? Fiind
că eu, prin 1964—1965, cînd 
eram în clasele mai mici,

In cuvintele ingi
nerului Gheorghe 
Șchiopu, simțeam, a- 
tunci tind îmi vor
bea despre uzina sa, 
întreprinderea de fier 
Vlăhița, o mîndrie 
deosebită. Se mîndrea 
cu faptul că în în
treaga Europă, nu
mai în Suedia și în 
micul orășel dintre 
munții Harghitei se 
fabrică fonta specială, 
pe bază de mangal, 
atît de apreciată pen
tru calitățile ei, în 
numeroase țări ale lu
mii. Că „meșterii 
fauri" din mîinile că
rora iese metalul mo
delat în piese și ma
șini care au dus fai
ma talentului și crea
tivității tehnice ro
mânești în lume sînt, 
în marea lor majori
tate, la vîrsta aparte
nenței la organizația 
noastră de tineret.

Și inginerul Șchio
pu este tînăr. Abia a 
împlinit 25 de ani. In 
cei doi ani de tind, a 
terminat facultatea a 
'eușit însă să „acu
muleze" 5 inovații 
aplicate deja in pro

ducție. Nu cele tite- 
va sute de mii de lei 
economii, care au re
zultat din valorifica
rea ideilor sale și ale 
celorlalți colaboratori 
contează, după păre
rea sa, cel mai mult, 
ti convingerea dobîn- 
dită că împreună cu 
ceilalți tineri din în
treprindere poate rea
liza lucruri minunate. 
Ceea ce a făcut pînă 
în prezent, îmi spune, 
este numai un în
ceput. In ultima vre
me, de tind lucrează 
la biroul de proiec
tare al uzinei, s-a 
obișnuit să bată sec
țiile, să discute cu 
muncitorii fi specia
liștii pentru ca îm
preună să examineze 
problemele „spinoa
se" ale producției și 
posibilele lor rezol
vări. In această cola
borare, în acest in
tens schimb de idei 
tehnice, de propu
neri curajoase dar și 
chibzuite îfi au ori
ginea cîteva realizări 
și proiecte comune 
de inovații. Materia
lizarea lor va aduce.

alte economii, alte 
performanțe.

In ’71, tind a ab
solvit „T.C.M."-ul la 
Politehnica din Bra
șov, media îi permi
tea să opteze — ca 
brașovean — pentru 
locuri de muncă mult 
mai „comode". Au
zise însă de fonta de 
Vlăhiță („Vedeți, o 
rolă de laminare de 
import, din cel mai 
bun oțel tratat are 
o durată de viață de 
circa 50 de ore. O 
rolă „Vlăhița" din 
fontă cu crustă dură 
durează de cinci ori 
mai mult“) devenise 
interesat de o posi
bilă specializare în 
acest domeniu și a 
cerut să lucreze aici, 
l-a plăcut uzina, i-au 
plăcut locurile și oa
menii. Astăzi are 
prieteni în aproape 
toți colegii de mun
că. Este membru în 
comitetul U.T.C. pe 
întreprindere, pe oraș, 
pe județ. „Există, de
sigur, obligații pro
fesionale, dar ceea 
ce facem aici, unde 
orașul a devenit oraș 
numai datorită dez-

voltării vechii si mi
cii exploatări de fier 
pînă la dimensiunile 
întreprinderii de as
tăzi, trebuie făcut 
din inimă de către 
toți, dar mai ales de 
către tineri. Iată de 
ce sarcinile „pe li
nie de organizație" 
completează firesc în
datoririle de specia
list și de cetățean".

Spre sfîrșitul dis
cuției, constatînd că 
a povestit multe des
pre sine fi aflînd că 
aș dori să scriu des
pre el, se miră — 
fără falsă modestie 
— că am ales o bio
grafie atît de obiș
nuită. O carieră, o 
viață ca a lui, îmi 
spune, încep in fie
care an sute de ti
neri specialiști în în
treaga țară, li dau 
dreptate, dar îmi iau 
permisiunea să afirm 
că ei, cei ca el, sînt 
oamenii despre care 
se spune că prin ceea 
ce fac „sfințesc locu
rile" în care trăiesc.

PETRE JUNIE

Temele abordate In adună
rile generale trebuie. In pri
mul rind, să răspundă Între
bărilor noastre.

Pentru a ne interesa șl 
a ne suscita curiozitatea, do
rința de participare la adu
nare nu doar fizică. Este a- 
devărat eă unele teme ne-au 
fost propuse din afară, ca să 
Învățăm oe poate fi discutat 
intr-o adunare, dar ele au 
păcătuit prin a fi prea vast 
generale, incit destui ute- 
ciști n-au putut Înțelege ce 
legătură au cu ei, cu preocu
pările lor.

Noi știm că secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, se îngri
jește cu o afectuoasă atenție 
de creșterea tinerei generații, 
are o caldă dragoste și stimă 
față de tineretul patriei și a- 
desea în cuvîntările sale vor
bește cu prețuire de noi, ’cel 
tineri, ne adresează îndem
nuri, sfaturi, orientindu-ne pe 
căile deplinei afirmări. Ei 
bine, tocmai aceste sfaturi, 
îndemnuri și orientări date 
nouă de secretarul general al 
partidului trebuie să le dis
cutăm in adunările noastre, 
să ne sfătuim cum le putem 
mai bine îndeplini.

Nu putem nega că avem șl 
noi frămintările noastre pe 
care ar fi greșit să le oco
lim. De pildă, pe mulți ne 
Îngrijorează superficialitatea 
în orientarea profesională. 
Cred că ar trebui să discutăm 
sincer această problemă în 
adunările noastre. Se mani
festă o tendință supărătoare 
din partea multor elevi de a 
se eschiva de la muncă. Toc
mai această tendință trebuie 
s-o combatem noi in adună
rile noastre și nu numai s-o

combatem, dar să Izbutim, 
prin forța dezbaterii, șl pu
terea exemplului celor mal 
buni să imprimăm un alt 
curs situației negative. Sim
țim nevoia ca temele din a- 
dunărl să abordeze mai mult 
problemele viitorului nostru.

Aș vrea să spun că evaziu
nea de la respectarea unei 
ținute decente, să-i spunem 
chiar regulamentare, consti
tuie poate primul pas spre

Trebuie să recunoaștem că 
problemele Înscrise la ordi
nea de zi a adunărilor gene
rale, cel mal adesea au ca
racter foarte general îndepăr
tează disouțille de viața 
noastră de organizație, de 
noi, ca uteciști. Vorbim des
pre „Tineri șl ideal", despre 
„Solidaritatea tineretului in
ternațional în lupta pentru 

■ pace" etc. Temele acestea 
sînt foarte importante, dar

IN (UVÌNT DIN BANCA ÎNTll
• •

Corigenții și problema
zborului în cosmos

indisciplină și dezordine. Dar 
trebuie să spun că in puține 
cazuri birourile organizațiilor 
pe clase au luat inițiativa de 
a discuta abaterile de la dis
ciplină săvirșite de elevi, de 
utectiști: fuga de la ore, ne- 
pregătirea lecțiilor, compor
tarea necorespunzătoare în 
afară de școală. Unii consi
deră că acestea sînt „vitejii“, 
le incadrează intr-un așa-zis 
„romantism" al vieții de elev. 
Dar eu nu vreau să admit că 
Indisciplinatul este un „ro
mantic". Romantismul nostru 
este, față de aceștia, un ro
mantism aspru, combativ.

ele pot fi foarte bine tratate 
la învățămîntul politic, orga- 
nizind simpozioane, invitind 
un conferențiar.

Adesea se întîmplă că din 
dezbateri lipsim tocmai noi, 
cu problemele noastre școla
re, de viată, mari sau mici. 
Lupta împotriva formulelor 
stereotipe, împotriva impro
vizației și a superficialității, 
pentru promovarea unui spi
rit critic și autocritic curajos 
și obiectiv, mai ales construc
tiv, care să-1 implice direct pe 
fiecare elev, pe fiecare ute- 
cist In sarcinile organizației 
din clasa sa — asta cred eu

că reprezintă condiția esen
țială a reușitei adunării ge
nerale. Eu cred că atunci cînd 
avem o situație negativă ce 
trebuie urgent îndreptată — 
a face adunări cu referate 
despre zborul in cosmos sau 
despre arta universală în
seamnă a praotica un adevă
rat evazionism, a ne îndepăr
ta de ceea ce reprezintă con
ținutul presant al vieții de 
elev. Să nu fiu înțeleasă gre
șit t zborul în cosmos, arta 
sînt teme asupra cărora dis
cutăm cu Înflăcărare, dar mai 
cred că e bine mai întîi să 
ne asigurăm că la discuția 
noastră nu sînt corigențl la 
limba română, matematică 
sau chiar repetenți.

Să discutăm, dacă nu vrem 
să Ie înlesnim colegilor noș
tri drumul spre demagogie, 
despre noi, despre munca 
noastră în măsura în care noi 
o depunem și înțelegem să o 
realizăm fără rebuturi. Să 
discutăm despre tineret, des
pre tinerețe și aspirațiile 
noastre, despre societate șl 
despre patrie in măsura in 
care noi înșine sintem pă
trunși de conștiința că sîntem 
o parte din marele tot al e- 
fervescenței noastre socialis
te. Să discutăm despre civi
lizație, progres, despre cul
tură dar toate privite 
prisma activității 
Oare cea mai bună 
că ne 
pe cei 
stă în 
faptul 
dri cu situația la învățătură ?

prin 
noastre, 
dovadă 

iubim patria, partidul, 
care ne cresc nu con- 
pregătirea noastră, in 
de a ne putea min

MARCELA BLÀGA, 
elevă Liceul „E manoil Gojdu" 

Oradea

am avut un astm bronșic 
care însă, după un tratament 
riguros, se pare că a dispă
rut. Totuși, eu am rămas o 
elevă bolnavă care trebuie 
să albă o muncă ușoară, po
trivită organismului său etc. etc.

Mama afirma că ml-ar fl 
recomandat să devin medic 
veterinar sau inginer agro
nom, pentru că voi sta mai 
mult în aer liber. Tovarășul 
diriginte îmi amintește că 
dumnealui, în cel 28 de ani 
de învățămînt și-a îndrumat 
elevii spre anumite profesii, 
și toți l-au ascultat, ajun- 
gînd oameni buni. Mie îmi 
spune că cele două profesii 
propuse sînt foarte frumoase 
și bănoase, că trebuie să-1 
ascult. Ei bine, dintre toți 
elevii dumnealui eu voi face 
o excepție, nu pentru că sînt 
încăpățînată, cl pentru mai 
multe motive : a) nu vreau 
să renunț Ia matematică și 
fizică ; de cîțiva ani mă pre
gătesc la aceste discipline 
și a renunța acum înseamiță 
— pentru mine — a-mi des5V 
considera singură propria-mi 
muncă ; b) după mine o pro
fesie este frumoasă dacă o 
faci cu plăcere ori mie 
nu-mi plac nici medicina ve
terinară, nici agronomia, 
deci nu le-aș practica eu 
plăcere ; c) nu consider că 
trebuie să mă gîndesc să-nu 
aleg o profesie după crite
riul „e bănoasă".

Poate n-am fost prea cla
ră. Ce doresc eu, în esență, 
este să mă ajutați. Nu vreau 
și nu pot să-mi schimb pro
fesia după atîția ani de 
muncă în vederea reușitei. 
Mereu m-am gîndit la ceea 
ce va fi profesia mea, la ce 
voi fi eu. Am visat uzina In 
care voi lucra, m-am văzut 
în forfota unui colectiv de 
oameni al fabricii, ai pro
ducției, făcînd proiecte, mun
cind la noile mașini care vor 
apare. Visul meu, care nu e 
de loc copilăresc, este ln- 
tîmpinat, ca șl -cum ar tre
bui să cobor picioarele pe 
pămlnt, cu replica „nu vei 
rezista". De ce știe altcineva 
mai bine decît mine, chiar 
șl părinții mei, care ml-au 
urmărit evoluția aproape 18 
ani, la ce voi rezista și la ce 
nu ?

Ca să fiu sinceră, eu văd 
bine că părinții noștri, din 
prea mare iubire, desigur, ne 
îndrumă spre o muncă cît 
mai ușoară. Uneori chiar cu 
riscul de a crea copiilor lor 
o psihologie dăunătoare de 
om bolnav, debil, cum este 
cazul meu. însă, vă repet, 
eu nu văd ce rău mi-ar pu
tea face munca în uzină, 
chiar dacă accept Ideea că 
aș fl cumva suferindă. Mai 
rău mi-ar face să muncesc 
fără satisfacții, fiindcă aș 
depune un efort Îndoit, m-aș 
solicita fizic șl sufletește ca 
să-mi fac datoria, pe cînd în 
uzină, unde-ml place, satis
facțiile ar șterge, cred eu, 
orice greutate, m-aș simți în 
elementul meu.

Nu vreau să vă conving pe 
dumneavoastră, vreau să-i 
conving pe mama și pe to
varășul diriginte, că nu se 
poate renunța la ceea ce do
rești din toată inima, că fete 
fiind, nu sintem o generație 
care trebuie cocoloșită.

Mă veți ajuta ?

V.P.C.
Motru

Redactorul rubricii : 
LUCREȚIA LUSTIG
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Primire la CC. al P.CR.
Marți, 19 februarie a.c., tovară

șul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, a primit pe 
G. M. Markov, prim-secretar al 
Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S., 
și A. A. Kosorukov, președintele 
Comisiei Internaționale a Uni
unii Scriitorilor din U.R.S.S.

La Întrevedere, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, to
vărășească, au participat Zaha-

Marți dimineața, a plecat la 
Cairo delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Uniu
nii Socialiste Arabe, va face o 
vizită de prietenie în Repu
blica Arabă Egipt.

Din delegație tac parte tova
rășii Constantin Vasiliu. ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Petre Constantin, 
secretar al Comitetului munl- 
cinal București al P.C.R.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Dumitru 
Popescu. membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Dumitru Turcuș. ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Nicolae Constantin, 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

Era prezent Osman Assal, 
ambasadorul Republicii Arabe 
Egirat la București.

★

In aceeași zi, delegația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român a sosit la Cairo.

La aeroport, delegația a fost 
Intîmpinată de Tbrahim Sukry, 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe, Mo- 
hamed Idris, membru al Comi
tetului Central, raportor pentru 
relațiile externe al C.C. al Uniu
nii Socialiste Arabe, Abou Zeid, 
secretar al Comitetului orașului 
Cairo al Uniunii Socialiste 
Arabe.

Au fost prezenți Petru Burlacu, 
ambasadorul României la Cairo, 
și membri ai ambasadei române.

In numele primului secretar 
al C.C. al Uniunii Socialiste 
Arabe, Mohamed Hafez Gha- 
nem, delegația a fost salutată 
de Ibrahim Sukry, care și-a ex
primat convingerea că vizita va 
contribui Ia strîngerea relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre Uniunea Socialistă Arabă și 
Partidul Comunist Român.

Marți, a fost semnată la Bucu
rești înțelegerea de colaborare 
între uniunile Scriitorilor din 
țara noastră și U.R.S.S., pe anii 
1974-1975.

în document sînt prevăzute 
vizite reciproce de scriitori, 
traducători și. redactori ai pu
blicațiilor de specialitate care 
se vor documenta asupra vieții 
literare din cele două țări și vor 
participa la numeroase mani
festări. Literați români și sovie
tici se vor întilni, de asemenea, 
în cadrul unor seri de poezie 
sau mese rotunde, cu prilejul 
unor schimburi de experiență, 
înțelegerea prevede, totodată, 
schimburi de noutăți editoriale 
și informații din domeniul crea
ției literare.

înțelegerea a fost semnată de 
acad. Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii Sscriitorilor și 
Gheorghi Markov, prim-secretar 
al Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S.
^Eul de istorie al Republi
cii Socialiste România, Uniunea 
Scriitorilor și Universitatea 
Populară-București au omagiat, 
marți, în cadrul unei manifes
tări, aniversarea a 350 de ani de 
la nașterea eruditului cărturar 
și umanist român Dosoftei, per
sonalitate a culturii românești 
înscrisă în calendarul marilor 
aniversări UNESCO pe 1974.

Despre personalitatea și opera 
lui Dosoftei, a cărturarului care 
a militat atît de mult pentru 
limba românească, au vorbit cu 
acest prilej cercetătorii Ion 
Chițitnia și Dan Simionescu. 

ria Stancu, președinte al Uniu
nii Scriitorilor, și Laurențiu 
Fulga, prim-vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor din țara 
noastră. A mai participat Dumi
tru Ghișe, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste.

Cu acest prilej au fost adop
tate probleme privind dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
uniuni de creație, a colaborării 
româno-sovietice pe tărîm lite
rar, a schimbului de valori spi
rituale între cele două popoare.

Marți, la Universitatea din 
Craiova, a avut loc vernisajul 
expoziției itinerante a cărții 
științifice și tehnice franceze.

In aceeași zi a fost inaugurată 
noua sală a bibliotecii lectora
tului francez al Facultății ‘ de 
filologie din Craiova.

CRONICA
U. T. C.

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală venind de la Varșovia, 
delegația U.A.S.C.R. formată 
din tovarășii Tudor Mohora, 
președinte al Consiliului 
U.A.S.C. de la Universitatea 
din București și Pintea 
Radu, președinte al Consi
liului A.S.C. de Ia Faculta
tea de fizică din Cluj, care 
au participat la „Școala de 
iarnă“ de Ia Uniejow, orga
nizată de Asociația Studen
ților Polonezi pentru Națiu
nile Unite cu tema „Coope
rarea în Europa“.

ÎNCHEIEREA turneului rugbiștilor con- 
STĂNȚENI ÎN JARA GALILOR

• Victorie categorică în fața formației „Kenfig 
Hill" : 27-3.

Echipa de rugbi „Farul“ Con
stanța și-a Încheiat turneul în 
Țara Galilor cu o victorie cate
gorică: 27—3 obținută în fața 
formației „Knefig Hill“, întărită 
cu cîțiva titulari, ai clubului 
„Maisteg“ (semifinalist în cupa 
Țării Galilor). Dar o asemenea 
selecționată nu a putut rezista 
decît maximum zece minute în 
fața avîntului constănțenilor, 
dublat cu un joc de bună fac
tură tehnică în toate comparti
mentele. La pauză, scorul a fost 
de 12—3 (Bucos — două lovituri 
de pedeapsă, Marica — încercare 
și Florescu — transformare; se
lecționata Kanfig Hill a marcat 
dintr-o lovitură de pedeapsă). 
In repriza a doua scorul a luat 
proporții: 16—3 (Motrescu — 
încercare), 18—3 (Florescu — 
transformare), 22—3 (Marica — 
încercare), 24—3 (Florescu — 
transformare), 27—3 (Bucoș — 
lovitură de pedeapsă).

• Au continuat întrecerile 
turneului internațional de te
nis de Ia Salisbury (Maryland). 
Jucătorul român Toma Ovici 
s-a calificat pentru turul II, 
cîștigînd, prin neprezentarea 
adversarului, partida cu spa
niolul Manuel Șantana.

• La patinoarul artificial 
„23 August“ din Capitală s-a 
disputat aseară al doilea meci 
dintre selecționata olimpică a 
Elveției și reprezentativa Româ
niei. învingători cu 17-4 în pri
ma partidă, hocheiștii români 
au cîștigat de data aceasta la 
un scor mal strîns : 8-4 (1-0, 
3-0, 4-4). Golurile echipei ro
mâne au fost înscrise de Ioni- 
ță (2), Tureanu, Sgîncă, Varga, 
Bandas, Iustinian și Pană.

EXPERIMENT C8
Cabinetul 

„Intre patru ochi"

In atenția celor care s-au 
adresat „prietenului X"

• SCRISORILE expediate 
pe adresa „Modern club“, 
Bd. Bucureștii Noi 48, cu 
mențiunea „pentru prietenul 
X“, dovedesc că Inițiativa 
înființării unui cabinet de 
tipul aceluia numit de noi 
„între patru ochi“, unde ti
nerii care trec prin împreju
rări dificile să poată cere 
sfaturi și sprijin direct cînd 
e cazul, răspunde unei ne
voi reale. însă, nu e mai 
puțin adevărat că o parte 
din apelurile adresate „prie
tenului X“ nu pot primi răs
puns, deocamdată, din cauza 
unei omisiuni mărunte — 
„prietenul X“ nu găsește în
totdeauna în plicuri timbrele 
poștale pentru a le comu
nica corespondenților săi 
ziua și ora programării lor 
la consultații.

VA PROPUNEM, de aceea, 
încă o modalitate pentru a 
intra în legătură cu „priete
nul X“. Dacă vî se pare mai 
simplu telefonați in flecare 
marți șl joi dimineața (9 
pină la 10,30) sau luni și 
miercuri după-amiaza (17— 
18.30) la telefon 67 31 98 șl 
cereți să vorbiți cu „priete
nul X“.

Comentatorii rubricilor de spe
cialitate ale ziarelor galeze au 
remarcat jocul bun practicat 
de-a lungul întregului turneu de 
formația constănțeană și calită
țile rugbiștilor români. Avînd în 
vedere nivelul înalt al rugbiului 
galez (Țara Galilor se află pe 
primul loc în turneul celor cinci 
națiuni) se poate afirma că re
zultatele obținute de Farul Con
stanța în turneul său — trei 
victorii și un meci nul — sînt 
deosebit de bune, chiar dacă nu 
toate formațiile întîlnite au fost 
din prima ligă. Trebuie însă pre
cizat că fiecare din echipele în
tîlnite au avut grijă să-și întă
rească rîndurile cu jucători din 
liga întîl și chiar din naționala 
Țării Galilor. întregul turneu 
s-a dovedit util atît pentru pre
gătirea de ansamblu a formației 
constănțene cît și pentru întări
rea legăturilor sportive dintre 
rugbiștii români și cel galezl.

• Sala de sport Floreasca din 
Capitală va găzdui astăzi, cu 
începere de la ora 19,00, primul 
meci dintre echipele Steaua 
București și Estudiantes Ma
drid, contînd pentru turul trei 
(grupa B) al sferturilor de fi
nală a „Cupei- Cupelor“ la bas
chet masculin.

Partida retur se va disputa 
la 27 februarie la Madrid. Este 
o întîlnire decisivă pentru ca
lificarea în semifinalele com
petiției. în prezent, situația în 
clasamentul acestei grupe este 
următoarea : 1. Spartak Zbro- 
jovka Brno — 3 puncte (din 2 
meciuri) ; 2. Steaua București 
— 2 puncte ; 3. Estudiantes
Madrid — 1 punct (ambele e- 
chipe au disputat numai cite 
un joc).

La Sala Palatului s-a deschis 
expoziția „Tehnica reglării în 
instalații pentru încălzire, răcire 
și climatizare“. Realizări ale 
tehnicii în acest domeniu sînt 
prezentate de firmele Alco, 
Hosco și Penn din Austria. Ex
poziția va prilejul timp de a- 
proape o săptămînă un util 
schimb de experiență între spe
cialiștii români și austrieci. Cli- 
matizarea la locurile de muncă 
și în încăperi, modalități de ob
ținere a temperaturilor scăzute 
și ridicate cu consum minim de 
energie — iată cîteva din teme
le ce vor reține atenția specia
liștilor prezenți în sălile expo
ziției. (I. VOICU).

Meteorologul Ion Drăghlci ne 
comunică :

Vrema se va menține căl
duroasă. Cerul va fi mai mult 
noros, vor cădea precipitații 
sub formă de burniță și ploaie 
în regiunile din vestul țării. 
Vîntul va sufla moderat cu in
tensificări locale. Temperaturile 
minime între —4 și +6 grade iar 
maximele vor oscila între 4 și 14 
grade.

Pentru București vremea se 
anunță caldă cu cerul mai mult 
noros. Vîntul va sufla moderat 
prezentînd unele intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile 
minime între 0 șl 2 grade iar 
maximele între 6 șl 8 grade.

Redactorul rubricii: 
LIDIA POPESCU

N-AR FI, 
UN

Școala, prin lecțiile de edu
cație fizică, trebuie să dea ele
vilor un sistem închegat de cu
noștințe, priceperi și deprinderi 
eare să contribuie la asigurarea 
sănătății, dezvoltării armonioa
se, sporirea capacității de mun
că. Elevul învață la ora de 
educație fizică să practice atit 
în școală cît și în afara ei, o 
ramură de sport, în funcție de 
baza materială de care dispune 
și două sau mai multe jocuri 
sportive. Aceasta îl determină 
să-și formeze deprinderi de a-și 
organiza timpul liber în mod 
util și plăcut, combătînd, mai 
tîrziu, prin mișcare, sedenta
rismul, obezitatea etc. în orele 
de educație fizică formăm de
prinderi și obișnuința de a lu
cra în colectiv, subordonînd in
teresele personale celor colecti
ve, cultivăm sentfpientul prie
teniei, cinstei, onoarei, respec
tul reciproc, dragostea față de 
muncă. Dezvoltarea forței, vi
tezei, rezistenței și îndemînării 
sînt, pe de altă parte, calități 
ce trebuie să ocupe în fiecare 
oră un rol de bază. Ținînd sea
ma, în permanență, de acest 
lucru vom obține indici cît mai 
ridicați privind dezvoltarea fi
zică armonioasă, îl vom pregăti 
pe elev pentru munca produc
tivă și pentru viață.

Instituirea sistemului unitar 
de verificare și apreciere a gra
dului de pregătire fizică și 
sportivă a elevilor este bine ve
nit. Acest lucru determină pe 
profesor la o muncă organizată 
și continuă, elimină formalismul, 
superficialitatea și diletantismul 
din lecția de educație fizică. 
Elevul participă, în mod con
știent șl activ, la trecerea pro
belor, este interesat să se auto- 
depășească, să lucreze indepen
dent și să știe să aprecieze cu 
discernămînt munca depusă. 
Prin prelucrarea cu elevii a 
acestui sistem și afișarea nor
melor, am constatat că-i inte
resează atît pe ei cît și familia.

Cea de-a doua ediție a 
Festivalului cintecului ostășesc

„TE APĂR. Șl TE CÎNT,
PATRIA MEA"

Pregătirile pentru cea de-a 
doua ediție a Festivalului 
cintecului ostășesc „Te apăr 
și te cînt, patria mea" — 
festival organizat de Minis
terul Apărării Naționale cu 
sprijinul Uniunii Compozito
rilor și Uniunii Scriitorilor 
— au intrat în faza decisivă. 
La Casa centrală a armatei 
conducerea Ministerului Apă
rării Naționale s-a întîlnit 
cu scriitori și compozitori, 
cu muzicologi și critici lite
rari realizind un dialog 
fructuos menit să mobilizeze 
toți factorii interesați in 
atingerea obiectivelor pe 
care festivalul și le-a pro
pus, în desăvîrșirea succesu
lui de care prima ediție s-a 
bucurat. Din intervențiile 
participanților la reuniune 
am reținut — pentru valoa
rea lor teoretică și multitu
dinea ideilor avansate, pen
tru temeinicia și maturita
tea politică a punctului de 
vedere propriu marcat în 
dezbaterea problemelor cu 
care cîntecul patr’otic și 
ostășesc se confrur's în e- 
tapa actuală — p« . e<e ale 
criticului Ion Dodu-Bălan. 
ale compozitorilor loan D. 
Chirescu și Ion Dumitrescu, 
Pe cele ale dirijorului gene- 
ral-maior Dinu Stelian. Pen
tru că discuțiile pir ate — 
avînd un cadru op'"m asi

OARE, NECESAR 
MANUAL ?

E drept, în notarea elevilor nu 
în toate cazurile, normele aces
tui sistem, sînt în raport cores
punzător cu indicii morfologici 
și funcționali ai organismului. 
Cazurile care fac excepție de la 
regulă sînt foarte rare, dar prin- 
tr-o abilitate pedagogică și a- 
cești elevi pot obține note bune, 
compensînd prin muncă și stră
duința depusă, prin participare

ECOURI

LA DEZBATEREA

NOASTRĂ:

„CONȚINUTUL
OREI

DE EDUCAȚIE
FIZICĂ“

la anumite concursuri de masă, 
în însușirea unor elemente teh
nice, prin notarea curentă a lor. 
Ca experiment în acest an, sis
temul este bine venit, cu condi
ția ca concluzia care se va tra
ge Ia sfîrșitul anului școlar să 
cuprindă părerea profesorilor 
dlntr-o largă rețea școlară. De 
obicei consultarea în domeniul 
educației fizice școlare se face, 
de regulă, la nivelul munici
piului București șl al unor cen
tre cu condiții optime de lucru. 
So Impune angrenarea, în mod 
efectiv, â învățătorilor de pa 

gurat atît prin personalita
tea celor prezenți, cît și prin 
grîja organizatorilor care au 
deschis reuniunea cu o tre
cere în revistă în interpre
tarea formațiilor reprezenta
tive ale armatei și ale Șco
lii militare de muzică, a ce
lor mai realizate compoziții 
premiate la prima ediție, fa- 
cilitind astfel dezbaterii un 
punct de plecare concret, 
palpabil — au constituit ast
fel o analiză multiplă a pre
zenței și promovării în viața 
noastră muzicală a cîntecu- 
lui patriotic șl ostășesc. Evi
dent, pornită sub aceste 
auspicii de bun augur, bucu- 
rîndu-se de experiența acu
mulată în prima ediție și de 
succesul remarcabil pe care 
aceasta l-a avut, avînd asi
gurată angajarea fermă șl 
entuziastă a unor personali
tăți de prestigiu din rîndul 
compozitorilor și poeților, 
cea de-a doua ediție a Fes
tivalului cintecului ostă
șesc „Te apăr și te cînt, pa
tria mea“ va constitui un 
eveniment deosebit în viața 
muzicală a anului, în pro
movarea cintecului patriotic 
și ostășesc atît de iubit șl 
așteptat de militarii armatei 
noastre, de întreaga genera
ție tinără.

AL. DOBRE

tot cuprinsul țării în aplicarea 
acestui sistem. Pentru că unde, 
dacă nu la elevii din primele 
clase, se formează deprinderi și 
pasiuni pentru practicarea spor
tului cu care rămîn toată viața? 
Evident, aceasta cere o muncă 
de îndrumare și control califi
cat, mai ales la clasele I—IV. 
Lipsa unor amenajări elemen
tare, lipsa cronometrelor, nestu- 
dierea instrucțiunilor Ministeru
lui Educației și învățămîntului 
privind acest sistem, duce la re
nunțarea aplicării lui. Sînt ci- 
teva probe. necorespunzătoare, 
mai ales la clasele I—IV, dar 
fiind vorba de un experiment, 
concluziile finale vor lămuri 
totul. Am fi dorit o mai mare 
concordanță între normele pre
văzute în sistemul unitar și 
complexul „Sport și sănătate“. 
De exemplu, la vîrsta 11—12 ani 
corespunzătoare clasei a V-a la 
săritura de pe loc, pentru nota 
10, baremul este 1,70 m pentru 
băieți ; în cadrul complexului 
„Sport șl sănătate“, la care tre
buie să participe întreaga masă 
de copii, este 1,76 m. Cum se 
explică această diferență ? Re
pet, și în acest caz este bine
venit experimentul și introdu
cerea complexului.

Aș mal încerca să supun dis
cuției inițiate de ziarul „Scìn
tela tineretului“ privind „Conți
nutul orei de educație fizică“, 
îdeea dacă n-ar fi bine să se 
elaboreze un manual de educa
ție fizică 7 Firește, Înainte de 
a se lua o decizie în acest sens, 
cu privire la conținutul șl struc
tura sa, ar fi necesară o con
sultare largă a masei de cadre 
didactice.

Opinez pentru un material 
orientativ privind eșalonarea 
temelor într-un sistem de lecții, 
într-un plan calendaristic.

Prof. PETRE DARIE
Școala generală Nr. 2

. Rm. Vîlcea

„Să învățăm un cîntec"
Incepînd din această săptămînă, in cadrul emisiunii „Seară 

pentru tineret" transmisă în fiecare joi la televiziune, va fi 
inclusă rubrica „Să învățăm un cîntec" care-și propune să 
lanseze cele mai frumoase eîntece patriotice, revoluționare și 
de tineret și să ofere, totodată, o modalitate practică de în
sușire a acestora de către tineri. In cadrul acestei rubrici ur
mează a se transmite lunar (in penultima săptămînă), in in
terpretarea corului Ansamblului artistic ai Uniunii Tineretu
lui Comunist, dirijat de Petre Crăciun și a altor formații 
corale ale tineretului din țară, o piesă corală care va fi, tot
odată, publicată in ziarul „Scinteia tineretului“, în numărul 
de miercuri a săptămînii respective, precum și în programul 
emisiunilor radiotelcviziunii.

Pentru a beneficia de această acțiune recomandăm orga
nelor și organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist să 
asigure, unui număr cit mai mare de tineri, condițiile ne
cesare urmăririi rubricii „Să învățăm un cîntec" ; in același 
timp, cu ajutorul elevilor de Ia liceele de muzică și pedago
gice, a studenților de la conservatoare și facultățile de muzi
că de la institutele pedagogice, a profesorilor de muzică, să 
se treacă, în paralel cu emisiunea de la televiziune, Ia învă
țarea de către tineri a cintecului transmis. Menționăm că, in 
fiecare lună vor fi prezentate în cadrul emisiunii „Seară 
pentru tineret" organizațiile U.T.C. care au reușit să învețe 
cîntecul transmis in luna respectivă.

In continuare, vă prezentăm piesa corală „Cint de muncă 
tineresc“, care va fi transmisă în prima emisiune ce va avea 
loc în ziua de 21 februarie a.c. Muzica aparține compozito
rului Marin Constantin, pe versuri de Petre Crăciun.

CÎNTEC TINERESC DE MUNCĂ

Muzica de MARIN CONSTANTIN
Versuri!» de PETRE CRĂCIUN
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MIERCURI, 20 FEBRUARIE 1974
ÎNTOARCEREA LUI MAGEL

LAN : Centrai (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30). Gloria (orele 
8.45; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20.30).

DINCOLO DE NISIPURI : Scala 
(orele 9.30; 11,45; 14,00; 16 15; 18,30; 
20,45).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Festival (orele 8 45 ; 11 ;
13,30 : 16 ; 18.30 ; 21) ; Favorit
(orele 9,15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

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

CIDUL : Patria (orele 9 : 12,45 ;
16.30 ; 30,15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR i 
Luceafărul (orele 8.30 ; 11 ; 13,30 : 
16 ; 18,30 ; 21) ; București (orele
8.30 ; 11 ; 13,30 : 16 ; 18.30 : 21).

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

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Modern (orele 9 ;
11.15 : 13.30 ; 16 : 18,15 : 20.30).

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

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

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Excelsior (orele 9,15 j 12 ; 15.30 ;
18 ; 20,30) ; Flamura (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ;
Aurora (orele 9 : 11.15 ; 13,30 :
15.45 ; 18 ; 20,15).

TRECĂTOARELE TUBIRI î Ca
pitol (orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20 45) ; Cotrocenl (orele
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ; Volga 
(orele 9 ; 11.15 : 13,30 : 15,45 : 18 : 
20.30).

INSULA MISTERIOASA i Grlvl- 
ța (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

CERCUL înfrățirea (orele 15 30 : 
18 ; 20,15)

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI î 
Vltan (orele 15.30 ; 18 ; 20).

AVENTURA LUT DARWIN » Bu- 
lefti (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 : 16 ;

Se spună Hei rup! mu se bate din palme.

18.15 ; 20,30) ț Melodia (orele 9 :
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45).

VIFORNIȚA : Unirea (orele 16 1 
18 : 20).

LUNA FURIOASA : Floreasca
(orele 15.30 • 18 : 20,30).

VERONICA SE ÎNTOARCE î 
Drumul Sării (orele 15.30 ; 18 :
20,15).

JOE KTDD : Bucegl (orele 15,30 : 
18 ; 20,15) ; Giulești (orele 15.30 ; 
18 : 20.30).

MARELE VALS : Progresul
(orele 16 ; 19) ; Moșilor (orele 9 ;
12.15 : 16 : 19.30).

DECOLAREA ; Pacea (orele 20).

MIERCURI, 20 FEBRUARIE 1974 
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10.00 Curs de 
limba engleză. Lecția 78. 10,30
Curs de limba rusă Lecția 79. 
11,00 Film pentru tineret : ..Pășesa 
prin Moscova“. 12,15 Pagini din 
operele Iul Puccini. 16.00—17,00 
Lecții TV. pentru lucrătorii din 
agricultură. 17,30 Telex. 17.35 Curs 
de limba franceză. Lecția 81. 18,05 
Steaua polară — Testarea aptitu
dinilor profesionale. 18,30 Fantezii 
coregrafice. 18,45 Cunoașteți legi
le ? 19.20 1001 de seri : Callmero 
(III). 19,30 Telejurnal Baschet 
masculin : Steaua-Estudiantes Ma
drid (repriza a II-a) în sferturile 
de finală ale Cupei Cupelor". 
Transmisiune directă de la sala 
sporturilor Floreasca. 20.30 Tele- 
clnemateca : ..Tronul însîngerat“ 
— producție a studiourilor cine
matografice japoneze. 22,15 24 de 
ore.
PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor : .,Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea ?“ 20,25 
Refrenul meu de dor. Muzică 
ușoară cu Doina Badea. 20.45 în
trebări și răspunsuri. 21.15 Telex. 
21,20 întîlnire cu personajele lui 
Jacques Offenbach. 21.50 Desene 
animate : „Bizanțul după Bizanț" 
22.00 Film documentar „Poveste 
de toamnă“.

c

astăzi

MĂRȚIȘORUL
PREFERAT

[ Magazinele comer-
J țului de stat vă aș-
[ teaptă cu o mare va-
> rietate de MĂRȚI-
[ SOARE și CADOURI
* de primăvară !
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ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE

tedivi tn Buourețti, ttr. 13 Decembrie nr. 4, lector 1 

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

• 1 inginer principal, specializat în probleme oonsiruoțll hote
liere șl de alimentație publică ;

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

• 3 economiști pentru probleme de plan, muncă șl salarii ;
• 1 economist principal serv, producție șl prestații hoteliere ;
• 2 economiști probleme comerciale (aprovizlonare-produse ali

mentare) ;
• 1 tehnolog principal alimentație publică ;
• 1 inginer principal specializat in probleme de planificarea șl

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

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

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON : 14.69.22; 
13.69.01 ; 13.75.73.

I.C.S. „COMALIMENT“
cu sediul în București Str. C. A Rosetti nr 5. Sectorul 1.

ANGAJEAZĂ
muncitori necalificați cu buletin de București 
sau din comunele subordonate, de asemenea 
conducători auto care îndeplinesc condițiile 
cerute de Legea nr. 22, respectiv școala gene

rală și fără antecedente penale.
Doritorii se vor adresa la compartimentul per

sonal de la adresa sus indicată.

TÏRGUL IARNĂ
LA MAGAZINELE 

COOPERAȚIEI
DE CONSUM

In aceste zile, In întreaga țară se desfășoară o largă acțiune fi 
comercială : Tirgul de iarnă. U

Pină la 24 februarie se pot cumpăra avantajos, cu o redu- fi 
cere de pînă la 30% din valoarea mărfurilor : confecții, tri
cotaje $1 încălțăminte de sezon.

Din lunga listă a produselor supuse reducerii de preț, men
ționăm doar citeva dintre articolele care prezintă un real in
teres pentru cumpărători : paltoane, jachete, compleuri cu 
pantaloni, rochii și fuste din stofă, Impermeabile, costumașe 
șl salopete din țesături de bumbac și tip bumbac căptușite 
(Inclusiv cu blană naturală și Imitație de blană), tricotaje 
din fire sintetice contextură groasă pentru adulțl, ciorapi și 
șosete, căciulite, fulare, basmale, tricotaje din p.n.a., stofe 
groase, precum șl cizme șl gbete din înlocuitori de piele, 
și multe altele.

Magazinele cooperativelor de consum, aprovizionate din 
abundență cu mărfuri de sezon, ounosc tn aceste zile o mare 
afluență, deoarece cumpărătorii au posibilitatea să aleagă 
produse moderne șl de bună calitate, realizind totodată im
portante economii.

Avtnd In vedere faptul că Tirgul de Iarnă se desfășoară 
pe o perioadă mare de timp t 14 1—24 II. s-au luat măsuri ca 
magazinele cooperativelor de consum să fie permanent apro
vizionate cu un sortiment variat de mărfuri de bună cali
tate, la prețuri reduse.
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COMERȚUL INTERNAȚIONAL 
FACTOR IMPORTANT

Conferința miniștrilor» »

AL CREȘTERII ECONOMICE»

SI PROGRESULUI SOCIAL
9

In organele de lucru ale Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa au loc discuții susținute 

privind problemele cooperării economice
în organele de lucru privind problemele cooperării economice 

ale Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa au loc 
discuții susținute, deși uneori contradictorii, în legătură cu tex
tul recomandărilor și măsurilor ce ar urma să.....................
vederea lărgirii și intensificării raporturilor de 
toate statele participante.

fie adoptate în 
cooperare intre

în subcomisia pentru comerț 
și schimburi comerciale s-a 
conturat un acord asupra unor 
elemente preliminare care 
fie incluse în documentele 
nale privind recunoașterea 
lului crescînd al comerțului 
ternațional ca unul din factorii 
importanți ai creșterii economice 
și progresului social. în prezent, 
au loc discuții asupra proble
mei stabilirii unei legături în
tre volumul și structura comer
țului internațional, pe de o par
te, și posibilitățile, nevoile șl 
resursele de care dispun țările, 
pe de altă parte.

Statele participante au fost 
unanime în acceptarea ideii po
trivit căreia cooperarea indus
trială poate fi facilitată de în-, 
cheierea unor acorduri intergu- 
vernamentale bilaterale și multi
laterale. Totodată, s-a recoman
dat încurajarea dezvoltării coo
perării industriale între orga
nisme, întreprinderi și firme 
competente din țările respective.

în ceea ce privește coopera
rea europeană în protejarea me
diului înconjurător s-a degajat 
ideea includerii unor formulări 
prin care să se sublinieze că 
protecția și ameliorarea mediu
lui înconjurător și exploatarea 
resurselor naturale reprezintă 
sarcini de mare importanță pen
tru generațiile actuale și viitoare 
și că problemele respective pot fi 
soluționate printr-o strînsă coo
perare internațională.

Pronunțîndu-se pentru formu
larea de prevederi cuprinzătoare 
și precise, care să contribuie la 
dezvoltarea accelerată și multi
laterală a tuturor țărilor, dele
gația română a subliniat rolul 
acordurilor int'erguvernamentale 
de cooperare menite să fixeze 
cadrul unor raporturi de pers
pectivă, necesitatea conservării 
și exploatării resurselor natu-

să 
fi- 
ro- 
in-

rale, Integrarea
turism in dezvoltarea 
economică a fiecărei țări, intro
ducerea unor forme noi de con
lucrare între factorii naționali 
și organismele internaționale in 
domeniul transporturilor desti
nate să contribuie la îmbunătă
țirea relațiilor de transporturi 
pe continent.

activităților da 
social-

LUCRĂRILE 
CONFERINȚEI 

REPREZENTANȚILOR 
UNIUNII

TINERETULUI 
MUNCITOR 

„HO Șl MIN"
La Hanoi s-au deschis lu

crările conferinței reprezen
tanților Uniunii Tineretului 
Muncitor „Ho Și Min", la 
care participă 383 delegați, 
reprezentind pe cei aproape 
3 000 000 de tineri membri ai 
organizației.

La conferință vor fi tra
sate sarcinile în vederea mo
bilizării tineretului 
tatea de refacere 
miei R. D. Vietnam 
fășurarea întrecerii
că în spiritul hotărîrilor C.C. 
al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam.

Primul secretar al 
Uniunii Tineretului 
tor „Ho Și Min", Vu 
a prezentat un raport.

la activi- 
a ccono- 
și la des- 
in mun-

C.C. al 
Munci- 
Quang,

de externe ai țărilor
9

latino-americane
Acord asupra unei platforme comune pentru 

întîlnirea de la Tlatelolco
Miniștrii de externe din 23 de țări latino-amerlcane membre 

ale Organizației Statelor Americane (O.S.A.), continuă dezbate
rile la Ciudad de Mexico în vederea pregătirii „Conferinței 
de la Tlatelolco" cu secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, privind restructurarea sistemului de relații interame- 
rlcan.

în vederea acestui dialog, 
căruia observatorii locali îl a- 
cordă o deosebită importanță, 
șefii diplomațiilor din țările 
Americii Latine au căzut de 
acord să prezinte o platformă 
comună cuprinzînd opt puncte 
de bază, care au fost deja 
aprobate la reuniunea anterioa
ră de la Bogota.

Potrivit acestei hotărîrl, 
agenda convorbirilor cu secreta
rul de stat al S.U.A. ar urma 
să conțină probleme privind : 
cooperarea interamericană pen
tru o dezvoltare bazată pe un

Eli»R. D. VIETNAM: Exploata
rea carboniferă la zi Deo

INAUGURAT RECENT, AERO
PORTUL DALLAS-FORT WORTH 
DIN TEXAS ESTE, CEL PUTIN 
LA ORA ACTUALA CEL MAI 
MARE AEROPORT DE PE TERRA.

H. KISSINGER VA ÎNTREPRINDE

La cererea președintelui Sta
telor. Unite, Richard Nixon, 
secretarul de stat american, 
Henry Kissinger, va întreprinde 
o nouă misiune în Orientul 
Apropiat, în vederea unei even
tuale obțineri a dezangajării 
forțelor israeliene și siriene în 
regiunea înălțimilor Golan — a 
anunțat, marți, la Casa Albă, 
președintele Nixon, la sfîrșitul 
unei întrevederi cu miniștrii afa
cerilor externe ai Egiptului și 
Arabiei Saudite, care se află în 
vizită oficială la Washington.

Din surse oficiale americane, 
citate de agenția France Presse, 
s-a aflat că Henry Kissinger va 

. părăsi Washingtonul duminică 
seara, sau luni, pentru noua sa 
misiune în Orientul Apropiat.

• PREȘEDINTELE STATE
LOR UNITE, Richard Nixon i-a 
primit, marți pe miniștrii 
rilor externe ai Republicii 
Egipt și Arabiei Saudite, 
Fahmy, și, respectiv, 
Sakkaf. La întrevedere a 
cipat secretarul de stat 
Kissinger.

înainte de a începe convorbi
rile asupra situației din Orien
tul Apropiat și a unor probleme 
pe care le ridică actuala criză 
energetică, Omar Sakkaf a de
clarat presei că se va opri Ia 
Paris, împreună cu colegul său 
egiptean, înainte de a pleca spre 
Lahore (Pakistan), Ia Conferința 
Islamică la nivel înalt — preci
zează agenția France Presse.

aface- 
Arabe 
Ismail 
Omar 
parti- 
Henry

sistem multilateral ; adoptarea 
de măsuri urgente care să faci
liteze accesul liber al produselor 
din America Latină pe piața 
Statelor Unite ; schimburi eco
nomice și comerciale echitabile ; 
participarea efectivă a țărilor 
din America Latină la negocie
rile comerciale internaționale ; 
reglementarea activității societă
ților multinaționale pentru a 
împiedica amestecul acestora în 
politica internă a țărilor în care 
își desfășoară activitatea ; inten
sificarea cooperării tehnice ; so
luționarea altor probleme, între 
care prezența Statelor Unite în 
Republica Panama (înțeleglnd, 
prin aceasta, rezolvarea echi
tabilă șl justă a problemei Ca
nalului Panama — n.r.) șl 
examinarea detaliată și apro
fundată a raporturilor dintre 
Statele Unite și America Latină.

Ambasadorul României 
la Moscova primit de 

Alexei Kosighin
• Ambasadorul Republicii So

cialiste România în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, a 
fost primit, la 19 februarie, de 
președintele Consiliului de Mi
niștri al 
Kosîghin.

Cu acest 
convorbire, 
într-o 
nească.

U.R.S.S., Alexei

prilej, a avut Ioc o 
care s-a desfășurat 

atmosferă caldă, priete-

Un mport - $>wit
—— ouaN" „poartă aeria- 

texană se în
tinde pe o suprafa
ță de 70 de kilo
metri pătrați și 
instalațiile ei com

plexe nu pot fi cuprinse, în an
samblu, cu privirea decît din 
avionul sau elicopterul în zbor. 
Cele două piste duble principa
le de aterizare-decolare, cu o 
lungime de 4 kilometri fiecare

Imagine a aeroportului Fort Warth : o „poartă aeriană" 
pentru secolul viitor.»

• •

„Alegeri“ sub semnul terorii
Cei patru ani de gu

vernare ai colonelului 
Carlos Arana Osorio se 
apropie de scadență.

Scena politică guatema
leză este din nou cuprin
să de febra campaniei 
electorale pentru scruti
nul de la 3 martie. Pre
gătirile pentru acest e- 
veniment au început din 
vreme. în urmă cu doi 
ani o informație laconică 
relata că mai multe par
tide și grupări politice din 
Guatemala au început un 
dialog în vederea formă
rii unei coaliții pen
tru alegerile preziden
țiale din 1974, urmînd 
să adopte un program e- 
tectoral comun și să pre
zinte un singur candidat. 
Agențiile de presă n-au 
mai furnizat apoi știri in 
legătură cu rezultatul a- 
cestor consultări. Astăzi 
se cunosc, însă, candida
ți! pentru ocuparea func-

ției supreme în stat: ge
neralul KJell Laugerud, 
reprezentind coaliția con
servatoare, formată din 
Mișcarea de Eliberare Na
țională (de guvernămînt) 
și Partidul Instituțional 
Democratic ; generalul E- 
frain Rios Mont din par
tea Partidului Democrat 
Creștin și colonelul Er- 
nesto Paiz Novales pro- 
puB de Partidul Revolu
ționar din Guatemala.

Așadar, trei candidați 
militari. Istoria Guate- 
malei consemnează că in 
cea mai mare parte a ce
lor peste 150 de ani care 
au trecut de la obținerea 
independenței, viața poli
tică a fost dominată de 
intervenția armatei.

Care dintre cei trei can
didați va obține majori
tatea absolută cerută de 
constituție pentru a ocupa 
fotoliul prezidențial este 
greu de precizat.

Observatorii politici 
constată că generalul E- 
fraln Rios Mont, în vîrs- 
tă de 47 de ani, prezintă 
un program electoral în 
care susține necesitatea 
inițierii de măsuri pentru 
dezvoltarea Bocial-econo- 
mică a țării, sporirea nu
mărului de locuri de 
muncă, dezvoltarea secto
rului agricol pe calea u- 
nei reforme agrare, lichi
darea corupției și a tero
rismului. Totodată, candi
datul democrat-creștin se 
pronunță pentru stabili
rea șl dezvoltarea de rela
ții comerciale cu țările 
socialiste.

Candidatul guvernamen
tal promite „continuitate". 
Continuitatea unui regim 
caracterizat printr-o vio
lentă represiunea antide
mocratică. Forțele 
stingă sînt în afara 
Ele nu au putut 
prezinte candidați.

de 
legii, 
să-și

Climatul soclal-politlo 
In care se desfășoară in 
prezent campania electo
rală este deosebit de în
cordat. în unele sectoare 
au fost declanșate greve 
parțiale care amenință să 
se extindă. Guvernul re
cuză să ia in considerație 
cerințele populare. în 
schimb, autoritățile între
țin o campanie de sînge- 
roasă teroare. Această si
tuație este perpetuată de 
20 de ani. Din 1954, cînd 
a fost răsturnat de la pu
tere guvernul democratic 
al Iui Jacobo Arbenz, 
Guatemala s-a aflat sub 
conducerea unor guverne 
militare dictatoriale, care, 
sfidînd aspirațiile poporu
lui, au menținut țara în
tr-o adîncă înapoiere eco
nomică și au instaurat o 
cruntă teroare. După cal
cule oficiale, în timpul a- 
cestor douăzeci de ani de 
regim militar, au devenit

victime ale violenței anti
democratice peste 15 000 
de oameni, dintre care 
4 000 numai în timpul do
minației colonelului Car- 
los Arana Osorio. Dreapta 
guatemaleză recurge 
exterminarea fizică a 
turor celor ce se opun 
tuaiului regim.

Observatorii politic! 
preciază că scrutinul 
ia 3 martie nu se 
deosebi prea mult de .... 
legerile" de pînă acum. în 
urmă cu patru ani candi
datul dreptei, colonelul 
Carlos Arana Osorio, și-a 
asigurat fotoliul prezi
dențial datorită atmosfe
rei de teroare antidemo
cratică precum și unui șir 
de evidente fraude elec
torale.
poliția 
numai

la 
tu- 
ac-
ti
de 
va 

„a-

Fiindcă, armata și 
nu s-au mărginit 
la paza urnelor...

GH. SPRINȚEROIU

TOVARĂȘUL mihai DA- 
LEA, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a făcut o 
scurtă vizită în R. P. Ungară, 
unde s-a întîlnit și a avut con
vorbiri cu tovarășul Sandor 
Gaspar, secretar general al 
Consiliului Central al Sindica
telor din Ungaria.

Cu acest prilej au fost abor
date unele probleme ale activi
tății sindicatelor din cele două 
țări, precum și ale mișcării sin
dicale internaționale.

Iar cea americană de Alexls 
Johnson, ambasador cu însărci
nări speciale. *
• COMISIA NAȚIONALA A 

CĂRBUNELUI din Marea Bri- 
tanie, a aprobat, marți, cererile 
privind majorarea salariilor pre-

buie să i se garanteze un „regim 
special“. EI sublinia, de aseme
nea, că o majorare substanțială 
a veniturilor lor este „esenția
lă" în contextul actual, cînd, 
datorită crizei energetice mon
diale, „industria minieră brita
nică a devenit un sector vital".

altor probleme de interes co
mun.

El a avut, de asemenea, o 
convorbire cu președintele Con
siliului de Miniștri al Italiei, 
Mariano Rumor.

PE SCURT •PE SCURT •PE SCURT

• La GENEVA au fost relua
te, marți, tratativele sovieto-a- 
mericane cu privire la limitarea 
armamentelor strategice (SALT). 
Delegația sovietică este condusă 
de Vladimir Semionov, adjunct 
al ministrului afacerilor externe,

zentate de sindicatul celor 
270 000 de mineri.

într-un document remis comi
tetului guvernamental pentru 
salarii („Pay Board"), președin
tele Comisiei, Derek Ezra, apre
cia că minerii constituie o ca
tegorie de salariați căreia tre-

• MINISTRUL DE EXTERNE 
al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a 
fost primit, marți, de președin
tele Italiei, Giovanni Leone, cu 
care a efectuat un schimb de 
opinii asupra problemelor pri
vind dezvoltarea relațiilor sovie- 
to-italiene, precum și asupra

• A FOST SEMNAT — de 
către președinții celor două 
uniuni — acordul de colabo
rare pe anii 1974—1975 între 
uniunile ziariștilor din Repu
blica Socialistă România și 
Republica Democrată Ger
mană.

A fost semnat, de aseme
nea, protocolul de colabo
rare pe anul 1974.

și al căror beton are o grosime 
de 43 centimetri sint perfect 
adaptate nu numai pentru ac
tuala generație de avioane reac
toare de mare capacitate, ci și 
pentru supersonicele-gigant ale 
următoarelor decenii.

Șase mari „termlnal“-uri și 
hangare, în formă de semicerc 
pot adăposti în același moment 
132 de avioane de capacitate 
mijlocie și mare sau 108 avioa
ne de super-capacitate de tipul 
„Jumbo-Jet“.

Deși pare paradoxal, aeropor- 
tul-gigant din Dallas este consi
derat ca aeroportul cu cel mai 
mic grad de poluare atmosferică 
sau sonică din S.U.A. La aceas
ta concură doi factori. Suprafa
ța foarte mare a acestei „porți 
aeriene" permite ca orice avion 
să-și termine operația de deco
lare sau ” ' " '
aterizare 
metri în 
portului, 
plantată 
verde" i_ .----
port : aproape 100 000 de arbori.

Aspectul cel mai inedit la 
Fort Worth îl constituie, însă, 
sistemul de transport al pasage
rilor și bagajelor de la mașină 
sau autobuz în cabina avionului. 
A fost adoptat un veritabil gen 
de „bandă rulantă". Zece linii 
automate, deservite de cabine 
electrice cu sistem automat de 
propulsie duo pasagerii șl baga
jele direct in avioanele gata de 
plecare, distanța pînă în cel 
mai îndepărtat punct fiind par
cursă In maximum 8 minute. 
Vehiculele, fără conductor, sint 
dirijate șl distribuite pe traseu 
de dispozitive electronice. Insta
lațiile electronice de pe traseul 
comunicai vehiculului la plecare 
comandă viteza necesară. Un 
calculator electronic central are 
în permanență Imaginea Între
gului trafio șl reglementează 
circulația.

„Acesta este doar Începutul — 
declara directorul lui Fort 
Worth Regional Airport, Thomas 
M. Sullivan la ceremonia inau
gurării — atunci cînd vom tur
na ultimii metri cubi de beton, 
în anul 2001, opera va fi desă- 
vîrșită. Noi am conceput acest 
aeroport ca un aeroport al seco
lului viitor, al noilor generații 
de aparate de zbor". Pentru ur
mătorii zece ani este prevăzută 
construirea unor noi „structuri 
tehnice" care să permită stațio
narea simultană a 300 de avioa
ne de tipul „Jumbo-Jet". Pan
glica de beton a pistelor va fi 
extinsă pînă la 6 kilometri și va 
fi adusă la o grosime de 60 de 
cm pentru a permite decolarea 
avioanelor-rachetă care, după 
unii specialiști, își vor face apa
riția pe la mijlocul deceniului 
viitor.

Numărul pasagerilor folosind 
marele aeroport texan este eva
luat, preliminat, pentru anul a- 
cesta la opt milioane. Traficul 
urmează să crească masiv, pe 
măsura dezvoltării complexului 
aerian, ajungînd la 20 de mi
lioane în 1980 și la 50 milioane 
în anul 2 000.

Pînă la era avioanelor-rachetă 
și la zecile de milioane de pasa
geri din anul 2 000, aeroportul 
texan e amenințat însă în întîie- 
tate și recordurile sale. La 
Montreal, urmează să intre în 
exploatare anul viitor un super- 
aeroport : suprafața lui — 350 
de kilometri pătrați (adică de 
cinci ori mai mare decît aceea 
a lui Fort Worth Airport).

să-și înceapă cea de 
la cel puțin cinci kilo- 
interiorul ariei aero- 
In același timp, a fost 
o veritabilă „perdea 

în jurul marelui aero-

P. N.

IRAK t Imagine din Bagdad

O nouă farsă la Saigon 
„Cabinetul" guvernamental remaniat la o 

sâptămînâ după reorganizare
Șeful regimului salgonez, 

Nguyen Van Thleu, a numit un 
nou „cabinet“, după ce inițiase, 
la sfîrșitul săptăminil trecute, o 
„reorganizare a guvernului“, 
menită — pe de o parte — să 
ducă la o și mai mare intensi
ficare a controlului lui Thieu 
asupra miniștrilor, iar — pe de 
altă parte — să pareze efectele 
nemulțumirii crescînde a popu
lației față de corupția tot mal 
evidentă a conducerii, grefată 
pe fundalul unei situații eco
nomice falimentare, cu efecte 
tot mai dureroase asupra traiu
lui locuitorilor.

După cum reiese Insă din re
latările agențiilor de presă, nu 
există premise ca noua echipă 
saigoneză să marcheze un 
început de schimbare cît de cît 
semnificativă. Două treimi din 
numărul vechilor miniștri și-au 
păstrat funcțiile, iar nici unul 
din noii miniștri nu este opo
nent al politicii lui Thieu, întreg 
cabinetul fiind alcătuit de fapt 
din persoane care, într-un fel 
sau altul, s-au pus în slujba ac
tualului șef al regimului în

diferite etape ale perioadei 
scurse din 1967, an în'care Thieu 
s-a ales „președinte". în aceste 
condiții, este de așteptat ca pre
țurile — care In ultimul an au 
sporit cu 300 la sută — să-și 
continue ascensiunea, corupția 
să continue să înflorească, iar 
arbltrariul să domnească, în în
cercarea de a contracara pro
testele populației.

Cursul dolarului 
în scădere
pronunțată

Temerile în legătură cu 
o nouă serie de convulsi- 
uni ale sistemului monetar 
occidental au determinat 

° scădere pronun
țata^ cursului dolarului 
în raport cu majoritatea 
celorlalte devize.

Prăpastia 
care se 
mărește

FESTIVITĂȚI 
LA CAIRO

Marți, a avut loc, la Cairo, 
o reuniune extraordinară a 
Adunării Poporului, în ca
drul căreia a fost sărbătorită 
solemn „Ziua eroilor". La re
uniune au participat înalte 
personalități ale vieții politi
ce egiptene în frunte cu 
președintele Anwar Sadat, 
precum și președinții Zairu
lui — Mobutu Șese Seko, și 
Libiei — Moamer El Geddafi, 
care au rostit cuvîntări de 
salut. Cu același prilej, șeful 
statului egiptean a pronunțat 
un discurs în care a evocat 
operațiunile militare din oc
tombrie 1973 și faptele de 
arme ale soldaților egipteni. 
Discursul președintelui Sadat 
a fost urmat de o expunere 
a ministrului de război Ah- 
med Ismail, în legătură cu 
același eveniment.

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

Experții precizează că la ori
ginea acestor teme se află in
tenția statelor membre ale Pie
ței comune de a ridica prețul 
oficial al aurului, in cadrul 
tranzacțiilor dintre ele, la un 
nivel mai apropiat de cel al pie
ței libere, precum și neîncrede
rea tot mai accentuată în mo
nedele de hîrtie. Acest din ur
mă factor s-a făcut simțit prin 
menținerea cursului metalului 
galben la nivelurile ridicate a- 
tinse luni.

La Paris, dolarul a coborît, 
atît pe piața comercială (ofici
ală) cît și pe cea financiară ' 
(accesibilă turiștilor), sub pari
tățile în vigoare la a doua de
valorizare a sa, operată în fe
bruarie 1973. De la cursurile de 
4,98 și 5,06 franci existente luni 
seara în cursul tranzacțiilor din 
primele ore ale dimineții de H 
marți s-a ajuns la 4,9325 și, res- B 
pectiv, 5,00 franci. La Frankfurt 
pe Main dolarul a fost co
tat la 2,6675 mărci, față de 2,69 
mărci luni seara, în timp ce la 
Tokio moneda americană a 
pierdut 1,80 yeni, fiind evaluată 
la închiderea bursei la 290,25 
yeni.

Prețul aurului a fost marți di
mineața, atît la Londra cît și 
la Zürich, de 150 dolari uncia 
neschimbat față de cel din ajun.

„Un miliard de oameni, 
din cele 3,7 miliarde cît nu
mără astăzi populația glo
bului, trăiesc înir-o sărăcie 
totală".

Aceasta este concluzia unui 
raport asupra sărăciei în 
lume, intitulat „Prăpastia 
care se mărește", întocmit de 
specialistul iranian Monou- 
chehr Ganji și depus pentru 
examinare la Comisia drep
turilor omului a O.N.U.

Categoriile cele mai săra
ce ale populațiilor țărilor 
subdezvoltate — se subli
niază în raport — trăiesc cu 
un venit estimat ca putere 
de cumpărare în monedă 
americană de numai... 30 de 
cenți pe zi. Intre o treime și 
mai mult de jumătate din 
cele două miliarde de oame
ni cît trăiesc în Asia, Africa 
și America Latină suferă de 
subalimentație, iar 20—25 la 
sută dintre copiii acestor oa
meni mor înainte de a îm
plini vîrsta de 5 ani. în ace
leași zone se găsesc peste 
800 de milioane de analfa- 
beți (în total, numărul ceior 
care nu știu să scrie și să 
citească din lume depășește 
850 milioane de oameni) și 
această cifră este în creștere. 
Se menționează că 50 la .sută 
din populația de vîrstă (șco
lară din majoritatea țăifijPi' 
în curs de dezvoltare rămine 
în afara școlilor.

în fiecare an numărul 
analfabeților din Africa se 
mărește cu 5,5 milioane. Nu
mai 4 din 6 milioane de copii 
de vîrstă școlară intră in 
învățămintul primar, iar din 
cauza sărăciei aproape un 
sfert dintre ei abandonează 
școala încă înainte de a fi 
terminat prima clasă. Pentru 
a contura și mai mult, „pră
pastia" care există astăzi în 
lume, raportul face ape! și 
la cîteva cifre din domeniul 
militar. Astfel, se arată că 
efectivele forțelor armate 
existente în prezent pe Terra 
numără 23 de milioane, iar 
costul întreținerii lor și ai 
armamentului din dotare se 
cifrează la 200 milioane de 
dolari anual.

Peste șase la sută din pro
ducția totală a lumii se iro
sește în scopuri militare, 
adică de două ori și jumă
tate mai mult decît se chel- 
tuie pentru problemele sănă
tății, o dată și jumătate mai 
mult decît cheltuielile pentru 
invățămînt și aproximativ 
de... 30 de ori mai mult decît 
totalul sprijinului economic 
oficial acordat țărilor in curs 
de dezvoltare.

După calculele făcute de 
specialistul iranian, numai 
2 la sută din cheltuielile 
mondiale pe un singur an 
pentru înarmare ar asigura 
școlarizarea în condiții opti
me, pe timp de 4 ani, a tu
turor analfabeților din lume.

Raportul conchide că să
răcia este astăzi una din 
problemele de prim ordin în 
lume și consideră că este 
necesară o acțiune imediată, 
concertată, a tuturor guver
nelor, sub egida O.N.U., pen
tru ca să se depună eforturi 
în vederea lichidării el.

GH. S.

JAPONIA: Demonstrație a pescarilor din Kagoshima împotriva poluării apelor.

Conferință de presă la 
Moscova

în cadrul unei conferințe 
de presă organizate la Mos
cova cu prilejul celei de-a 
XXV-a aniversări a Consi
liului de ajutor economic re
ciproc, N. V. Faddeev, se
cretarul Consiliului, a pre
zentat ziariștilor sovietici și 
străini principalele etape din 
activitatea C.A.E.R.. evocînd, 
totodată, o serie de rezul
tate obținute de țările mem
bre în domeniul dezvoltării 
economiilor lor naționale și 
al extinderii colaborării eco
nomice și tehnico-știlnțifice 
reciproce. în încheiere, N. V. 
Faddeev a răspuns la între
bările puse de ziariști.

Japonia: „Ofensiva 
națională împotriva 

inflației"
în sala ’„Nippon Budokan", 

din Tokio a avut loc o adunare 
la care au participat 21 000 de 
reprezentanți ai principalelor 
centrale sindicale japoneze — 
Consiliul General al Sindicate
lor din Japonia (SOHYO), Con
federația Sindicală a Muncii

Reuniunea de la
La Lahore (Pakis

tan) a început marți 
reuniunea pregătitoa
re a miniștrilor de 
externe ai țărilor care 
vor participa la cea 
de-a doua conferință 
islamică la nivel 
înalt, ce urmează să 
se desfășoare în a- 
ceastă localitate, în
tre 22 și 24 februa
rie a.c.

Lucrările reuniunii 
pregătitoare, care vor 
dura două zile, sînt 
prezidate de repre
zentantul țării-gazde, 
Azziz Ahmed, minis
tru de stat pentru 
problemele externe. 
Un proiect al ordinii 
de zi, ce urmează să 
fie adoptat la această

Lahore
reuniune a fost în
tocmit de un grup de 
lucru special consti
tuit anterior. Tot la 
reuniunea pregătitoa
re a miniștrilor de 
externe, vor fi e- 
laborate șl documen
tele de lucru care vor 
face obiectul discuți
ilor din cadrul confe
rinței la nivel Înalt

(DOMEI), Federația Sindicatelor 
Independente (Churitsu Roren) 
și Federația Națională, a Sindica
telor din Industrie (Shinsan- 
betsu).

Adunarea, prima la care au 
participat toate cele patru cen
trale sindicale, marchează o 
nouă etapă în tradiționala cam
panie de primăvară a sindica
telor nipone, respectiv deschi
derea „ofensivei naționale îm
potriva inflației“. La sfîrșitul 
dezbaterilor, a fost adoptată o 
declarație care conține cererile 
sindicatelor, ce urmează să fie 
preze.ntate, la 21 februarie, la 
întîlnirea premierului Kakuei 
Tanaka cu liderii sindicali. De
clarația cere guvernului să ia 
măsuri efective pentru a pune 
capăt spiralei inflaționiste, pen
tru asigurarea locurilor de mun
că și îmbunătățirea sistemului 
de asistență socială.
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