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Sub semnul realizării cincinalului înainte de termen 
Angajare plenară in marea întrecere

Vizita președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Irak 
Sosirea la Bagdad

La toate minele

Substanțiale 
depășiri 
de plan

Seria succeselor obținute 
în muncă de către minerii 
Văii Jiului continuă. La 
sfîrșitul zilei de 18 februa
rie bilanțu] întocmit arăta 
că toate unitățile miniere 
din bazin și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan, 
confirmînd astfel faptul că 
ritmicitatea devine în tot 
mai mare măsură o compo
nentă principală a activi
tății de producție. Cele mai 
bune realizări le-au obținut 
minele Uricani, Petrila. Dil
ja și Aninoasa. însă prin 
depășirile înregistrate mi
nele Lonea și Paroșeni a- 
nunțâ redresarea activității 
de producție și apropiata re. 
cuperare a restanțelor cre
ate de la începutul lunii.

O concluzie pentru activitatea tuturor 
factorilor de răspundere ai minei Lonea:

Succesele, direct proporționale cu ordinea, 
disciplina și competența in producție

Prea multe discuții privitoa
re la activitatea colectivului 
minei Lonea pe 1973, la suc
cesele și îndeosebi insuccesele 
ei — pentru că acestea au 
predominat — nu și-ar mai 
avea rostul acum, după a- 
proape două luni de muncă 
în anul 1974 — an cu sarcini 
și exigențe noi. specifice, cu 
un început promițător in ceea 
ce privește succesele viitoare. 
E foarte adevărat. Punerea 
în valoare a tuturor rezerve
lor și mobilizarea plenară a 
potentelor colectivului pentru 
înfăptuirea integrală și cu o 
eficacitate mult sporită a sar
cinilor pe 1974 reclamă cu 
prisosință concentrarea aten
ției. a spiritului creator din 
partea factorilor de conduce
re. a tuturor salariaților. Așa 
e firesc, așa e logic. Da și... 
totuși, dezbaterile din cadrul 
adunării generale a reprezen
tanților oamenilor muncii de 
la mina Lonea, abordînd cu

La ce „vol(aj“ acționează 
răspunderea față de gospodărirea 

judicioasă a energiei
...E trecut de ora 22. Stră

batem la pas artera principală 
a Petroșaniului, cîteva străzi 
ale cartierului ..Carpați11. ne 
aruncăm privirile înspre vi
trinele magazinelor de la cele 
două complexe comerciale din 
„Aeroport". In pofida interdic
țiilor. a propriilor angajamen
te asumate (prin ..acte" sem
nate și contra-semnate îm
preună cu reprezentanți ai
C.D.E.E.) pri
vind reduce
rea consumu
lui de energie 
electrică. în- 
tîlnim, la tot 
pasul tuburi 
de neon de 
40 volți, care 
ard... așa ca 
să fie. Peste 

nevoile reale sint iluminate fel 
de fel de vitrine, vestiare, spa
ții de depozitare (unde nu
mai lucra la acea oră. nimeni). 
Cîteva firme luminoase, cu li
tere defecte, continuă să men
țină „în atenție” informații i- 
lare ; pîlpîieli, aprinderi și 
stingeri sacadate relevă de
fecțiunile tradiționale ne
remediate oportun. La ma
gazinul de confecții pen
tru femei de pe strada 
principală a orașului, angaja
mentul de reducere a consu
mului de energie a fost... uitat 
chiar din ziua asumării lui : 
în magazinul de menaj din 
„Aeroport" intră. într-q după- 
amiazâ, un reprezentant al 
C.D.E.E., atrage atenția res-

Rodul 
bunei 

organizări
Pe linia rezultatelor bune 

obținute in ultimul timp, 
colectivul sectorului I al 
minei Petrila înregistrează 
noi succese in abatajele blo
cului zero, una din princi
palele capacități de pro
ducție ale minei. Buna or
ganizare a muncii a permis 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan în proporție de 104.7 la 
sută și depășirea producti
vității planificate a muncii 
cu 14 la sută. în cărbune, și 
cu peste 5 la sută, pe sector. 
O contribuție importantă Ia 
obținerea acestor succese an 
adus-o brigăzile conduse de 
Vasilc Avarvarei, Gheorghe 
Boghiu și I. Borșoș care în 
abatajele cameră din stra
tul 3 au extras sute de tone 
de cărbune peste prevederi
le de plan.

răspundere și spirit de res
ponsabilitate cerințele multi
ple ale activității minei pe 
1974. nu au trecut nici peste 
anul 1973. an cu multe minu
suri în organizarea producției 
și a muncii, in funcționarea 

ADUNĂRI GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII

utilajelor electromecanice, în 
dirijarea efectivelor. Dezba
terile nu au trecut nici peste 
minusuri, nici peste cauzele 
acestora, cu scopul, evident, 
de a trage învățăminte din 
activitatea pe 1973 și a jalona 
măsurile menite să determine 
preîntîmpinarea lor în viitor, 
asigurarea premiselor unei 
activități rodnice pe acest an.

ponsabilului asupra consumu
lui abuziv de energie electri
că. întrerupe sursele de ilumi
nare inutilă dar. după ce pă
răsește unitatea, ..explozia'- de 
lumină inundă din nou încă
perile : la căminul de nefami- 
liști al E.M. Dilja — o risipă 
crasă de energie electrică, toa
te becurile existente sfidează... 
întunericul nopții și eforturile 
noastre, ale tuturor, de eco

nomisire a energiei. Cele două 
mari magazine alimentare din 
cartierul Aeroport au redus 
(zic responsabilii) la jumătate, 
consumul de energie electri
că. acesta insă continuă să se 
situeze la un nivel ridicat, 
peste nevoile reale : tavanele 
celor două unități sint pur și 
simplu „tapițate44 cu tuburi de 
neon. în majoritate inutile. A- 
ceeași lipsă de preocupare 
pentru diminuarea consumuri
lor de energie electrică — du
pă informațiile pe care le-am 
primit la C.D.E.E. Petroșani — 
se mai constată și la I.U.M.P., 
la mina Dilja. in atelierul me
canic al mmei \ninoasa.

★
Care-i situația actuală în i- 

luminatul stradal ? Un prim

Care sînt aceste învățămin
te ? In primul rînd. să spi
cuim cîteva cifre din darea de 
seamă prezentată în adunare. 
Pe 1973. mina Lonea a rămas 
datoare cu 58 700 tone cărbu
ne la producția brută ; la pre

gătiri s-a înregistrat un mi
nus de 88 ml : productivitatea 
muncii planificată nu s-a re
alizat pe nici o fază, pe ex
ploatare fiind îndeplinită în 
proporție de 98.3 la sută : s-au 
înregistrat depășiri la consu
murile specifice care la ener
gia electrică, de pildă, s-au ci
frat la 2,2 kWh/1 000 tone 
cărbune. Drept consecință a

electrice ?
răspuns ]a această întrebare 
l-am căutat in compania ing. 
Andrei Samuel, șeful C.D.E.E. 
Petroșani : „In ceea ce ne pri
vește — ne-a declarat însoți
torul nostru — acțiunea patri
otică de diminuare la jumăta
te a consumului de energie 
în iluminatul stradal a fost 
încheiată cu rezultate destul 
de bune. Numai in Petroșani 

au fost de
montate de pe 
străzi 976 cor
puri de ilu
minat. Se fă
cea. într-ade- 
văr. risipă .. 
Ardeau și cit? 
două lămpi 
pe același 
stîlp.

— După cile ni s-a semna
lat există, însă, acum, străzi 
in beznă...

— Nu datorită reducerii 
consumului. Pe foarte multe 
străzi laterale din Petroșani, 
și nu numai din Petroșani, i- 
luminatul se făcea cu becuri 
cu incandescență, care se ard 
repede. Am trecut la o 
acțiune de înlocuire a a- 
cestora cu becuri cu va
pori dc mercur, la toate 
colțurile de străzi și intersec
ții. mult mai rezistente. In pli
nă desfășurare se află lucrări
le dc modernizare a rețelelor 
în ..colonia de jos" a Petroșa
niului, pe străzile Horia, Cloș-
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nereaîizării principalilor indi
catori ai planului de produc
ție. bilanțul economico-finan- 
ciar s-a încheiat, de aseme
nea, cu indicatori nesatisfă
cători : prețul de cost a fost 
depășit cu 16.8 la sută, s-au 
înregistrat pierderi. în loc de 
beneficii. întrebarea care se 
impune prin natura lu
crurilor vizează direct sti
lul și metodele colecti
vului de conducere a mi
nei : cum s-a acționat, care 
au fost intervențiile pentru a 
canaliza eforturile colectivu
lui pentru învingerea dificul
tăților și a preîntîmpina un 
astfel de bilanț ce nu poate 
stîrni decît insatisfacție ? A- 
dunarea generală a dat un 
răspuns lucid acestei între
bări. S-a arătat că în comi
tetul oamenilor muncii, în co

lon DUBEK
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Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

radlotelevlziunii siriene
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Comunicat comun
adoptat de secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, și de secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, președintele 

Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad

Modernizarea | 
tehnologiei

I Modernizarea tehnologiei i 
și înlocuirea echipamentelor I 

I electromecanice caracteriza- ’ 
I te prin randamente scăzute I 
I constituie una din căile I 

principale de reducere a I 1 consumului de energie elec- | 
trică în cadrul minei Lonea. ■ 
Notăm în acest sens faptul I 

I că numai în ultimele luni ! 
I ale anului trecut prin mări- I 
Irea capacității stației de I 

compresoare Lonea II cu I 
Ișase agregate noi și scoate- | 

rea din funcțiune a unor I 
I compresoare caracterizate I 

prin randamente mai scă- I

Izute s-a obținut o economie • 
de energie echivalentă cu I

I 600 tone de combustibil ’
• convențional.
I

Blocul nr. 5 din Aleea Vi
itorului — Vulcan — un 
model de ordine și bună 
conviețuire.

Irakul, cea de-a patra țară 
arabă înscrisă pe itinerariul 
politic al vizitelor de priete
nie făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, l-a primit 
pe solul poporului român nu 
numai cu cele mai înalte o- 
noruri, dar și cu cele mai 
alese sentimente de prețuire 
și stimă față do conducătorul 
României socialiste.

Bagdadul — ultima etapă 
din itinerariul vizitelor — a 
prefațat. încă din prima rt, 
prin întregul șir al manifestă
rilor, pagina luminoasă care 
se deschide în hronicul relați
ilor româno-irakiene.

Al-Mtilhana, aeroportul ca
pitalei irakiene, este împodo
bit festiv pentru a pri
mi pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. Sint arborate dra
pelele de stat ale României și 
Irakului.

In întîmpinarea înaltului 
sol al poporului român, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și

oficiale ca- 
în aceas- 
se înscrie 

deosebită

a 
re 
tă 
ca

persoanelor 
îl însoțesc 
vizită, caro 
moment de 

importanță în evoluția relați
ilor dintre România și Irak, 
au venit președintele Repu
blicii Irak. Ahmed Hassan Al-
Bakr. membrii Consiliului
Comandamentului Revoluției, 
general Saleh Mahdi Am-

Solemnitatea înmînării cheii de aur 
a orașului Bagdad

După sosire. în Marele salon 
al Palatului Bagdad — reșe
dința oficială a înaltului 
oaspete în timpul vizitei — 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Al-Bakr se în
trețin cu cordialitate.

Se desfășoară, apoi, o so
lemnitate care marchează. în
că din primele momente ale 
sosirii șefului statului român, 
atmosfera caldă de prietenie 
care caracterizează raporturi
le dintre popoarele noastre. 
In semn de aleasă cinstire, to
varășului Nicolae Ceaușescu î 
se înmînează cheia de aur a 
orașului de către primarul ca
pitalei irakiene, Ibrahim Mo
hamed Ismail.

Luînd cuvîntul, primarul o- 
rașului a spus : „Este cea mai 
mare plăcere pentru Bagdadul 
revoluționar de a îmbrățișa, 
astăzi, un frate scump, față 
dc care și față de gloriosul său 
popor noi păstrăm cel mai 
înalt respect.

In timp ce ne exprimăm 
sentimentele noastre cele mai 
sincere și profunde față de 
dumneavoastră, sperăm că a- 
ceastă vizită a dumneavoastră 
va avea ca rezultat o nouă și 
fructuoasă dezvoltare a relați
ilor noastre de prietenie, o 
nouă și fructuoasă dezvoltare 
a cooperării dintre cele două 
națiuni.

Vizită protocolară și începerea 
convorbirilor oficiale româno-irakiene

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a făcut, marți seara, o vizită 
protocolară, la Palatul Repu
blicii din Bagdad, președin
telui Republicii Irak, Ahmed 
Hassan Al-Bakr.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de to
varășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului

încheierea vizitei președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Arabă Siriană 
Plecarea din Damasc

La 19 februarie, Ia amiază, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
care a întreprins o vizită ofi
cială de prietenie in Republi
ca Arabă Siriană, a părăsit 
Damascul. îndreptîndu-se. pe 
calea aerului, spre Bagdad.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost condus, de 
la reședință și piuă la aero
portul internațional al Damas, 
cului. de președintele Hafez 
Al-Assad și de alte înalte per
sonalități oficiale siriene.

La aeroport erau de față 
membrii guvernului, ai Co
mandamentelor Naționale și 
regionale ale partidului Baas, 
membrii corpului diplomatic.

Semnarea Comunicatului comun
La 19 februarie, a avut loc. 

la Damasc, solemnitatea sem
nării Comunicatului comun ro- 
măno-sirian de către președin
ții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad document care con
semnează bilanțul rodnic al 
vizitei oficiale de prietenie e- 
fectuate de șeful statului ro
mân în Republica Arabă Siria
nă. moment de însemnătate is
torică în dezvoltarea 'relațiilor 
dintre cele două popoare prie
tene. ...

La ceremonia semnării au 
participat tovarășii Cornel 

mash, general Saadum Gaidan, 
Abdul Karim Shcikhali. Ab
dullah Salloum Al-Samarrai, 
dr. Izzal Mustafa. Shafik Al- 
Kamali, Salah Omar Aii, îz- 
zet Al-Doury, Moadad Al- 
Hadissi. Taher Jadraoui, Mu - 
tadha Saeed Abdul Baqi, 
membrii guvernului, reprezen
tanți aj autorităților militare 
li civile. Sînt prezenți, de a- 
«emenea, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, precum și Vasile 
Gheorghe, ambasadorul țârii 
noastre în Irak.

Președintele Ahmed Hassan 
Al-Bakr salută cu cordialitate 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. Cel doi șefi de 
stat își string cu prietenie 
si îndelung mîinile. Președin
tele Republicii Irak îi adre
sează înaltului sol al poporu
lui român urări dc bun venit.

Președintelui Republicii 
Irak îi sînt prezentate, apoi, 
de către președintele Nicolae 
Ceaușescu, persoanele oficiale 
care îl însoțesc în această 
vizită.

Cei doi președinți urcă ce 
podiumul special amenajat pe 
platforma de primire de pe 
aeroport. Se intonează imnu
rile de stat ale celor două 
țări, în timp ce sînt trase, 
în semn de salut, 21 de salve

Sperăm și dorim să vă bucu
rați de șederea dumneavoas
tră în cea dc-a doua patrie a 
dumneavoastră — Irak, pen
tru a vedea nemijlocit înfăp
tuirile revoluției naționale, și 
progresiste de la 17 iulie, sub 
conducerea președintelui erou 
Ahmed Hassan Al-Bakr. mă
rețele noastre realizări în di
ferite domenii.

Vă rugăm să ne permiteți 
să vă inminăm cheia de aur a 
orașului Bagdad, moment ca
re reprezintă o mare onoare 
pentru noi și o cinste deose
bită de a o încredința scumpu
lui nostru frate".

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Stimate domnule primar al 
orașului Bagdad.

Aș dori să vă mulțumesc 
pentru primirea ospitalieră de 
care ne-am bucurat din mo
mentul sosirii în Irakul prie
ten. să vă mulțumesc pentru 
cuvintele -ce le-ați adresat 
acum nouă si poporului ro
mân.

Am venit la invitația dum
neavoastră. domnule președin
te. animat de sentimentele de 
prietenie și frăție față de po
porul irakian, cu dorința ca 
împreună să punem bazele u- 
nei colaborări, și mai bune. în 
toate domeniile. între popoa
rele noastre.

Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului 
exterior. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor. petrolului și geologiei, 
Mircea Malița și Nicolae 
Doicaru. consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
precum și dc ambasadorul Ro

ambasadorul României la Da
masc. Emilian Manciur, 
membri ai Ambasadei române 
tehnicieni și specialiști ro
mâni care lucrează în Siria în 
cadru) acordurilor de coopera
re dintre cele două țări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu își ia rămas bun de 
la cei prezenți : Mahmoud AI 
Ayoubi, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Abdul Al Ah- 
mar. secretar general adjunct 
al Comandamentului Național 
al Partidului Baas Arab So
cialist, Abdul Halim Khad- 
dam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. ministrul 
afacerilor externe. Mouhamad 
Haydar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri pentru 
probleme economice. alți 
membri ai guvernului.

Burtică, Ion Pățan. George 
Macovescu, Mircea Malița și 
Nicolae Doicaru.

Din partea siriană, au fost 
prezențj primul ministru, 
Mahmoud Al Ayoubi. secreta
rul general adjunct al Coman
damentului Național al Parti 
dubii Baas. Abdul Al Ahmar. 
vicepreședintele Consiliului d< 
Miniștri pentru problemele c- 
conomice. Mouhamad Haydar. 
secretarul general adjunct al 
Comandamentului Regional 
Baas, Muhammad Jaber al 
Bajbou.i. ministrul informați
ilor, Georges Saddikhni, minis

de tun. Președintele Nicola» 
Ceaușescu și președintele Ah
med Hassan Al-Bakr trec, 
apoi. în revistă garda de o- 
noaro, după rare un grup de 
copii irakieni oferă celor doi 
, fi de stat buchete de flori.

Președintele Republicii Irak 
pr- zintă persoanele oficiale 
irakiene venite în întîmpina- 
rra președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Cei doi președinți se în
dreaptă apoi spre grupul ce
tățenilor români aflați in mi
siune în Trak. membri ai am
basadei, ai agenției economice 
si aj grupului de specialiști 
prezenți în Irak în cadrul a- 
cordurilor dc cooperare econo
mică, care îl salută cu mult 
respect pe conducătorul parti
dului și statului nostru

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ah
med IIa.ș~an Al-Bakr părăsesc 
aeroportul. îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată oaspete
lui.

Cetățeni dp toate viratele ai 
capitalei Irakului, aflați de-a 
lungul străzilor și bulevarde
lor itinerariului. ovaționează 
cu căldură ne președintele 
român, exprimîndu-și în a- 
cest fel bucuria de a primi 
vizita înaltului reprezentant 
al poporului român.

Sînt deosebit de bucuros, eu 
și tovarășii mei, că ne aflăm 
astăzi, în Bagdad, oraș cu în
delungate tradiții de cultură 
si vechi tradiții revoluționare.

Primind această cheie de 
aur a orașului dumneavoastră, 
considerăm aceasta ca o cin
ste la adresa poporului ro
mân. a capitalei României, o- 
rașul București, ca un simbol 
al prieteniei și colaborării 
dintre popoarele noastre, care 
își făuresc o viață nouă, libe
ră și independentă.

Știți că poporul român, ca
re a obținut succese remarca
bile în construirea socialismu
lui făurește acum societatea 
socialistă multilateral dezvol
tată. este dornic să dezvolte 
colaborarea cu poporul ira
kian. cu toate popoarele care 
luptă pentru o viață mai bu
nă si mai fericită.

Sper că această cheie se va 
asemui cu cheia din poveste și 
ne va ajuta să deschidem o- 
rice ușă — desigur, mă gîn- 
desc la ușa prieteniei si frăției 
dintre popoarele noastre —. 
ceea ce va constitui un lucru 
bun nu numai pentru noi. ci 
și pentru cauza păcii și co
laborării în întreaga lume.

Vă mulțumesc încă o dată. 
(Aplauze).

mâniei la Bagdad. Vasile 
Gheorghe.

In continuare, la Palatul Re
publicii din Bagdad, au în
ceput convorbirile oficiale 
dintre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Irak, Ahmed Hassan 
Al-Bakr.

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

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

Cei doi președinți trec în 
revistă garda de onoare.

Președintele Hafez Al-Assad 
își ia rămas bun de la persoa
nele' oficiale române care îl 
însoțesc pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Șeful statului sirian îl con
duce apoi pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pînă la scara avio
nului.

Cei doi președinți se îmbră
țișează. își string mîinile cu 
căldură.

La ora 12,30. aeronava pre
zidențială decolează, îndrep- 
tîndu-se spre Bagdad.

trul de stat pentru problemele 
planificării. Moustafa Al Hal- 
lage, ministrul economiei și 
comerțului exterior. Mouham- 
mad al Imadi.

După semnare, cei doi pre
ședinți s-au felicitat cordial, 
s-au îmbrățișat, apreciind re
ziliatele convorbirilor la ni
vel înalt româno-siriene drept 
un moment de însemnătate is- 
• ". ică în dezvoltarea relați
ilor pe multiple planuri din
tre Republica Socialistă Ro- 
mânia și Republica Arabă Si- 
riarț/i, dintre popoarele celor 
două țări.
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Chemarea 
către toate

de zone

și arbori

t e v a
z. i

Să se respecte mercurhîul

MAI BINE GOSPODĂRITE
Asociației 

asociațiile
Pentru a intimpina cu realizări cit mal 

frumoase marile evenimente ale anului 
1974 — a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și cel dc-al XI-lca Congres al 
P.C.R. —, membrii Asociației locatarilor 
rlin Vulcan, întruniți in adunare generală, 
ronstatind rezultatele bune obținute in 
1973 in domeniile gospodăririi fondului 
locativ de stat și înfrumusețării orașului, 
cheamă 
riațiilc 
șani pe

la întrecere socialistă toate aso- 
locatarilor din municipiul Petro- 
baza următoarelor obiective :

In domeniul economic- 
financiar
integrală a

integrală a 
atit a celui

debitelor res-

fondului dc 
restant cit și 
ce urmează a

— încasarea 
tonte

— încasarea 
rulment,
pentru apartamentele 
fi date în folosință

— reducerea cheltuielilor admlnistra- 
tiv-gospodărești cu 80 la sută

— reducerea consumurilor de energie 
electrică cu 10 kilowați pc fiecare 
locatar

In domeniul edilitar- 
gospodăresc

Se vor efectua prin muncă patriotică 
lucrări cdilitar-gospodărcști dc intere'' 
obștesc in valoare de 30 milioane lei după 
rum urmează :

locatarilor din Vulcan 
locatarilor din municipiu

— amenajarea a 5 ha dc zone
— întreținerea a peste 34 ha 

verzi
— plantarea a 10 000 arbuști 

ornamentali, procurați pc plan local
— amenajarea a 6 terenuri dc joacă 

pentru copii și dotarea lor corespun
zătoare

— zugrăvirea și întreținerea tuturor ca
selor scării, ornarea acestora cu flori 
și tablouri

— dotarea balcoanelor cu lăzi suspen
date pentru flori

— întreținerea in perfectă stare dc cu
rățenie a subsolurilor șl instalațiilor 
aferente, a punctelor gospodărești și 
dotarea acestora cu recipienți, pre
cum și a colectoarelor de reziduuri 
dc la blocurile cu mai multe nivele

— amenajarea tuturor uscătoriilor și 
spălătoriilor

— amenajarea unui număr dc 20 clu
buri de bloc
sprijinirea comitetului executiv In 
acțiunile întreprinse in scopul între
ținerii fondului locativ de stat in 
cele mai bune condițiuni

— întreprinderea de acțiuni eficiente, 
educative pentru respectarea norme
lor dc conviețuire socialistă

Locatarii asociației vor munci cu clan 
înaltă responsabilitate pentru (raduce- 

acestul angajament in fapte.

Petru Prațn. reprezentan

tul blocului 5 (premiul I — 

responsabil Ion Puiu) și re

prezentanta Florie» Drob 

de la blocul G-3 primesc 

premiile — reproduceri de 

artă cu care vor îmbogăți 

ornamentul soirilor ordo

natelor blocuri.

La blocul nr. 5 din Aleea 

Viitorului de la intrare ești 

primit cu... flori și o ordine 

sclipitoare.

Mai mulți cititori ne-au se
sizat că unitatea nr. 88-maro- 
chinâric din piața Victoriei 
Petroșani aparținînd coope
rativei „Unirea" stă de mai 
multe săptâmîni închisă. Mo
tivul ? L-am aflat de la vice
președintele cooperativei, to
varășul Vasile Ungur : „Fos
tul gestionar al unității, în_ 
rcgistrînd un minus în ges
tiune a fost schimbat. Nea-

vind posibilitatea înlocuirii lui 
imediate cu un alt cooperator 
specializat în marochinărie, am 
fost nevoiți să ținem unitatea 
închisă. Dar în cîteva zile o 
vom redeschide".

Ar fi și cazul I De data a- 
ceasta sperăm ca aici să se fa
că ceva mai multă marochi
nărie și mai puțina... escro
cherie cu genți și poșete, adică 
cu „pușculița" de bani a co
operatorilor !

Cititorii au aumdu!

Teodor OLEXI.ANU.
str. Republicii, nr. 69. Vulcan

Comitetul Asociației locatarilor 
nr. 1 Vulcan

am cerut

I

(Urmare din pag. !)

acționează
răspunderea Liliacul** ?

la ce „voltaj"

ca. lenăchiță Vâcârescu, Mun
ci:. Bazinului și altele. Sint în 
locuiți stilpii de lemn cu alții 
de beton. Este vorba de lu
crări in valoare de 1 860 000 
lei. După ce vom termina 
modernizarea rețelelor din Pe
troșani. acțiunea va fi extinsă, 
in Vulcan și Lupeni...*1.

...Am întilnit. intr-adevăr, 
in drumul nostru, pe mai mul
te străzi din Petroșani, ia lu
cru. echipele de specialiști in 
modernizarea rețelelor, condu
se de maistrul Cornel Urban, 
de la Lotul de construcții-mon- 
taj al I.R.E. Deva. Se lucrea
ză cu sîrg. Despre dificultăți
le muncii lor și, mai ales, des
pre „ciocnirile” pe care le au 
cu diferiți cetățeni ai orașului, 
ne-au vorbit șefii de echipe 
Teodor Alexeanu. de la „co- 
loane-branșamente". Constan
tin Pană și Dumitru Popa, de 
la „rețele". Fără îndoială, e 
mult de lucru. Și nu-i deloc 
ușor. Dar. am vrut să aflăm 
de ce despre lucrările la pă- 
mint. despre gropile săpate, 
nu sint înștiințați la timp și 
locuitorii străzilor respective, 
spre a nu li se crea „surprize” 
noaptea. Răspunsul a sosit 
prompt: „Cum să nu știe ! 
Doar se vede unde lucrăm : pe 
străzile foarte slab iluminate 
— nu din vina noastră ci a 
becurilor, care se ard repede, 
iar cetățenii nu anunță „cen
trul". ci reclamă cine știe un
de ! Se mai ivesc și neplăceri... 
Avem nemulțumiri din cauza 
unor oameni care ne reproșea
ză că „de ce s-a ridicat becul 
din dreptul casei mele si nu 
cel de pe stilpul vecinului, sau 
de ce montăm stilpul nou aco
lo unde... trebuie și nu în fața 
casei lor. Ca și cînd noi am 
lucra bunul nostru

Este un lucru constatat, do
vedit, că și in locuințe, în fie
care gospodărie se poate con
tribui, prin mai multe căi, la 
economisirea energiei electrice. 
Potrivit unor statistici, dacă 
toți cetățenii din orașele și sa
tele județului nostru ar reduce 
consumul de energie electrică 
cu numai 30 la sută, s-ar e-

conomisi lunar 2,3 milioane 
KWh. Un kilowatora econo
misit pe sâptămină la fiecare 
abonat energetic din județ, în
seamnă obținerea unei econo
mii anuale de aproape 6.5 
KWh. (Pentru producerea a- 
cestei cantități de energie. 
Termocentrala de la Mintia 
consumă peste 2 milioane ki
lograme combustibil conven
țional !).

Majoritatea cetățenilor mu
nicipiului au înțeles tot mai 
mult să se rezume la un con
sum de energie redus, să con
tribuie, după posibilități, la e- 
conomisirea energiei. Raționa
lizarea consumului de energie, 
insă, nu a intrat încă în... o- 
bișnuință. Se irosește. încă.

sub diverse forme, o mare 
cantitate de energie. Dintr-un 
.registru al contravențiilor" al 
C.D.E.E. am extras citeva 
exemple ilustrative, de încăl
care flagrantă a legilor 
vind utilizarea energiei 
trice.

...Adrian Todorici din 
puni. Aleea Crizantemelor, nr. 
2, și-a făcut o instalație clan
destină, folosind trei radiatoa
re confecționate, sustrăgînd 
53 460 KW în valoare de 16 038 
lei. (A. T. a fost deferit in
stanței de judecată); Alexan
dru Bucătaru din Vulcan. A- 
leea Pajiștei, nr. 5. ap. 49. a 
consumat 1 160 KW. utilizind 
ilegal un reșou : Iosif Ember 
din Petroșani, str. Vasile 
Roaită. bloc 11, ap. 44. a fost 
găsit cu o priză fără trecerea 
prin contoar ; Constantin Dri- 
du din Lupeni, str. Vulcanu
lui, nr. 17, utilizînd un radia
tor improvizat, a consumat 
2 160 KW ; loan Palușck din 
Lupeni Aleea Castanilor, nr. 
18, ap. 11 a folosit, timp de un 
an de zile, un televizor și un 
aparat de radio nedeclarate ; 
Constantin Manea din Lupeni. 
Aleea Liliacului, bloc 7, ap. 9. 
folosea un frigider nedeclarat ; 
Iosif (roșea, tot din Lupeni. 
str. Ardealului, nr. 14. a sus
tras 1 335 KW printr-o priză 
fără contoar : Vasile Rusii din 
Petroșani, str. Viitorului, bloc 
48. ap. 80 utiliza energie e- 
lectrică fără să aibă nici un 
fel de contract ș.a. In ultimul 
trimestru al anului trecut, 
controalele efectuate de repre
zentanții C.D.E.E. s-au soldat 
cu recuperarea a nu mai pu
țin de... 74 560 KW, in valoare 
de peste 25 000 lei, din cazuri 
asemănătoare celor de mai 
sus.

...Să conchidem. La ce „vol
taj" se situează, deci, preocu
parea pentru buna gospodări
re a energiei electrice, in ce 
privește iluminatul public și 
consumul casnic ? Din capul 
locului, o spunem răspicat, la 
un nivel ÎNCĂ SCĂZUT ! 
Responsabilitatea civică pen
tru judicioasa gospodărire a 
energiei electrice continuă să 
se manifeste pe alocuri spora
dic, fragmentată de dese, prea 
dese... alunecări pc panta „in
versă". cea a irosirii energiei. 
In consumul casnic, mai ales, 
c necesar să se înregistreze 
importante reduceri. Colecti
vele de muncă, organizațiile 
de masă și obștești c necesar 
sâ desfășoare o mai intensă 
activitate in scopul gospodări
rii chibzuite a energici, răs- 
punzind astfel chemării parti
dului de a contribui la dezvol
tarea în ritm din ce în ce mai 
susținut a economiei țării 
noastre.

© SPERANȚA BUDAI, Petroșani. De 
ce vă contraziceți ? La începutul scriso
rii afirmați : „fiind fostă elevă", iar Ia 
sfirșitul ei : „semnează eleva..." și ur
mează numele fără alte argumente.

în altă ordine dc idei, pentru mulțumi
rile pe care doriți să Ie adresați, vă stă la 
dispoziție rubrica noastră de „Mică pu
blicitate".

Cît îl privește pe maistrul

® LUCIA LUNGU, Petrila. Ancheta 
efectuată la preparația Petrila pentru sta 
bilirea adevărului in legătură cu cele cu 
prinse în scrisoarea adresată dc dv. re
dacției a infirmat în cea mai mare part 
ceea ce ați vrut să argumentați. După 
cum ne-a precizat comitetul dc partid d 
la preparație. ați fost sancționată cu 
mustrare pentru nerespectarca dispoziți
ilor date dc maistru. Credem că este bine 
să vedeți. în spirit autocritic, ce aveți d< 
făcut pentru a nu mai oferi alt prilej dc 
sancționare. Cît îl privește pe maistrul 
Aurel Onea, acesta a fost și rămîne răs
punzător de măsurile care-i cad în atri
buții și pe care Ie ia pentru asigurarea 
mersului normal al producției.

I
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> ION LUT AI, Exploa
tarea forestieră Răscoala : 
Alocația de stat pentru co
pii se acordă angajaților or
ganizațiilor socialiste cu con
tracte de muncă pe durată 
nedc’.erminată. Potrivit De
cretului nr. 285/1960, privind 
acordarea alocației de stat 
pentru copii, în cazul în care 
ambii soți sînt angajați ai 
unor unități socialiste, bene
ficiar al alocației este doar 
soțul. Intrucît, după cum ne- 
ați informat, dv. sînteți anga
jat (la U.F.E.T, Petroșani), 
avînd un contract de muncă 
pe durată ne determinată, 
soția dv. nu poate fi benefi
ciara alocației de stat.

Cei ce sînt în concediu 
fără plată na beneficiază de 
alocația de stat pe luna res-

pectivă, cu excepția primu
lui concediu fără plată de cel 
mult 15 zile lucrătoare.

nei atari situații, în mod le
gal unitatea la care lucrați 
nu vâ putea plăti alocația

i
;z-

Din relațiile pe care le~am 
primit de la U.FJE.T. Petro
șani, rezultă că dv., în luna 
decembrie 1973, ați fost be
neficiarul unui al treilea con
cediu fără plată, în același 
an calendaristic. In fața u-

de stat pe luna respectivă, 
inceplnd cu luna ianuarie 

1974. beneficiați în continua
re de alocația de stat.

• VIORICA GOJA, Petri- 
la, cartierul 7 Noiembrie,

blocul 10/24 : Exploatarea 
minieră Uricani a reținut de 
la debitor toată suma (1. 785 
lei). Dar în loc să se expe
dieze banii pe adresa dv., din 
eroare această sumă a 
fost consemnată la filia
la CEC Petroșani. Ur
mează să vă prezentați 
dacă nu ați fâcut_o pînă in 
prezent la E.M. Uricani, pen
tru recipisă, pe care apoi s-o 
vizați la Judecătoria Petro
șani și să puteți ridica în
treaga sumă de la filiala 
CEC Petroșani. Pentru de
punerea greșită la CEC a su
mei datorată pentru pensie 
de întreținere, s-a făcut o 
sesizare scrisă la E.M. Uri
cani.

JURIST
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Subsemnatul Teodor Olexi- 
anu, salariat la I.R.E. Deva, a- 
Clat în Petroșani pentru efec
tuarea unor lucrări de moder
nizare a rețelei electrice, am 
vizitat în ziua de 15 februarie 
a.c., la ora 11,30. cu gîndul să 
servesc ceva de-ale gurii, pa
tiseria Jdinerul” Am stat la 
rind cam mult, împreună cu 
alți consumatori, pentru că 
vînzătoarea discuta cu o per
soană dincolo de tejghea. O 
consumatoare, probabil mai 
grăbită, nu s-a mai putut re
ține și a zis : .,Oare vom mai 
aștepta mult ?“ Eu nu am a- 
vut de lucru și i-am răspuns, 
așa, ca să treacă mai repede 
timpul stînd la rind, dar și ca 
să audă vînzătoarea : „Termi
nă dînsa repede și ne serveș
te și pe noi*1.

Intr-adevăr, vînzătoarea a 
terminat discuția, i-a servit pe 
cei din fața mea și cînd am 
ajuns la rînd, am rugat-o să 
mă servească cu două pateuri, 
arătînd și cu mina ce doresc. 
Cam furioasă, vînzătoarea a 
pus pe o farfurie două bucăți 
din alt preparat decît cel in
dicat de mine spunîndu-mi:

— Asta ai cerut, asta ți-am 
dat— și mi-a întins farfuria.

Nu am fost și nu sînt con
vins că unei vînzătoare din a- 
limentația publică îi este per
misă o astfel de conduită față 
de noi. cliențiir chiar daca nu 
cunoaștem toate denumirile 
produselor de patiserie !

Cînd va înflori

Nu puține critici au fost 
formulate, in ziarul nostru, 
la adresa cofetăriei „Lilia
cul" din Uricani. Referitor 
la... perspectivele acestei u- 
nități. conducerea I.C.S. A- 
limentația publică ne infor
mează că ..Liliacul" va fi... 
zugrăvit, dar nu și dotat cu 
alt mobilier, că expreso-ul 
de cafea e inutilizabil (dar 
va ..sosi" altul!) și că în vi
itor, răcoritoare și prăjituri 
vor fi aici din abundență. 
Așa să fie ! Deocamdată în
să, încă nu se vede...

dv.

Ou.

o AURELIAN ALECU, Petrila, str. 
Stadionului, nr. 23/2. Pînă la urmă orice 
intervenție a devenit inutilă deoarece 
gheața de pe strada Stadionului a fost 
„dusă" de căldura soarelui mult mai re
pede decît s-au gîndit s-o facă locuitorii 
străzii. Așa că pînâ la anul...

® NICOLAE MALEA, Abrud, județul 
Alba, fost miner in Valea Jiului. Mulțu
mim pentru rindurile trimise redacție: 
Le vom folosi în măsura in care se ivește 
un prilej potrivit.

■
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De foarte multe ori cumpărătorii care își fac piața in 
halele orașului Petroșani întîlnesc uncie nereguli din partea 
producătorilor care nu respectă prețurile oficiale din 
mercurial. Oare este admis ca la fiecare produs sâ se 
mărească prețul după bunul plac al producătorilor și, nu 
in puține cazuri, al „negustorilor” intermediari ? lată două 
aspecte întilnitc.

în data de 9 februarie 1974 fasolea uscată se vindea 
cu 9 lei în loc de 8, cit indica mercurialul. Al doilea exem
plu ni l-a oferit un alt produs — mierea de albine.

— O vînd cum vreau eu, cu 28 sau 30 lei — spunea 
vînzătorul de lingă masa pe care se aflau mai multe bor
cane cu miere.

Acestea sînt numai două exemple. Dar nu singurele. 
Toate produsele se vind, în general, cu prețuri stabilite 
după bunul plac al producătorilor sau al „negustorilor- 
și în raport cu cererea și cantitățile de mărfuri sosite pt 
piață.

Dar cum putem noi, consumatorii, să cerem producă
torilor să respecte prețurile cînd și în data de 12 februa
rie, la ora 18. pe mercurialul clin halele Petroșani era 
înscrisă data de 25 ianuarie 1974 ? Iată una din cauzele care 
duc la nerespectarca prețurilor. Salariații care trebuie să 
supravegheze și să controleze respectarea prețurilor nu-și 
fac datoria așa cum trebuie.

Oare nu ar fi bine ca atunci cînd producătorii își scot 
cîntarele sâ primească și acele cartonașe pe care să se scrie 
prețul mărfurilor, odată cu atragerea atenției asupra fap
tului că expunerea acestora, alături de marfă, este obli
gatorie ? Astfel s-ar evita nerespectarea mercurialului, 
precum și discuțiile, uneori ieșite din comun, dintre pro
ducători și cumpărători. încă o dată, cerem administrației 
halelor din Petroșani sâ rezolve această stare de lucruri ce 
persistă cam dc mult.

Un magazin 
fără firmă...
Pe strada Republicii din Pe

troșani, între magazinul auto- 
moto șl ceasornicăria particula
ră de alături, există un magazin 
in care se vind articole tehni- 
co-medicale. S-ar părea că totul 
e in regulă, dar nu e. Și iată 
de ce: acest magazin, de ani 
de zile este cu greu identificat 
mai ales de cei care vin in Pe
troșani din alte localități. Exis
tența lui nu e trădată decît de 
un petec de hîrtie lipii dp aea- 
mul vitrinei.

E oare chiar așa de greu de 
procurat o firmă corespunzătoa
re care să prezinte publicului 
larg acest magazin, unic în te
lul lui, și căutat în foarte mul
te cazuri de oameni .«/lerinzi ?

Wilhelm LOJADI, 
Petroșani

..ȘZ o stradă 
fără nume

in plin centrul orașului nos
tru există o strada al cărei nu
me nu l-am putut afla. Este 
vorba de o arteră foarte cir
culată de mașini și pietoni. Pe 
această stradă se ia curba din 
străzile Horia și Cloșca spre 
Cabana Rusu și tot aici se a- 
flă fabrica de si ioane și labo
ratorul de carmangerie al 
I.C.L.S. pentru alimentația pu
blică. Are deci o anumită im
portantă. Și totuși cum s-o fl 
numind ? Nu am puiuț alia, 
căci nu are nici o tablă indica
toare

G. MOROȘAN,
Petroșani

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

„Corectitudine și.
Referitor la cele redate în 

articolul „Corectitudine și... 
hirtii, telefoane cu toane (dar 
fără ton)” Oficiul de poștă și 
telecomunicații al municipiu
lui Petroșani ne comunică : 
„Defecțiunile consemnate în 
articolul sus-amintit au fost 
reale la data cînd au fost se
sizate și ele s-au datorat lu
crărilor de extensie care s-au 
efectuat în centrala telefonică.

Precizăm că. la volumul Și 
complexitatea acestor lucrări, 
in anumite perioade au 
inevitabile strangulările
trafic telefonic și că acest nea
juns nu a putut fi evitat.

Tehnologia dc execuție pre
tindea scoaterea din circuit, 
modificarea, reamplasarea din 
punct de vedere electric 
interconectarea la circuite 
telefoanelor. Lucrările s 
desfășurat in timpul 
și au afectat calitatea 
mărul comunicațiilor 
nice pe centrală. La toate a-

fost 
de

și 
a 

s-au 
nopții 

și nu- 
telefo-

cestea se adaugă deranjamen
tele cauzate și din vina unor 
beneficiari ai prestațiilor te
lefonice (lăsarea telefonului 
deschis) etc.

Telefonul public amplasat 
in blocul Asociației de loca
tari nr. 1 de pe strada Viito
rului a fost pur și simplu 
smuls din perete iar meca
nismul casetei colectoare de
teriorat. In general, posturile 
telefonice publice sint ținta 
unor îndeletniciri neciviliza
te din partea unor oameni: 
smulgeri de aparataj. tăierea 
inicroreceptoarelor. violarea 
casetelor colectoare etc. Pre
cizăm că telefonul public de 
la Asociația locatarilor nr. 1 
a fost reinstalat și funcțio
nează.

în ceea ce privește achita
rea taxelor de către abonațiî 
telefonici pentru prestațiile 
efectuate, vă putem informa: 
Conform instrucțiunilor de ex
ploatare a telefonici urbane, 
încasarea de către salariatul 
poștal a taxelor telefonice se 
face pe baza avizului de pla
tă. care trebuie să fie prezen
tat de către abonatul telefo
nic. .Aceste devize devin chi
tanțe de plată pentru abona- 
țiî telefonici, după ce salaria
tul poștal face mențiunea de 
aviz cu ștampila „.Achitat", 
aplică ștampila cu data achi
tării și semnează.

în cazul cînd un abonat nu 
poate prezenta avizul de pla
tă din diferite motive printre 
care și acelea menționate în 
articolul respectiv încasarea 
se face și în lipsa avizului de 
plată eliberîndu-sedecătresa. 
lariatui nostru chitanță pentru 
suma încasată. Acest lucru se 
dovedește prin emiterea unui 
număr dc 305 chitanțe în luna 
decembrie 1973 și 147 chitan
țe în luna Ianuarie 1974, pînă 
la apariția articolului in ziar, 
în nici un caz, nu este refu
zat abonatul cînd acesta are 
motive pentru neprezentarea 
avizului de plată".

Așa să fie și in continuare I
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Interviul acordat de
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

radioteleviziunîi siriene
Marți dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comu
nist Român. președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a acordat 
un interviu Radioteleviziunîi 
siriene.

Au asistat Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv. secretar al 
C.C. al P.C.R., și Georges Sad 
dîkhni, ministrul sirian al in
formațiilor.

Directorul general al Radiu- 
belevizjunii siriene. Khudr al 
Sbaar, adresindu-se telespec
tatorilor. a spus:

Jn ultimele zile, țara noas
tră a salutat prezența pre
ședintelui Consiliului de Stat 
și secretar general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, care ne-a vizitat 
țara la invitația domnului 
președinte Hafez Al-Assad. 
președintele Republicii Arabe 
Siriene.

Președintele Ceaușescu și 
persoanele care îl însoțesc au 
fost întîmpinați cu multa căl
dură. expresie a prieteniei 
trainice existente între cele 
două popoare prietene — ro
mân și arab sirian.

Tn timpul vizitei în Siria, 
președintele Ceaușescu a avut 
mai multe întrevederi, avînd 
drept scop extinderea dome
niilor de colaborare dintre 
țări și popoare prietene și pe 
care, în cuvântarea domniei 
sale de aseară, le-a descris 
drept o nouă etapă istorică, 
importantă. în dezvoltarea re
lațiilor dintre țările noastre.

Publicăm răspunsurile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la întrebările comentatorului politic 
al radioteleviziunîi siriene :

ÎNTREBARE: V-am rusa, 
excelenta, să prezentați, pen- 
tru ascultătorii și telespecta
torii sirieni, poziția României 
față de situația din Orientul 
Mijlociu. Considerați că este 
posibilă instaurarea unei păci 
trainice in această regiune fă
ră 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 prie
ten sirian un salut călduros 
din partea mea și a poporului 
român.

România, ca și alte state, a 
fost și este îngrijorată de men
ținerea încordării in Orientul 
Mijlociu, de menținerea sub o- 
cupație de către Israel a te
ritoriilor cucerite în urma 
războiului din 1967. Conside
răm că perpetuarea acestei 
stări de lucruri creează grave 
pericole atât pentru Orientul 
Mijlociu, cit si pentru pacea 
întregii lumi. De aceea, Româ
nia s-a pronunțat in mod con
stant pentru o soluție dreaptă 
și durabilă în Orientul Mijlo
ciu.

Am considerat și considerăm 
că este posibilă o soluție ob
ținută pe baze politice, care să 
asigure instaurarea unei păci 
drepte, trainice, și să permită 
popoarelor din această zonă să 
se concentreze asupra dezvol
tării lor cconomico-sociale. 
Pentru realizarea acestei păci 
este necesară retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate. Trebuie înțeles 
că securitatea și garanția ori
cărui stat nu constau in cu
ceriri teritoriale, ci intr-o po
litică de pace și colaborare cu 
vecinii săi.

Am salutat in acest sens în
țelegerile realizate între Egipt
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ÎN NUMELE UNUI COMERȚ CIVILIZAT, 

CONSUMATORII CER:
Cind om aflat părerile expri

mate de factori de conducere 
și lucrători din comerț re
feritor la ce și cum tre
buie să se prezinte o unitate 
de alimentație publică speciali
zată pe regim de cramă, am 
rămas surprinși de un fapt. Toți 
cei solicitați erau Io unison pe 
„fază". Adică, știau exact - 
răspunsurile primite ne-o confir
mă — ceea ce dorisem să aflăm, 
Atunci insă, cind prin compara
ție, le-om cerut să-și expună 
punctul de vedere despre felul 
cum se prezintă de cițiva ani 
încoace — și in special in ultimo 
lună — singura unitate din Petro
șani ce poartă denumirea de 
„Crama Odobești", răspunsurile 
s-au împotmolit Vrind-nevrind 
ou acceptat opinia noastră — 
nu numai o noastră — despre 
această unitate care, de dragul 
unor realizări suplimentare Io 
vinzori, a fost transformată intr-o 
„circiumă" obscură. O unitate 
care prin înfățișare, mod de de
servire, amplasament și grație 
clientelei „deochiote" core-o 
frecventează, aduce cu o du
gheană sadea, plasată in plin 
centrul orașului, spre care, după 
orele de inchidere o celorlalte 
restaurante și bufete, se îndrep
tau pașii „clienților de noapte" 
prea „obosiți" deja de băutură 
Cum a fost posibil ca acest locol 
public, cindvo cu bun renume 
să ajungă in această stare ? 
Cum de nu s-au sesizat nici cei 
în sarcina cărora stou atribuțiile 
și resaonsobilitătile, in sensul 
bunului mers al treburilor co
merțului ? Greu de explicat !

Fără îndoială, de la numirea

De asemenea, a avut prile
jul să cunoască unele din re
alizările țârii noastre, precum 
și mărturii ale vastei sale 
moșteniri istorice

Direcția generală a Radio 
televiziunii, dacă ari ea oas
pete pc președintele Nicolae 
Ceausescu, consideră această 
întîlnire ca o cinste deosebită 
dc a avea in mijlocul său o 
personalitate marcantă, care 
a jucat un rol important in 
istoria luptei poporului român 
prieten și care depune efor
turi sincere pentru consoli
darea relațiilor de prietenie 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Siriană, plecînd dc la credința 
egalității popoarelor, a drep
tului lor de a-și hotărî singu
re soarta, de a apăra cinstea, 
demnitatea și independența 
lor și care este organic legat 
de lupta pentru o pace dreap
tă in toate regiunile lumii.

Noi. în numele dumneavoas
tră si al întregului colectiv al 
Radioteleviziunîi siriene, sa
lutăm pe înaltul oaspete și îi 
mulțumim pentru bunăvoința 
de a răspunde întrebărilor a- 
dresate do comentatorul nos
tru".

După terminarea interviului, 
comentatorul de politică ex
ternă. Ahmad Halwany, a 
mulțumit în mod deosebit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru amabilitatea do a răs
punde întrebărilor. sublini
ind că .și acest moment con
stituie o nouă manifestare a 
relațiilor do prietenie dintre 
țările și popoarele noastre.

și Israel cu privire ia dezanga
jarea militară, considerînd a- 
ceasta ca un început, un prim 
pas spre retragerea trupelor 
israeliene din toate teritoriile 
ocupate.

Considerăm, de asemenea, 
că ar fi necesară realizarea li
nei dezangajări intre Siria și 
Israel, ceea ce ar însemna re
tragerea de îndată a Israelului 
din anumite teritorii ocupate, 
ca un prim pas, ca un început 
spre o soluție deplină, spre re
tragerea Israelului din terito
riile ocupate in urma războiu- 

■ lui clin 1967. Această dezanga
jare. deci, retragerea Israelu
lui din unele teritorii ocupate, 
este in avantajul țârilor ara
be și deschide perspectiva unei 
soluții depline.

De asemenea, apreciem că 
este necesară participarea la 
conferința de la Geneva a tu
turor statelor implicate in 
conflict, in vederea găsirii so
luțiilor pentru o retragere cît 
mai rapidă a israelului din te
ritoriile-ocupate și instaurarea 
unei păci trainice. Fără îndo
ială că ar fi util dacă Ia a- 
ceastâ conferință ar putea 
participa și alte state inclusiv 
unele din Europa și Africa, di
rect interesate și care pot con
tribui la realizarea unei păci 
drepte.

Dar. după cum am mențio
nat in permanență, pentru re
alizarea unei păci drepte și 
durabile trebuie să se ajungă 
și ]a soluționarea problemei 
poporuJui palestinian. După 
părerea noastră, aceasta în
seamnă să se creeze condiți
ile necesare ca poporul pales
tinian să-și poată hotărî dc 
sine stătător calea dezvoltării 
sale viitoare inclusiv, dacă el 
va hotărî aceasta, crearea unui 
stat palestinian independent. 
Pornind de aici, apare și ne
cesitatea participării Organi

in postul de responsabil al aces
tei unități o lui Iuliu Deneș - 
deficiențele, otmosfero încărca
tă, scandalurile au luat propor
ții. Și iată de ce. La solicitarea 
făcută de noul responsabil, pro
gramul de funcționare o fost 
prelungit cu încă două ore (pină 
Io ora 2 noaptea) — apoi redus 
(pentru că ou apărut „proble
me") pină la ora 1 -, și in 
cele din urmă. după vizitele 
făcute de noi, însoțiți de organe
le de ordine, programul a fost 
trecut „in legalitate", adică pină 
Io oro 23, cind și conducerea 
I. C. S. Alimentație publică și-a 
dat. in fine, girul. Oare să nu 
fi auzi*, nimic pină atunci tova
rășul director Constantin Seca
rea desore cele ce se petrec la 
„cramă" ? Beneficiind de „asi
gurări ferme" de reușită din 
porteo responsabilului (oare cu 
ce scop făcute ? I), diriguitorii 
alimentarei publice din Petro
șani au mărit și olanul lunar de 
vinzări al unității cu incă 
50 000 lei (fără o consultare pre
alabilă a personalului de deser- 
■ire de aici, atit asupra modifi
cărilor survenite in program cit 
si în planul de desfacere). Ospă
tarii s-ou săturat - zic ei — să 
tot reclame in stingă și in dreap
ta despre ce soi de comerț sini 
obl’aoti să foca, cu ce... „clien
telă" trebuie să se zbată pentru 
a reolizo ..planul". Responsabi
lul. insă, cel cu „inițiativă", pus 
pe ..foote mari" o replicat : „Ce 
să-i facem, vă rugăm frumos, 
ăstia-s oamenii, cu ăștia trebuie 
să ne facem si pionul" (sic !). 
Cu alte cuvinte, ce ne interesea
ză pe noi daco indopom clîen- 

zației de Eliberare a Palestinei 
la conferința dc la Geneva.

România este hotârită să ac
ționeze și sâ facă tot ce depin
de de ea pentru a contribui la 
realizarea cit mai grabnică a 
păcii drepte și trainice in O 
ricntul Mijlociu, considerînd 
că aceasta corespunde pe de 
plin intereselor popoarelor din 
această zonă, cauzei păcii și 
colaborării in întreaga lume.

ÎNTREBARE : In persoana 
dumneavoastră. Siria salută o 
țară socialistă prietenă : popo
rul nostru este bucuros să 
constate că intri' țările noas
tre se dezvoltă multilateral 
relațiile economice, culturale, 
politice. Ce ne puteți spune 
despre perspectivele acestor 
relații după vizita pe care o 
întreprindeți. în prezent, in 
țara noastră ?

RĂSPUNS : Așa cum am 
mai menționat, intre popoare
le român și sirian există reia 
ții vechi. Ele s-au intîlnit nu 
o dată in lupta lor comună 
împotriva asupririi, pentru e 
liberarea națională și socială. 
In anii de după cucerirea in
dependenței depline de către 
România și ai construcției so
cialismului. în anii de după 
cucerirea independenței dc 
către Siria, între țările noas
tre s-au dezvoltat relații de 
colaborare economice, tehnico- 
științifice și culturale.

In cursul vizitei și convor
birilor avute cu președintele 
Assad, în convorbirile avute 
de miniștrii și reprezentanții 
României cu miniștrii și repre
zentanții Siriei am ajuns la 
o serie de înțelegeri și acor
duri cu privire la colaborarea 
dintre țările noastre în multe 
domenii de activitate. Din co
municatul care va fi dat pu
blicității, precum și prin in
formarea despre acordurile 
realizate, se va putea lua cu
noștință mai pe larg despre 
toate acestea.

Apreciez că toate aceste a_ 
cord uri și înțelegeri, convor
birile cu președintele Assad, 
vizita însăși au deschis o pers
pectivă nouă pentru a extinde 
larg colaborarea dintre Ro

mânia și Siria, dintre Partidul 
Comunist’ Român și Partidul 
Baas. dintre poporul român și 
poporul sirîan. Considerăm câ 
aceste relații, care vor căpăta 
o extindere mult mai mare în 
viitor, vor avea o influență 
puternică' usupru dezvoltării 
economico-sociale a popoare
lor noastre joe calea drînduirii 
noi, vor contribui totodată la 
cauza mai generală a colabo
rării, a progresului social și

Semnarea unor acorduri
și convenții româno-siriene

La Palatul Consiliului de 
Miniștri a avut loc semnarea 
a nouă acorduri de colabora
re și cooperare economică in 
domeniul petrolului și mineri 
tului. agrozootehnic și indus
trial. care, prin transpunerea 
lor in viață, vor contribui la 
dezvoltarea relațiilor economi
ce dintre cele două state.

In numele guvernelor Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii Arabe Siriene, a- 
cordurile au fost semnate do 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, și 
Mouhamad Haydar, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi

țiî cu alcool și cind ei sînt deja 
supra... saturați, adică stau chiar 
și pe sub mese, pierzindu-și în
fățișarea de oomeni... Esențial 
e să incasăm... să... Bonii să 
iasă ! In rest, ce conteoză ? La
tura morală, socială o proble
mei ? Dar așa ceva nu există I 
(pentru unii tovarăși din alimen
tația publică - n.n.).

la crama „Odobești" 
să fie schimbat „ceva"!

Am descins (26 ianuarie o. c.) 
in acest locol, in jurul orei 22. 
■nsoțiți fiind de căpitanul 
Avram Hoban și locotenentul 
loan Arsene de la miliția muni
cipiului Petroșon'r, Intr-o atmos
feră greu de descris, intr-o gă 
lăgie infernală, prin care se au
zeau vag sunetele unei așa zise 
orchestre „primo-ntii“ (!), o a- 
devărato eterogenitate de., 
„suflete", consumau băutură 
parcă or fi fost... sfirșitul pămin- 
tului. In tot localul, doar la doua 
mese, cițivo consumatori serveau 
și mincare. In rest... Consultind 
situațiile încasărilor din moi 
multe zile, comparindu-le pe 

a păcii, alit in Orientul Mijlo 
ciu, cil. și în Întreaga lume.

ÎNTREBARE. Ce ne puteți 
spune, excelență, despre preo
cupările dumneavoastră aciua 
Io privind dezvoltarea econo
mic o-socialâ a României ?

RĂSPUNS: In acest an. Ro
mânia sărbătorește 30 de ani 
ele la răsturnarea dictaturii mi - 
litaro-fasciste, trecerea puterii 
politice în mina forțelor de
mocratice și apoi iu mina în
tregului popor și făurirea li
nei societăți noi. a societății 
socialiste.

Iu toate domeniile dc uctl- 
nuinaniu a uuținut suc

cese remarcabile. Voi men
ționa faptul ca, în 1974, in
dustria românească produce de 
2U de ori mai intui derit in 
1948. S-au dezvoltat puternic 
invâțămintul, știința, cultura, 
a crescut nivelul de trai mate
rial și spiritual al întregului 
nostru popor. De altfel, fău
rirea societății socialiste are 
ca scop tocmai asigurarea u- 
nor condiții de viață din ce 
în ce mai bune, mai demne, 
pentru toți oamenii muncii, 
.și aceasta este esența întregii 
politici, scopul însuși al fău
ririi socialismului, al societă
ții socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm. în 
prezent, în România. Toate a- 
acestea deschid perspective noi 
de dezvoltare economico_socia- 
lă României, de dezvoltare a 
colaborării sale economice cu 
țările socialiste, cu țările care 
pășesc pe calea dezvoltării e- 
conomice independente, așa 
cum am menționat deja — 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu Siria, cu toate țările lu
mii. bazată pe egalitatea în 

drepturi, pe respectul indepen
denței. suveranității, neames
tecul in treburi’'' in'erne. A- 
preciem câ prin întreaga po
litică de construcție socialistă, 
prin rezultatele acesteia, prin 
politica sa externă. România 
iși aduce o contribuție activă 
la cauza întăririi forțelor pro
gresului social, a forțelor so
cialismului. a forțelor antiim- 
perialiste. a luptei nentru pare 
și colaborare internațională.

Aș dori. în încheiere, să ti- 
rez poporului prieten sirian 
noi și noi succese pe calea 
dezvoltării cconomico-sociale 
independente, pe calea fău
ririi bunăstării- și- ferieirii-șale. 
să obțină în cel mai scurt‘limb 
o pace dreaptă, deplină,’ elibe
rarea teritoriilor sale și să se 
poată concentra spre făurirea 
unei noi societăți.

niștri pentru problemele eco
nomice.

Au fost prezenti Mahmoud 
Al Ayoubi. președintele Con
siliului do Miniștri. Moustafa 
Al Ilallagc. ministru de sta-, 
pentru problemele planifică
rii, Mouhammad Al Imad. 
ministrul economiei și corner 
țului exterior.

La Ministerul de Externe. 
George Macovescu, ministrul 
român al afacerilor externe, 
și Abdul Halim Khaddam, vi
cepreședinte al Consiliului dc 
Miniștri, ministrul sirian al a- 
facerilor externe, au semnat 
convenția de colaborare in do
meniul sănătății publice.

cele de la bar cu cele de la 
bufet constatăm o disproporție 
care trebuia de mult timp să 
alarmeze conducerea întreprin
derii : 2 143 lei băutură, 359 lei 
mincare (25 I) ; 3 010 - 539
(23 I) : 5 600 - 1 300 (26 I)
ș.a.m.d. în local, murdăria ero 
„la ea acasă", pe la diferite 
mese cițiva tineri cu capu!

„greu" de băutură iși căutau 
pricină de arțag. Și in această 
situație, contrar dispozițiilor le
gale, mesele le erau încărcate 
de sticle pline cu băutură.

Să dăm cuvîntul unor consu- 
motori cu „capul limpede", des
pre această unitate atit de „os
pitalieră"...

- E îngrozitor să constoți că 
;ub ochii oblăduitori oi unor lu
crători ai întreprinderii comerci
ale se petrec aici lucruri ce nu 
au nimic comun cu ospitalitatea, 
cu rațiunea de a fi a unei uni
tăți aparținind comerțului nostru 
civilizat, socialist. De ce ospă
tară le duce celor de la masa 

1 
I 
I
I 
I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
țI
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
)

John Sturges a fosl prezent 
pc cciancle noastre, înaintea 
lui .Joe Kidd", cu cinci peli
cule memorabile. Ele ne-au 
cont ins, cu prisosință, de ta
lentul inedit șl de profesionis
mul Iul Sturges. „Băl rinul șl 
marea", ecranizarea celebre) 
nuvele a lui Hemingway, ne-a 
rămas in memorie gratie ma
gistralului recital dat de 
Spencer Tracy. Dat cine-l 
poale uita pe Anthony Quinn 
și Hurl Lancaster, cei do) 
monștri sacri din „Ultimul 
tren din Gun 11 ill", o excelen
ta dramă psihologică plasată 
in decorul Ear West-ulul ? In 
distribuția Ulmului „Cei șap
te magnifici", o autentică e- 
\ ocare mitologică a Vestului 
Sălbai ic, strălucea Yul Hr In
ner. Dacă la această listă dc 
nume impunăloate adăugăm 
și cele de pe genericul filme
lor .Naufiagiafi in spa(iu“ și 
„Marea e\ udare", vom vedea 
că Sturges pune toarte ma
re accent pe latura inlerpre- 
tu!i\d. alegind adori de pri
mă mină capabili să inlâp 
tuiasccl esențialul obiectiv re
gizoral: profunzimea psiho
logică și motivația plauzibi
lă a acțiunii de anvergură.

Nu intimplâlor intilnim, ti- 
șadar, pe genericul filmului

(Urmare din pag. 1)

misiile pe domenii s-au dez
bătut multilateral probleme
le majore ale activității mi
nei, s-au elaborat măsuri mul
tiple pentru redresarea oi 
Marele rău a constat însă în
făptui că nu s-a stăruit pen
tru finalizarea măsurilor. Dc 
aici și neajunsurile în dirija
rea fronturilor de lucru, în 
organizarea producției și a 
muncii, deservirea locurilor 
de muncă, întreținerea căilor 
de transport, a utilajelor ca 
și în coordonarea efectivelor. 
Au grevat mult activitatea de 
la fronturile de lucru deficien
țele organizatorice din cadrul 
brigăzilor din abataje și pre
gătiri. defecțiunile și stagnă
rile frecvente — îndeosebi în 
sectoarele I și IV — de natură 
electromecanică, precum și în
târzierile in punerea în func
țiune a pregătirilor de ia noul 
orizont 460 etc. Astfel. în 
pofida programelor și diagra
melor întocmite în scopul re
dresării minei și realizării 
ritmice a sarcinilor de plan, 
deficiențele au continuat, pro
gramele nu s-au urmărit, ră- 
minerile în urmă s-au acumu
lat, toate convergînd spre o 
singură concluzie : insufici
enta stăpînirc, la nivelul mi
nei și a sectoarelor, a proble
melor organizării producției, 
a întreținerii și exploatării 
utilajelor, a dirijării efective
lor. insuficiente strădanii și 
exigențe față de introducerea 
ordinei și disciplinei Ia toate 
nivelele, in majoritatea for
mațiilor de lucru. Acestea 
sînt învățămintele'car e' decurg 
din deficiențele anului trecut 
spre înlăturarea cărora comi

. E.M. PETRILA. Șeful de schimb Iuliu Boyte din briga
da minerului Eugen Voicu înlr-o discuție cu maiștrii Zoltan 
Zap și Nicolae Ignat

din colț incă două sticle cu vin, 
deși ei sînt deja... in ultima 
fază ? Există legi care interzic 
acest lucru. De ce nu se aplică ? 
(Iulian Stănescu, muncitor la 
T.C.M.M.).

- Sint o groază de „vintură- 
vint" prin această crișmă. Nu 
știu pe ce beau. Unii, ii știu 
sigur, nu lucrează niciunde. Dar 
faptul câ seară de seară stau 
aici pină la ora închiderii nu 
deranjează personalul unității ? 
(Marin Nagy, fochist E. M. Dil- 
jo).

Poate că, intr-adevăr, să nu-i 
deranjeze. Explicația ? Uneori 
chiar acești „taie frunză la clini" 
solicită băutură, plătită de chef
lii de la mesele pe lingă care 
se aciuiază, refuzați doar „de 
ochii lumii" de a mai fi serviți. 
Astfel, vinzarea e asigurată și 
doar e făcută „legal", nici vor
bă, deși, spre ora de inchidere, 
75 la sută din consumatori nu 
ar mai fi cazul să fie serviți, in- 
trucit trecuseră de mult de acea 
„limită" de care orice om nor
mal nu poate să nu țină cont.

— Multe necazuri ne-a dat și 
nouă această cramă - ne spu
nea căpitanul Toma Falon, de 
la miliția municipiului. In acest 
loc mișună tot felul de oameni 
fără ocupație, indivizi fără căpă- 
tii care, de aici, iși aleg la dis
creție viitoarele victime ole hoți
ilor și tilhăriilor, al actelor de 
huliganism. Ca să nu mai vor
bim de scandalurile ce se iscau 
aici cu regularitate. Toate aces
te lucruri au fost aduse la cu
noștința conducerii, dar...
- Nici nu mai ai curajul să 

vii să servești aici o friptură sau 
un pahar cu vin. Ce să mai spu
nem, că a veni cu familia aici 
ar fi un fapt de-a dreptul ne
cugetat. (Constantin Vasiliu, 
loan Cosmescu, Valentin Prisacă, 
angojoți oi C.F.R. și E. M. Drljo).

...Să servești un pahar cu vin,

„JOE
.loc Kidd* numele lui Clint 
Eastwood, atîl de convingă
tor in pelicule cel mult agrea
bile ca „Pentru un pumn dc 
dolari" și „Pentru clliva 
dolari In plus", cel al Iul John 
Saxon — care ne-a lăsat o 
frumoasă amintire in „Omul 
din Sierra" — șl Don Stroud, 

Carnet cinematografic

deținătorul unui rol important 
in .Tick, Tick, Tick". Dincolo 
de reușita reprezentată de 
„Hătrinul și marea", dincolo 
le suflul novator adus in ma
terie de film de război de 
„Marea evadare" ne apare e- 
videnl câ adevorala vocalic a 
lui Sturges este westernul. 
„Joe Kidd" demonstrează in 
primul rind că genul este inert 
viabil, că nenumăratele pro
duse cu iz epigonlc n-au reu
șit să-l zguduie popularitatea, 
că no/iunea de western nu a 

tetul oamenilor muncii, con
ducerile sectoarelor. fiecare 
< adru cu răspundere trebuie 
să acționeze cu fermitate.

Adunarea generală de la 
mina Lonea a decurs intr-un 
climat de optimism lucid, 
responsabil, de angajare una
nimă și do încredere deplină 
in puterea colectivului dc a 
învinge deficiențele. greută
țile, de a ridica ștacheta rea

Succesele,direct proporționale 
cu ordinea, disciplina 

și competența in producție
lizărilor la un nivel net su
perior. Profund semnificative 
sînt în acest sens angajamen
tele minerilor, chemările la 
întrecere lansate de șefii de 
brigăzi pe genurile de lucru, 
ca șl chemarea colectivului 
sectorului IV către celelalte 
sectoare ale minei de a obți
ne la toți indicatorii planului 
rezultate cît mai superioare.

In mod evident, la mina 
Lonea există un climat de 
muncă optim, hotărire plena
ră pentru a ridica roadele e- 
forturilor colective la nivelul 
sarcinilor, a marilor eveni

spuneau interlocutorii noștri. Da. 
Dar. se gîndeau probabil la un 
vin curat, nu a'in cel ce se ser
vea aici in zilele cind am între
prins raidul, adus vărsat in da
migene de „întreprinzătorul" 
responsabil, din sticlele luate de 
la bufetul „Grădinița" din Pe
troșani. Acest lucru nu este îm
potriva legii ?

Am revenit in aceeași seară, în 
jurul orei de inchidere. înăun
tru ocelași „spectacol", doar 
„regio” din acel moment — cind 
am fost observați reintrind - a 
avut alt tempou, imprimat de 
„șeful cramei".

- Stimați tovarăși, este ora de 
inchidere, vă rugăm frumos ; 
respectați-mă, vă rog frumos, cu 
respect, cum v-am respectat șl 
eu pină la ora asta, ca să vă 
simțiți bine, vă rog frumos, pe 
banii dumneavoastră, ciștigați 
cinstit, vă rog frumos"... Ce mie
lușel blind ! Fără comentarii !

Din cele relatate concluzia 
unică este un imperativ : Să se 
pună grabnic capăt acestui com
promis făcut comerțului civilizat I

Nu ovem nevoie de asemenea 
unități de olimentoție publică, 
de asemenea responsabili avizi 
după ciștig 1 Este împotriva eti
cii societății noastre. Conduce
rea întreprinderii, prin tovarășul 
Constantin Secarea are, credem, 
datoria să tragă aspru la răs
pundere pe cei ce se fac vino- 
vați de incălcorea celor mai e- 
lementare reguli de comerț, de 
încălcarea legii. Cerem acest 
lucru in numele consumatorilor 
care vor să găsească in cra
ma „Odobești" (și nu numai 
aici) o atmosferă plăcută, pro
duse proprii, specifice și de ca
litate, ca și o servire ireproșa
bilă. Pentru aceasta Io crama 
„Odobești" trebuie să se schim
be ceva I

Ionel ȚABREA

K IDD“
devenit — cum se crede- 
multă vreme - un capitol o 
silica! al istoriei cinematogra 
lului. .Joe Kidd’ demonstrea
ză tocmai contrariul, adică 
nevoia publicului de a con
templa povestiri stranii in 
care un erou singuratic se an
gajează In confruntări extrem 

dc virile, dinrl dreptății ce-l 
al dreptălii.

In „Joe Kidd" este foarte 
interesant laptul că in detalii 
deviază de la canoanele ge
nului dar in rezultatul său fi
nal rămine fidel lafâ de echi- 
:ibrul clasic, stabilit in .Dili- 
genfa" lui Ford. bunăoară. A- 
cesl fapt poale să pară para- 
loxal intr-o operație de ana- 
,/ă dar nu este mai puțin a- 
levăral că spectatorului ii o- 
erd numeroase satisfacții.

Cel de-al -11-lea film al lui 
■iturges (ca majoritatea crea- 

mente ale anului. Spiritul d<- 
angajare a minerilor, străda
niile lor se ccr insă susținute 
de eforturi creatoare pentru 
a asigura condiții optime de 
lucru, tuturor formațiilor de 
lucru, premise sigure realiză
rii ritmice a planului. Șefii 
de brigadă Ioan Miclea III. 
Marin Ciubăr. Gheorghe Ba 
lîca. Ștefan Molnar au insis 
‘at în cuvîntul lor asupra ne 

cesitâții de a se îmbunătăți 
aprovizionarea locurilor de 
muncă cu materiale și vago- 
nete, cu piese de schimb și 
unelte de bună calitate. Alți 
vorbitori. între care minerul 
Constantin Chițoiu. maiștrii 
mecanici Zeno Șuștac și Cor
nel Munteanu s-au referit la 
neajunsurile ce mai persistă 
și la măsurile ce se impun in 
ceea ce privește omogenizarea 
brigăzilor. întărirea discipli
nei și perfecționarea pregătirii 
profesionale a cadrelor. Vorbi
torii s-au referit. totodată, 
la multiplele rezerve de care 
dispune colectivul pentru a 
reduce consumul de energie 
și de materiale, pentru ex
ploatarea mai judicioasă a 
utilajelor și instalațiilor din 
dotarea minei etc. In cuvîntul 
său, ing. Vasile Ogherlaci, di
rectorul general adj’unct al 
C.C.P.. s-a referit la sarcinile 
prioritare ce stau în fața mi
nei în ceea ce privește meca
nizarea stratului 3 din secto
rul IU. răspunderile specialiș
tilor în asigurarea tuturor 
condițiilor tehnice pentru reu
șita noului utilaj de mare ca
pacitate, reușită care se află 
în mîna oamenilor sectorului. 
In continuare, vorbitorul s-a 
referit la însemnătatea pe 
care o prezintă pentru acti
vitatea minei realizarea inte
grală a lucrărilor de pregă
tiri — cerință imperioasă în
deosebi la sectorul I precum 
și îmbunătățirea aprovizionă
rii locurilor de muncă, astfel 
îneît nici o brigadă, in nici o 
zi. sâ nu aibă do suferit din 
cauza lipsei de materiale, d- 
„goale" sau piese de schimb

Tn încheierea dezbaterilor 
adunării generale, a luat cu- 
vîntul tovarășul Ioachim 
Moga, prim-șecretar al Comi
tetului județean de partid

FABRICA OE MORARII
SI PAMIFICAIIE 
Peîroșani 

organizează concurs pentru 
ocuparei următoarelor posturi:

® Șef birou plan tehnic producție ;

• Șef secție panificație.
Concursul se va ține în ziua de 28 februarie 1 974, o- 

rele 10, la sediul fabricii.
Condițiile do ocupare a posturilor sînt cele prevăzute 

de Legea nr. 12/1971.
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PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Hârșan 

Iriinia, eliberată de E.M. Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT ecuson nr. 229, eliberat de I.U.M. Petroșani. 
II declar nul.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Boca Silvia, 
eliberata de E.G.C. Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Antoneasa 
Costache, cu nr, 219, eliberată de I.P.E.G.H, Deva, secția 
Valea Jiului — Bărbăteni. O declar nulă.

(lei sole) abordează tema In
justiției sociale. Eroul poves
tirii — în care peonii din New 
Mexico sini deposedați de pă- 
mlnturlle lor și persecutați, 
deoarece se revoflă din prici
na nedreptății evidente — 
parcurge un drum de ascen
dentă morala. Evenimentele 
pe care ie trăiește au valențe 
revelatorii, lăcind din cavale
rul coltului oarecum neutru și 
exercit indu-și chemarea de 
magnific destul de indiferent 
lafâ de scopurile '•elui ce-l 
angajează, unul care se anga
jează conștient Intr-o luptă 
ce urmărește impunerea drep
tății. Joc Kidd, trăgătorul de 
elită care nu prea se-nclina in 
fufa legilor federale, descope
ră Iragililatea acestor legi șl 
le corectează, pedepsind vino
vat I autentici.

Eroul peliculei trece prin
tr-un sol de proces de trezi
re la realitate, la acea reali
tate pc care o ignora pină in 
momentul constatării nedrep
tății flagrante. Joe Kidd îșl dă 
seama, cu alte cuvinte că ac
țiunile sale trebuie sâ benefi
cieze de o acoperire morala 
Și o găsește pe aceasta in a- 
'ărarea drepturilor peonilor.

Al. COVACI

Rclevînd semnificația pașilor 
însemnați făcuți in ultimele 
luni de colectivul minei pe li
nia întăririi ordinei și disci
plinei, a redresării activității 
generale, fapt ce a avut drept 
consecință realizarea planului 
pe luna ianuarie, vorbitorul 
a cerut colectivului minei sâ 
mențină ritmul bun dc muncă 
și în continuare. Pe luna fe
bruarie mina nu a lucrat rit
mic, fiind unica exploatare cu 
rămînere în urmă în prima 
decadă. Aceasta reclamă stră
danii susținute din partea or
ganizatorilor producției pentru 
crearea unor condiții de lucru 
optime in abataje, astfel ca 
brigăzile să poată da produc
ție maximă. O deosebită aten
ție se cere acordată asigură
rii liniei de front active și de 
perspectivă, dirijării judicioa
se a efectivelor, precum și 
calității lucrărilor de repara
ții și revizii la instalațiile e- 
lectromecanice. La sectorul III 
se cere făcut totul pentru 
reușita experimentării com
plexului mecanizat în stratul 
3. utilaj care va trebui sâ 
aibă un cuvînt greu in pro
ducția minei pe acest an.

Tovarășul Ioachim Moga a 
accentuat, de asemenea, nece
sitatea creșterii randamentelor 
în abataje, a vitezelor de a- 
vansare, asigurarea condițiilor 
tehnico-materiale optime pen
tru ca minerii sâ poată obține 
indicatori superiori — pre
mise sigure ale unei produc
ții ritmice, sporite O atenție 
deosebită se cere acordată 
gospodăririi materialelor și 
energiei, reducerii consumuri
lor specifice și combaferii ri
sipei de orice natură, precum 
și îmbunătățirii calității pro
ducției. cerințe ale unei acti
vități economice eficiente.

Conducerea minei, fiecare 
colectiv are datoria să depu
nă strădanii susținute pentru 
asigurarea forței de muncă la 
nivelul sarcinilor. In acest 
scop se cere mult discernâ- 
mînt la angajarea oamenilor, 
precum și o preocupare sus
ținută pentru integrarea lor 
în colectiv. asigurîndu-li-se 
condiții optime de muncă și 
de viață, dezvoltarea în rîndul 
fiecărui colectiv a unui climat 
de ordine și disciplină.

In asigurarea realizării rit
mice a planului. comitetul 
oamenilor muncii va trebui 
șă acționeze mai prompt, mai 
judicios și eficient, urmărind 
cu perseverență activitatea 
fiecărei formații de lucru a 
fiecărui compartiment.

Mobilizîndu-și toate forțele, 
muncind cu inițiativă și dă
ruire, colectivul minei va fi în 
acest an cu siguranță, la înăl
țimea angajamentelor mobili
zatoare pe care și le-a asu
mat în întrecerea socialistă 
în cinstea marilor evenimen
te care se apropie — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al XI-lea al 
partidului.
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ÎNCHEIEREA VIZIIEI PRESEDINTEWI NICOLAE CEAUSESCU IN REPEIBIICA ABABA SIRIANA
f f ___

Dineu oferit de președintele Haier Al-Assad 
in onoarea președintelui Nicolae Ccanșescu

Luni seara, președintele Re
publicii Arabe Siriene Hafcz 
Al-Assad, a oferit un dineu in 
onoarea președintelui Consi

liului de Stat al Republicii 
Socialiste România Nicolae 
Ceaușescu.

Președintele Nicolae

Toastul președintelui Nicolae
Stimate domnule președinte 

Assad.
Dragi tovarăși și prieteni.
Domnilor,
Aș dori să exprim calde 

mulțumiri președintelui Assad 
pentru invitația ce nc-a adre- 
sat-o dc a face o vizită de 
prietenie în țara prietenă Siria. 
Doresc, de asemenea, să ex
prim mulțumirile mele. ale 
tovarășilor caro mâ însoțesc, 
pentru ospitalitatea cu care 
am fost intimpinați din mo
mentul sosirii pe pămintul 
Republicii Arabe Siriene, pen
tru manifestările calde cu care 
am fost intimpinați de popu
lația Damascului.

Am venit în Siria animați 
de dorința de a discuta căile 
de dezvoltare a prieteniei 
dintre popoarele român și si
rian — prietenie care are 
străvechi tradiții. Sînt bucu
ros să pot afirma că am găsit 
aici, atit la președintele As
sad. cit și la ceilalți tovarăși 
și prieteni sirieni. aceleași 
sentimente și dorințe, ceea ce 
a și contribuit la desfășura
rea cu succes a vizitei și la 
obținerea unor rezultate bune.

într-adevăr. popoarele noas
tre se cunosc dc mult, de 
peste 2 000 dc ani. S-au cu
noscut. mai cu seamă, in anii 
dominației străine, căreia au 
trebuit să-i facă față atit po
porul român, cit și poporul 
sirian. încă in acele împreju
rări. așa cum a menționat și 
președintele Assad, fără a a- 
vea recomandări de undeva, 
popoarele noastre au luptat 
împreună împotriva asupririi 
străine. Putem spune că au 
avut insă o recomandare — 
dorința lor de libertate, dc 
independență, dc o viață dem
nă. Aș putea afirma că ace
leași dorințe animă și astăzi 
relațiile dintre popoarele 
noastre. încă in anul 1 700, 
un român și un sirian au fă
cut o tipografic în limba a- 
rabă. lingă București. Tipări
turile veneau în Siria și în 
alte țări arabe. După cinci 
ani. Constantin Brâncoveanu. 
domnul Țării Românești de 
atunci, a donat această tipo
grafie Siriei, fiind mutată la 
Alep.

După cum vedeți, incă a- 
tunci sirienii și românii au 
cooperat într-un domeniu im
portant — al răspîndirii cul
turii. Iată de ce — ținind 
seama și de aceste tradiții — 
putem afirma că, în condițiile 
de azi, vor conlucra și mai 
activ în domeniile economic, 
științific, cultural, in lupta 
pentru o viață demnă, pentru 
progres.

Trăim o epocă de frămin- 
tări și transformări profunde. 
Popoarele se ridică cu tot 
mai multă hotărire la lupta 
împotriva politicii imperialis

Toastul președintelui Hafez Al-Assad
Stimate domnule președinte 

Nicolae Ceaușescu,
Dragi prieteni,
Domnilor,
Doresc să mulțumesc pre

ședintelui Consiliului dc Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu. pentru ac
ceptarea invitației noastre și 
să salutăm, in mod călduros, 
prezența sa in țara noastră, 
precum și a membrilor dele
gației române.

Această vizită este o dovadă 
a dorinței dumneavoastră sin
cere de întărire a prieteniei 
dintre popoarele noastre, a 
dorinței de a dezvolta coopera
rea dintre cele două țări : ea 
constituie pentru noi toți o o- 
cazie fericită de a proceda la 
un schimb de păreri, de a ac
centua înțelegerea probleme
lor noastre reciproce.

In ceea ce ne privește, dăm 
o înaltă apreciere eforturilor 
sincere ale președintelui 
Ceaușescu îndreptate spre a- 
dincirca prieteniei dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Arabă Siriană, am 
salutat eforturile sale și dorim 
să le continue, ele fiind pen
tru noi o garanție singură a 
dezvoltării, pe mai departe, a 
relațiilor dintre cele două țări, 
pe baza respectului egalității 
și a avantajului reciproc, ceea 
ce corespunde intereselor 
celor două popoare. A- 
vem convingerea că, pe a- 
ceastă bază, la care se a- 
daugă angajarea popoarelor 
noastre in lupta împotriva im
perialismului, colonialismului 
și rasismului, pentru liberta
tea popoarelor, progresul și 
dreptul jor la autodeterminare 
se va asigura o evoluție con
tinuă în domeniul relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Siria.

In trecut, cele două popoa
re ale noastre s-au intîinit, 
deși n-au fost adoptate hotă- 
riri speciale, in lupta pentru 
libertate și independență. As
tăzi, cînd de-a lunguj secole
lor s-au acumulat exemplele 

Ceaușescu a sosit la „Club 
d‘Orient", unde a avut loc di
neul, insolit do președintele

Au luat parte persoanele o- 
ficiale române care îl însoțesc 
pe președintele Consiliului de 
Stat în această vizită.

te. colonialiste, neocolonialis- 
tc. Epoca po care o trăim este 
epoca trezirii popoarelor și 
afirmării voinței lor de a trăi 
așa cum doresc, fără nici un 
amestec din afară.

S-au obținut o serie dc re
zultate pe calea unei politici 
noi în viața internațională. 
S-a pus capăt războiului din 
Vietnam. A început Conferin
ța gcncral-europcană și s-au 
soluționat un șir de alte pro
bleme litigioase. Popoarele din 
Africa, d intr-o serie de state 
ale Asiei, din America Latină 
s-au ridicat cu liotărire la luptă 
pentru a deveni pe deplin 
stăpine pe bogățiile naționale, 
pentru a pune capăt cu dosă- 
virșirc vechii politici dc do
minație și dictat. Toate aces
tea au contribuit la imprima
rea unui curs nou spre des
tindere în viata internaționa
lă.

Dar nu trebuie să uităm 
nici un moment că nai sînt 
forțe care amenință pacea și 
independența popoarelor, că 
acest curs al destinderii nu 
este decit la început, el nu a 
devenit ireversibil. Pentru a 
asigura o politică nouă, de e- 
galitate intre toate națiunile 
este nevoie de luptă și încă 
de luptă foarte intensă ! A- 
ceasta impune unirea tuturor 
forțelor progresiste. antiim- 
pcrialiste, a tuturor popoare
lor care doresc să-și asigure 
dezvoltarea independentă, să 
fie stăpine pe destinele lor. 
Noi avem ferma convingere 
că. acționînd unite și cu fer
mitate. toate aceste forțe, 
popoarele pot să asigure o po
litică nouă, relații noi în via
ța internațională.

Desigur, mai sini incă mul
te probleme dc soluționat. 
Printre acestea este problema 
Orientului Mijlociu. Se poate 
spune că. în momentul de 
față, aici condițiile sînt de a- 
seinenea natură incit conti
nuarea menținerii de către 
Israel a teritoriilor ocupate 
în urma războiului din 1967 
poate duce, în orice moment, 
la noi ostilități cu grave con
secințe. Dc aceea este necesa
ră intensificarea eforturilor 
pentru realizarea unei păci 
drepte și trainice in Orientul 
Mijlociu. Aceasta presupune 
retragerea Israelului din teri
toriile arabe ocupate in urma 
războiului din 1967. crearea 
unor asemenea condiții în care 
fiecare popor să aibă asigura
te independența, suveranita
tea, integritatea sa teritorială.

Noi am salutat ințelcgerea 
realizată între Egipt și Is
rael cu privire la dezangaja
rea militară. Vedem in aceas
ta un început, un prim pas 
spre desfășurarea in continu
are a luptei politice, a activi
tății pentru retragerea Israe

și principiile pe care se bazea
ză lupta omului pentru mai 
bine, ele se intilnesc pe calea 
acțiunilor concrete. îndrepta
te spre dezvoltarea și asigura
rea mai rapidă a progresului 
tehnologic.

Am urmărit cu interes mer
sul înainte al țării dumnea
voastră pe calea întăririi re
gimului socialist, a cărui a 
30-a aniversare va fi sărbăto
rită anul acesta. Noi vă felici
tăm, dragi prieteni, pentru re
zultatele pe care le-ați obținui 
în această perioadă.

Poporul arab sirian, depu- 
nînd eforturi pe calea progre
sului și dezvoltării ar fi dobîn- 
dit rezultate și mai însem
nate, dacă imperialismul nu 
ne-ar fi creat problema con
fruntării cu sionismul, urmînd 
să ne oprească din mersul 
nostru pe calea progresului, să 
împiedice realizarea țeluri
lor poporului nostru de dez
voltare economică și socială. 
Această problemă, pe care 
ne-a creat-o imperialismul, 
prin mijloace violente și res
pingătoare, continuă să existe 
și să se agraveze. Ea reflectă 
metoda clasică a agresiunii îm
potriva popoarelor, in scopul 
asupririi și exploatării lor.

Experiența noastră cu Isra
elul, ca și repetatele atentate 
împotriva teritoriilor arabe, 
ambițiile expansioniste cunos
cute întregii lumi nu mai au 
nevoie de explicații și lămu
riri suplimentare. Justețea 
cauzei noastre este străluci
toare ca soarele și nici o for
ță din lume, bazată pe fals și 
înșelăciune, nu va putea să 
întunece lumina care țișnește 
din cauza noastră pentru a a- 
răta calea dreaptă pe care tre
buie să meargă omenirea în
treagă, în vederea soluționării 
juste pe carp această cauză o 
reclamă.

Problema noastră este aceea 
a eliberării teritoriului, a li
bertății și demnității oameni
lor din această țară. Probleme
le eliberării teritoriului și a- 
lungării ocupanților sînt clare 
prin ele însele : sînt clare pen
tru cine dorește să fie clare,

Din partea siriană au par
ticipat membrii guvernului, 
personalități ale vieții cultu- 
ral-științifico și alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
Damasc.

lului din toate teritoriile ocu
pate. Sperăm că se va ajunge 
la o înțelegere corespunzătoa
re și in ce privește Siria, la 
crearea condițiilor pentru eli
berarea in cel mai scurt timp 
a teritoriilor siriene ocupate.

Considerăm Conferința dc 
la Geneva ca un început bun. 
dar ca trebuie, de fapt, abia 
să înceapă. La ca trebuie să 
participe toate țările interesa
te și, in primul rind, țările 
direct interesate. Dar, după 
părerea noastră, este necesar 
să participe și alte state, care 
pot să-și aducă o contribuție 
la o soluție dreaptă, trainică 
și rapidă.

Pentru a vorbi insă dc o 
pace trainică și dreaptă nu 
trebuie să se uite nici un mo
ment dc problema palestinia
nă. Dc aceea, după părerea 
noastră, sînt necesare efor
turi susținute pentru a găsi 
soluții corespunzătoare, care 
să asigure poporului palesti- 
nean dreptul dc a-și organiza 
viața dc-sinc-stătător, cores
punzător voinței sale.

Numai soluționarea tuturor 
acestor probleme va putea, 
intr-adevăr, pune baza unei 
păci drepte, trainice și înde
lungate. va putea crea condiții 
pentru ca popoarele din aceas
tă zonă să se poată consacra 
dezvoltării economico-socialc 
in pace. în ce o privește, ca 
și pînă acum. România — in 
spiritul in care am arătat — 
va face tot ceea ce va depin
de de ca pentru a aduce o 
/contribuție Ia soluționarea 
problemelor din această zonă.

Sînt încă popoare sub domi
nația colonialistă. România a 
sprijinit și sprijină activ lup
ta acestor popoare, considerînd 
că trebuie întărită solidarita
tea pentru a lichida cu desă
vârșire dominația colonială.

Printre problemele deosebit 
de grave care preocupă ome
nirea este și aceea a subdez
voltării. în fond, in ultimii 
ani, s-a mărit decalajul intre 
țările dezvoltate și cele in 
curs de dezvoltare. Or, se im
pun măsuri ferme pentru a 
asigura o creștere mai rapidă 
a țărilor în curs de dezvolta
re, în vederea ridicării gene
rale a economiei și a nivelu
lui de viață al acestor po
poare. Vorbind dc o lume 
mai dreaptă și mai bună nu 
putem să uităm că ea nu 
poate fi realizată dacă la un 
pol se va dezvolta și mai 
mult un grup dc bogați și la 
alt pol vor răminc și mai in 
urmă un grup de săraci. Iată 
de ce noi considerăm că dez
voltarea țărilor rămase în 
urmă constituie una din pro
blemele cele mai importante 
ale situației contemporane și 
va trebui să stea în atenția 
întregii omeniri. a tuturor 
forțelor progresiste.

pentru cei care doresc adevă
rul. Cei care recurg la falsi
ficare și înșelătorie nu vor 
reuși să despartă popoarele de 
adevăr, in primul rind. dato
rită forței acestor popoare, 
precum și forței adevărului.

In anii care au trecut, parti
zanii înșelătoriei au dorit să 
nimicească cauza ale cărei e- 
lemente reale sînt cunoscute 
de lumea întreagă : astfel a 
început războiul de eliberare, 
declanșat în octombrie, de că
tre masele largi ale poporu
lui nostru. Țeluj nostru a fost 
de a închide orice cale în fa
ța tentativelor dușmanului 
pentru a ne îndrepta pe noi 
înșine pe primul drum pe ca
re trebuie să mergem către 
victoria noastră.

Agresiunea și instrumentele 
sale s-au demascat și autocon- 
damnat jn fața tuturor forțe
lor binelui din lume : toate ne
gurile s-au risipit din jurul 
cauzei noastre care a apărut 
in întreaga ei lumină.

Acel care trăiește cu con
vingeri clare asupra agresiu
nii trebuie lăsat să acționeze 
in lumina acestor convingeri: 
cel care nutrește speranța în
tronării păcii pe pămînt tre
buie să continue lupta sa pen
tru lichidarea condițiilor po
trivnice păcii.

In ceea ce ne privește, 
ne-am pus speranțele intr-o 
pace reală : poporul nostru a 
luptat in trecut și luptă, as
tăzi, pentru consolidarea con
dițiilor favorabile păcii. Acțio
năm cu fermitate pentru eli
berarea teritoriilor, pentru a 
asigura poporului nostru 
drepturile sale naționale.

Componentele păcii sînt cla
re pentru noi. pentru popoa
rele lumii : să ne eliberăm te
ritoriile, să se reafirme drep
turile poporului nostru arab- 
palestinian. Iată cele două 
condiții ale păcii fără dc ca
re stabilitatea acesteia nu 
poate fi realizată. Sîntem ho- 
tărîți să realizăm obiectivele 
luptei noastre, sîntem opti
miști că vom parcurge calea 
spre aceste obiective, fapt ca-

In timpul dineului, preșe
dintele Hafcz Al-Assad și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

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

Ceaușescu
Soluționarea tuturor acestor 

probleme complicate impune 
participarea activă a tuturor 
statelor — indiferent de mă
rimea lor sau de orinduirea so
cială — la viața internațio
nală. Doresc să menționez și 
in această seară necesitatea 
creării condițiilor pentru par
ticiparea mai activă a țărilor 
mici și mijlocii la soluționarea 
tuturor problemelor.

De asemenea, este necesar 
să crească rolul Organizației 
Națiunilor Unite, al altor or
ganisme internaționale la re
zolvarea problemelor în inte
resul tuturor națiunilor.

Totodată, nu trebuie să ui
tăm nici un moment că tot 
ceea ce s-a realizat pe calea 
unei politici noi este rezulta
tul luptei maselor populare, 
a popoarelor in general. De 
aceea, pentru triumful unei 
politici noi. care să pună ca
păt cu desăvîrșire politicii 
imperialiste, colonialiste, neo
colonialist? sînt necesare efor
turi pentru întărirea colaboră
rii și solidarității tuturor for
țelor antiimperialistc, a tutu
ror popoarelor care doresc 
să trăiască libere și indepen
dente.

Doresc să exprim satisfacția 
mea pentru faptul că în cursul 
convorbirilor de ieri și de 
astăzi cu președintele Assad 
am ajuns la concluzia intensi
ficării colaborării noastre și 
pe plan internațional. Ne-am 
înțeles să dezvoltăm colabo
rarea între partidele noastre. 
Am ajuns la o serie de înțe
legeri privind colaborarea e- 
conomică, tehnico-științifică, 
culturală. Iată dc ce apreciez 
că vizita, convorbirile pe care 
le-am avut cu președintele 
Assad reprezintă un moment 
de importanță istorică în rela
țiile dintre țările noastre. 
Vom face totul pentru a rea
liza în cele mai bune condi
ții toate înțelegerile rezultate 
in aceste zile, pentru a extin
de pe toate planurile colabo
rarea dintre partidele și țări
le noastre. Consider că aceas
ta corespunde pe deplin inte
reselor celor două popoare, 
dar și intereselor generale ale 
colaborării, păcii și progresu
lui social. Aș dori, în înche
iere, să exprim încă o dată 
mulțumiri pentru ospitalitatea 
cu care am fost întîmpinat, 
să reînnoiesc și în acest ca
dru invitația către președinte
le Assad de a vizita România.

Urez poporului prieten și 
frate sirian succese depline 
in întreaga sa activitate dc 
dezvoltare cconomico-socială !

îi urez să obțină în cel mai 
scurt timp eliberarea terito
riilor și să se poată concentra 
asupra problemelor creării 
unui stat nou. înfloritor ! îi 
doresc multă prosperitate și 
fericire ! (APLAUZE).

re va transforma esențial si
tuația actuală.

Cei care cred că situația ac
tuală se va menține ignoră 
două adevăruri fundamenta
le : ce! afirmat de poporul 
nostru în războiul din octom
brie, și anume că nu vom ce
da ceea ce ni se impune prin 
forță, și apoi cel afirmat, dc 
asemenea, do războiul din oc
tombrie, că atunci cînd în zo
nă au loc izbucniri, acestea 
cuprind și alte regiuni din lu
me : prin urmare, cei amintiți 
neglijează primejdia care a- 
menință pacea în lume.

Stimate domnule președinte.

îmi este plăcut să dau glas 
satisfacției noastre pentru re
zultatele convorbirilor pe ca
re le-am avut ieri și astăzi și 
care au ilustrat adeziunea 
statelor noastre față de dem
nitatea, libertatea. progresul 
și dreptul popoarelor la auto
determinare, adeziunea la 
lupta pentru o pace justă 
în toate regiunile lumii. Con
vorbirile au confirmat încre
derea noastră în Națiunile U- 
nite, in Carta O.N.U.. in ro
lul acestei organizații in solu
ționarea conflictelor și menți
nerea păcii, sprijinul pe care 
îl acordăm mișcărilor de eli
berare din Asia, Africa și A- 
merica Latină. Acordul dintre 
Siria și România a evidențiat 
necesitatea ca la baza relați
ilor economice din lume să 
stea egalitatea între popoare.

Sîntem convinși că vizita 
președintelui Ceaușescu, pre
cum și discuțiile purtate vor 
duce la întărirea prieteniei 
intre țările noastre, la o tot 
mai strînsă cooperare bilate
rală.

Domnilor,
încă o dată urez bun venit 

președintelui Ceaușescu și 
membrilor delegației române, 
dorind fericire și prosperitate 
oaspetelui nostru iubit, multe 
succese poporului român pri
eten, continua dezvoltare a 
prieteniei siriano-române. (A- 
plauze).

COMUNICAT COMUN
adoptat de secretarul general al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și de secretarul general al Partidului Baas Arab 

Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad
La invitația președintelui 

Hafez Al-Assad. secretar ge
neral al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, secreta
rul general al Partidului Co
munist Român. președintele 
Consiliului do Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a efectu
at o vizită oficială dc partid 
și de stat în Republica Arabă 
Siriană. între 17 și 19 februa
rie 1974.

în timpul șederii în Repu
blica Arabă Siriană, distinsul 
oaspete român s-a bucurat 
de o primire călduroasă, ex
presie a relațiilor de adîncâ 
prietenie și stimă reciprocă 
existente între cele două țâri 
și popoare.

înaltul oaspete român a vi
zitat : Societatea comercială 
industrială naționalizată : Mu
zeul Național și Moscheea 
Omayazilor.

în timpul vizitei, cei doi 
președinți au avut, într-o at
mosferă de prietenie și de în
țelegere reciprocă, convorbiri 
asupra relațiilor bilaterale, a- 
supra problemelor internațio
nale de actualitate dc interes 
comun și în special asupra 
chestiunii Orientului Apropiat.

La convorbiri au participat, 
din partea română : Cornel 
Burtică. membru supleant 
al Comitetului Executiv, se
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român ; Ion Pâțan, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, vicepreședinte 
al Consiliului dc Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior: 
George Macovescu, membru 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
ministrul afacerilor externe ; 
Mircea Malița. membru al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat : Nicolae Doicaru, consi
lier al președintelui Consiliu
lui de Stat ; Emilian Manciur. 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in Repu
blica .Arabă Siriană ; Lucian 
Petrescu, director în Ministe
rul .Afacerilor Externe.

Din partea siriană : Abdul 
Al Ahmar, secretar general 
adjunct al Comandamentului 
Național al Partidului Baas 
Arab Socialist : Mahmoud Al 
Ayoubi. membru al Coman
damentului Național al Parti
dului Baas .Arab Socialist, 
președintele Consiliului dc 
Miniștri : Muhammad Jaber 
Al Bajbouj, membru al Co
mandamentului Național al 
Partidului Baas Arab Socia
list. secretar general adjunct 
al Comandamentului regional 
al Partidului Baas Arab Socia
list : .Abdul Halim Khaddam, 
membru al Comandamentului 
Național al Partidului Baas 
Arab Socialist, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul afacerilor externe : 
Mouhamad Haydar. membru 
al Comandamentului Național 
al Partidului Baas Arab So
cialist. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri pentru 
probleme economice : dr.
Georges Saddikhni, membru 
al Comandamentului regional 
al Partidului Baas Arab So
cialist. ministrul informațiilor: 
Mustafa Al Hallage, ministru 
de stat pentru problemele pla
nificării ; dr. Mouhammad Al 
Imadi, ministrul economiei 
și comerțului exterior.

în timpul convorbirilor, cei 
doi președinți și-au exprimat 
satisfacția față de evoluția 
pozitivă a relațiilor între cele 
două țâri și voința lor comu
nă de a lărgi, extinde și a- 
profunda cooperarea între a- 
cestea in domeniile politic, c- 
conomic, tehnic, științific, cul
tural și turistic și au subli
niat necesitatea do a întări 
această cooperare in toate 
sectoarele, pe baze stabile și 
de lungă durată, conform in
tereselor celor două țări.

Damasc. 19 februarie 1974

Ceremonia înmînării unor înalte distincții
Luni, după încheierea con

vorbirilor oficiale româno-si- 
riene. la Palatul prezidențial 
din Damasc a avut loc cere
monia înmînării celor mai 
înalte distincții ale celor două 
state conferite șefilor de stat 
străini.

Președintele Republicii A- 
rabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
a înmînat președintelui Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, Marele Cordon al 
Omayazilor.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a înmînat președin
telui Republicii Arabe Sirie
ne. Hafez Al-Assad. ordinul 
..Steaua Republicii Socialiste 
România11.

Adresîndu-se președintelui 
Nicolae președin
tele Hafez Al-Assad i spus :

îmi face deosebită plăcere 
să vă acord acest ordin, cel 
mai înalt al țâr i noastre Rog 

în acest .scop, cele două 
părți au trecut în revistă as
pecte și posibilități ale dezvol
tării relațiilor intre cele două 
țări în toate aceste domenii, 
precum și în domeniile indus
trial și tehnic, al creșterii și 
intensificării relațiilor pc linia 
transporturilor. amplificării 
schimburilor turistice și au 
hotărit să însărcineze pe re
prezentanții autorizați ai ță
rilor lor să continue tratati
vele în vederea semnării de 
acorduri pe baza avantajului 
reciproc. în timpul vizitei au 
fost semnate un număr de 
nouă acorduri pentru construi
rea unor obiective economice 
în domeniile industrial și a- 
gricol. precum și Convenția 
de colaborare în domeniul să
nătății publice : Programul de 
aplicare a Acordului de co
operare culturală pe anii 
1974—1975 : înțelegerea pri
vind facilitarea In acordarea 
vizelor.

Cei doi președinți și-au ex
primat satisfacția pentru evo
luția pozitivă a relațiilor ști
ințifice și culturale dintre cele 
două țări. în acest cadru, cele 
două părți au apreciat că în
cheierea. cu ocazia vizitei, 
a Convenției de cooperare în 
domeniul sănătății și progra
mului de schimburi culturale 
și artistice pentru anii 1974— 
1975 constituie o contribuție 
pozitivă la intensificarea ra
porturilor prietenești între 
Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană.

Cele două părți au căzut de 
acord să dezvolte relațiile din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Baas Arab Socia
list în vederea întăririi legă
turilor de prietenie dintre 
cele două țări și popoare.

In timpul schimburilor de 
vederi asupra stadiului actu
al al situației internaționale, 
cei doi președinți au consta
tat că mutațiile pozitive im
portante produse în viața in
ternațională. impuse de 
schimbarea raportului de for
țe în avantajul forțelor pro
gresului și păcii, creează bune 
condiții pentru rezolvarea 
problemelor internaționale în 
avantajul popoarelor. Au re
levat. totodată, că imperia
lismul încearcă prin presiuni 
și mijloace diverse să frîneze 
dezvoltarea progresistă, pentru 
a-și păstra vechile poziții și a 
obține noi privilegii, pe sea
ma independenței popoarelor 
și dezvoltării lor economice, 
ceea ce cere intensificarea 
luptei maselor populare și a 
celor mai largi forțe antiim- 
perialiste. de a milita cu fer
mitate pentru aplicarea noilor 
principii în relațiile dintre 
state și de a reglementa pro
blemele internaționale pe baza 
echității, dreptului internațio
nal și Cartei Națiunilor Unite.

In cursul schimbului de pă
reri în legătură cu problemele 
situației internaționale actu
ale, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Hafcz Al-Assad au subliniat 
cu satisfacție cursul pozitiv 
al vieții internaționale și a- 
firmarea tot mai puternică în 
raporturile dintre state a prin
cipiilor : egalității depline în 
drepturi a tuturor statelor, in
diferent de mărime, potențial, 
nivej de dezvoltare, de siste
mul politic, economic și social: 
dreptului sacru al statelor la 
independență, libertate, suve
ranitate națională și pace ; 
neamestecului în treburile in
terne sau externe ale altui 
stat sub nici o formă și sub 
nici un motiv : dreptului ina
lienabil al fiecărui popor de 
a-și alege sistemul politic, e- 
conomic și social, corespunză
tor voinței și intereselor pro
prii, în deplină libertate și 
fără nici un amestec străin ; 
dreptului inalienabil al fiecă
rui stat de a participa la exa
minarea și rezolvarea proble
melor internaționale de inte
res comun : asigurării avanta
jului reciproc în cooperarea 
dintre state.

Cei doi președinți au, subli
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pe președintele Nicolae 
Ceaușescu să-mi permită să 
exprim convingerea că întîl- 
nirea noastră constituie o pia
tră de hotar pentru relațiile 
trainice. în continuă dezvolta
re. dintre popoarele noastre, 
relații care se bazează pe res
pectul și avantajul recioroc.

Sînt sigur că această vizită 
va întări relațiile de priete
nie dintre țările noastre, că. 
pe baza acestei prietenii, s? 
vor dezvolta raporturile bila
terale în toate domeniile. Noi 
vom face totul și în viitor pen
tru schimbul de opinii — bi
lateral sau pe alte planuri.

Felicitind pe președintele 
Ceaușescu. vreau să adaug că 
această distincție reprezintă 
respectul și prietenia noastră, 
a poporului nostru. pentru 
personalitatea sa și poporul 
român. Este convingerea noas
tră. a tuturor, că adîncirea și 
consolidarea prieteniei, întări

niat rolul și contribuția pe 
care țările mici și mijlocii o 
aduc la instaurarea unui cli
mat do pace și securitate in 
lume, la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare în
tre toate națiunile.

Cei doi președinți, condam- 
nind colonialismul, neocoloni- 
alismul și toate formele de 
discriminare rasială, sînt de 
acord să aprecieze că una din 
sarcinile urgente ale epocii 
actuale este colaborarea și 
armonizarea eforturilor tutu
ror țârilor și forțelor progre
siste din lume pentru a for
ma un larg front unit cu ță
rile și popoarele din Asia 
Africa și America Latină, 
pentru a respinge politica 
do presiune și dictat a impe
rialismului și dc a promova 
lupta popoarelor pentru inde
pendență. deplina suveranita
te. progres social și economic. 
Coi doi președinți, declarînd 
atașamentul lor fată de apli
carea principiilor coexistentei 
pașnice in relațiile dintre sta
te și aprobînd și sprijinind e- 
forturile vizînd să realizeze 
destinderea in relațiile inter
naționale. declară solidarita
tea lor cu lupta dreaptă a 
popoarelor pentru libertate, 
independentă și dreptul la 
autodeterminare.

Plecînd dc la principiile 
susmenționate, cei doi pre
ședinți și-au exprimat pro
funda îngrijorare fată de con
tinuarea stării conflictuale in 
regiune : au exprimat convin
gerea că menținerea sub ocu
pație a teritoriilor arabe, cu
cerite prin forță în urma răz
boiului din 1967 și după aceea 
de către Israel, generează o 
permanentă stare de încorda
re și pericolul izbucnirii de 
noi ostilități militare. Ei au 
fost dc acord că stabilirea 
unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu se poate re
aliza numai prin retragerea 
trupelor israelicnc din teri
toriile arabe ocupate în 1967, 
printr-o reglementare justă a 
problemei poporului palestini
an. căruia să i se acorde drep
tul de a-și hotărî propriul 
destin. în conformitate cu nă
zuințele sale naționale.

Cei doi președinți conside
ră că acordul de dezangaja
re a forțelor în regiunea Ca
nalului Suez trebuie să con
stituie un prim pas pe calea 
unei reglementări juste și du
rabile a conflictului în Ori
entul Apropiat.

Cei doi președinți conside
ră că O.N.U poate juca un rol 
mai activ în instaurarea unei 
păci juste și durabile în Ori
entul Apropiat. Cei doi pre
ședinți au subliniat în timpul 
convorbirilor eforturile țări
lor în curs dc dezvoltare pen
tru statornicirea unor rapor
turi economice echitabile și 
de egalitate în drepturi cu 
țările industrializate și dez
voltate. Ei afirmă că lichida
rea și eliminarea diferențelor 
dintre nivelul de dezvoltare 
industrială și economică între 
țările dezvoltate și țările in 
curs de dezvoltare constituie 
un factor extrem de impor
tant pentru viitorul umanită
ții și civilizației și influen
țează'' direct pacea și securita
tea internațională.

Bazîndu-se pe aceste prin
cipii și plecînd dc la drep
tul suveran al țărilor asupra 
resurselor lor naturale, de a 
Ie dezvolta și exploata conform 
cu interesele lor. plecînd de 
la dreptul legitim al țărilor 
în curs de dezvoltare de a a- 
vea acces la cuceririle pro
gresului științific și tehnolo
giei moderne, cei doi pre
ședinți consideră că proble
mele energiei, ale materiilor 
prime, produselor industriali
zate și agricole trebuie să fie 
discutate și să-și găsească so
luții în cadrul O.N.U. și pe 
baza justiției și contra ex
ploatării.

Avînd în vedere aceste 
principii, cei doi președinți 
au fost de' acord să sprijine 
inițiativa președintelui Repu

rea colaborării între popoarele 
sirian și român vor marca un 
pas înainte. Exprim mulțumi
rile mele pentru vizita dum
neavoastră și felicit încă o 
dată pe președintele Ceaușescu. 
(Aplauze).

A răspuns președintele 
Consiliului do Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Inmînîndu-vâ, tovarășe 
președinte Assad, cea mai 
înaltă decorație a României. 
„Steaua Republicii Socialiste 
România11, dau expresie senti
mentelor do prietenie ale po
porului român față de po
porul sirian, a respectului 
față de președintele său. Sper 
— și aș putea spune că sînt 
convins — că vizita și con
vorbirile pe care le-am avut, 
înțelegerile la care vom ajun
ge In toate domeniile de acti
vitate vor pune. într-adevăr, 
o bază trainică și vor marca 

blicii Algeriene Democratice 
și Populare, Houari Boumedi- 
ene, care, dind curs recoman
dării făcute de particlpanții 
la conferința la nivel înalt 
de la Alger a țărilor nealini
ate (septembrie 1973), a cerut 
secretarului general al O.N.U. 
convocarea sesiunii extraor
dinare a Adunării Generale a 
O.N.U. în vederea studierii 
problemelor materiilor prime 
și ale dezvoltării.

Cei doi șefi de stat și-au 
exprimat satisfacția pentru 
progresele realizate pe calea 
destinderii pe continentul eu
ropean, pentru începerea Con
ferinței pentru securitate și 
colaborare în Europa, cu con
vingerea că securitatea euro
peană și securitatea în Orien
tul Apropiat se condiționează 
reciproc, ca părți ale luptei 
generale pentru pace și co
laborare în lumea întreagă.

Cei doi președinți au salu
tat încheierea acordului pri
vind încetarea războiului și 
înfăptuirea păcii în Vietnam 
și acordul privind restabilirea 
păcii și realizarea înțelegerii 
naționale în Laos. Ei au sub
liniat necesitatea de a respec
ta și de a pune în practica 
toate acordurile și au expri
mat speranța că vor fi create 
condițiile necesare pentru a 
stabili o pace durabilă în a- 
ceastă regiune, astfel îneît po
poarele din Indochina să de
cidă liber destinul lor, fără 
nici un amestec din afară.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Re
publicii Arabe Siriene au su
bliniat importanța pe care o 
acordă țările lor întăririi ro
lului și eficacității O.N.U. îi 
rezolvarea problemelor inter
naționale. în punerea în apli
care a principiilor de drept 
internațional și promovarea 
cooperării și înțelegerii între 
toate statele.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ha
fez Al-Assad au apreciat că 
pentru asigurarea păcii inter
naționale pe baze solide și 
durabile și pentru a îndepăr
ta spectrul războiului este 
necesar să se acționeze pen
tru adoptarea de măsuri con
crete și eficace, pentru reali
zarea de acorduri de pace, 
pentru realizarea dezarmării 
generale și, în primul rind, a 
dezarmării nucleare.

Cei doi șefi de stat au su
bliniat necesitatea reducerii 
cheltuielilor militare și alo
cării mijloacelor astfel obți
nute pentru dezvoltarea eco
nomică și socială și pentru 
ameliorarea bunăstării în lu
mea întreagă.

în vederea aducerii la înde
plinire a prevederilor prezen
tului comunicat, cei doi pre
ședinți declară voința lor co
mună de a aprofunda și lăr
gi consultările la toate nive
lele prin folosirea căilor di
plomatice obișnuite și prin 
schimburile de vizite și întîl- 
niri periodice ale reprezen
tanților lor.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ha
fez Al-Assad au evidențiat 
importanța schimburilor de 
vizite la diferite nivele și au 
notat cu satisfacție că vizita 
în Republica Arabă Siriană a 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a contribuit la întă
rirea și adîncirea relațiilor de 
prietenie și cooperare între 
cele două țări.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, 
a exprimat mulțumirile sale 
pentru ospitalitatea călduroa
să care i-a fost rezervată în 
timpul vizitei în Republica 
Arabă Siriană și a transmis 
președintelui Republicii Arabe 
Siriene, Hafcz Al-Assad, o 
invitație cordială pentru a 
vizita Republica Socialistă 
România. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere. Data va 
fi stabilită pe cale diploma
tică.

un moment important pentru 
dezvoltarea relațiilor viitoare 
dintre popoarele noastre.

Aș dori ca aceste relații, 
care au tradiții destul do 
vechi, să constituie un model 
de felul cum două popoare, 
hotărîte să-și făurească o via
ță nouă, liberă, independentă, 
conlucrează pentru bunăstarea 
și fericirea lor, pentru a con
tribui la pacea și colaborarea 
între toate popoarele lumii.

Felicitîndu-vă cu prilejul 
acordării acestui înalt ordin 
al Republicii Socialiste Româ
nia, vă mulțumesc încă o dată 
pentru primirea pe care 
mi-ați făcut-o și sper că pur- 
tind decorația României, așa 
cum o voi purta eu pe cea 
a Siriei, vom cimenta prin a- 
ceasta prietenia dintre po
poarele noastre, vom acționa 
pentru a servi împreună cau
za prieteniei dintre popoarele 
român și sirian. (Aplauze).
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