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In cursul zilei de miercuri, preșe
dintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
primit pe Juan Manuel Berlanga

Garcia, care și-a prezentat scrisori
le de acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipoten

țiar al Statelor Unite Mexicane in 
România. (Continuare în pagina a 
Ill-a).

Ambasadorul Olandei

DEPUTA ȚII ALEȘI LA 20 NOIEMBRIE
exprimă, prin compoziția lor, largul democratism

al societății noastre, participarea plenară
a oamenilor muncii, indiferent de naționalitate.

la conducerea treburilor țării
Rezultatul alegerilor de deputați 

în consiliile populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, o- 
rășenești și comunale continuă să se 
afle in centrul de interes al opiniei 
publice din țara noastră. Lucru fi
resc și de înțeles, dacă ne gîndim la 
profunda semnificație a votului de 
la 20 noiembrie. După cum se cu
noaște, imensa majoritate a alegăto
rilor — peste 98 la sută — și-au dat 
votul candidaților 
Socialiste — fapt 
ce ilustrează încă 
o dată, cu putere, 
unitatea de ne
zdruncinat a orin- 
duirii noastre so
cialiste, spiritul 
de angajare civi
că. de responsa
bilitate al tutu
ror cetățenilor ță
rii. Votul de la 20 
noiembrie consti
tuie în același 
timp o pregnantă 
mărturie a hotă- 
rîrii întregului 
nostru popor de 
a urma cu ne
strămutată încre
dere politica in
ternă și externă 
a Partidului Co
munist Român, de 
a Înfăptui cu ab
negație progra
mul de și mai. 
accelerată, dezvol
tare economico- 
socială a 
socialiste. Alege
rile de 
s-au transformat 
tă sărbătoare a 
au 
sie

Frontului Unității

sub conducerea partidului, de la pre
cedentele alegeri și pină în prezent, 
concentrării intr-un singur șuvoi de 
forță și acțiune a energiilor pentru 
îndeplinirea întocmai a Programului 
Partidului Comunist Român de dez
voltare economico-socială a Româ
niei, a tuturor localităților țării — 
a constituit nota dominantă a marii 
efervescențe politice în acest răstimp 
electoral. Țara întreagă a fost o ago- 
ră de dimensiuni uriașe, în care toți

IN ALEGERILE DE

patriei

la 20

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri, seri

sorite de acreditare 
ambasador extraordinar 
potentiar al Olandei

a noului 
și pleni- 
in tara

noastră, Louis Jean Marie Bau- 
wens. (Continuare in pagina a 
III-a).

ȘEDINȚA de lucru a camerei
LEGISLATIVE A CONSILIILOR POPULARE

răspuns. în conformitate cu legea 
noastră electorală, consiliile locale ale 
Frontului Unității Socialiste au pro
pus 107 239 de candidați. în 85 la 
sută din circumscripțiile 
au fost propuși cite doi 
dind astfel posibilitatea electoratu
lui să opteze pentru cei mai buni 
din cei buni. De altfel, această cu
noaștere temeinică a calităților vii
torilor deputați s-a realizat nu nu
mai în amplul dialog cetățenesc, ci

electorale 
candidați,

LA 20 NOIEMBRIE
au fost aleși: 56 855 deputați

Producătorii de bunuri materiale 
spirituale sint, in același timp, 
participant direcți la actul de con
ducere, iși exercită dreptul constitu
țional de aleși ai poporului, din rin- 
durile căruia fac parte in mod 
nemijlocit. Se materializează astfel, 
și in această legislatură. principiul 
politic 
noastre 
țării, a 
se afle

Ș>
Și

• Au fost propuși: 107 239 candidați;
• 52,65 la sută din numărul deputaților aleși în consiliile populare 

provin din rîndurile clasei muncitoare, sînt muncitori, tehnicieni, 
consiliile populare orășenești ei reprezintă 53,62 la sută

• 66,32 la sută din deputății aleși în consiliile comunale sînt țărani
• Numărul deputaților care lucrează nemijlocit în producție : 39 804, 

prezintă 70,01 la sută din totalul deputaților aleși
• 90,09 la sută din deputății aleși sînt de naționalitate română, 7,38 la sută sînt 

maghiari, 1,57 la sută sînt germani, 0,96 la sută aparțin altor naționalități
• 34,65 la sută din numărul deputaților sînt femei
• Dintre deputății aleși, peste 28 la sută sînt în vîrstă de pînă la 35 de ani, peste 

50 la sută pînă la 50 de ani, iar aproape 21 la sută peste 50 de ani
• 75,88 la sută din numărul deputaților nou aleși sînt membri de partid, iar 24,12
• - la sută sînt nemembri de partid - >

noiembrie, care 
într-o adevăra- 

întregului popor, 
vibrantă expre- 

de stimă și 
partid, arhitectul 

izbînzilor noastre, pentru

constituit o 
a sentimentelor 

dragoste pentru 
tuturor ■ ■ ■ •
secretarul general al partidului, pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Din climatul profund democratic, 
de strinsă și rodnică conlucrare in 
care s-a desfășurat campania electo
rală, din rezultatul votului, adus 
prompt la cunoștința cetățenilor, se 
desprind citeva idei de mare rezo
nanță politică. Să stăruim asupra 
citorva dintre acestea.

în primul rind trebuie reținut, din 
întreaga desfășurare a campaniei e- 
lectorale, cu momentul ei final — vo
tul de la 20 noiembrie — marele inte
res pe care oamenii muncii din patria 
noastră — muncitori și țărani, inte
lectuali și militari, tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei, români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționalități 
— l-au dovedit din nou față de viața 
politică și socială a țării. Partici
parea cu înaltă responsabilitate ci
vică a celor peste 6 milioane de ce
tățeni la ampla dezbatere dintre can
didați și alegători — dezbatere pre
mergătoare votului și consacrată ana
lizării marilor înfăptuiri, dobîndite

cetățenii ei, preocupați în cel mai 
inalt grad de bunul mers al treburi
lor, și-au spus cuvîntul deschis, cu 
greutatea conferită de statutul lor de 
adevărați stăpini și făuritori ai Româ
niei noi, socialiste, au analizat, in 
spirit critic și autocritic, întreaga 
activitate a consiliilor populare, au 
făcut mii de propuneri pentru per
fecționarea muncii in toate dome
niile. Sint acestea tot atîtea argu
mente care probează, cu mare forță 
de convingere, că azi, in România, 
oamenii muncii participă nemijlocit 
la conducerea treburilor obștii, la 
elaborarea politicii și a programelor 
de dezvoltare, la înfăptuirea acestora 
și la controlul îndeplinirii lor. Grăi
toare dovadă a acestui viu interes 
cetățenesc pentru conducerea trebu
rilor țării o constituie participarea 
alegătorilor aproape în totalitate — 
99,98 la sută — la marele act politic 
de la 20 noiembrie.

Semnificativ pentru autenticitatea 
democrației orînduirii noastre, pentru 

. modul în care cetățenii decid ei înșiși 
asupra celor chemați să se afle in 
fruntea obștii este și felul în care 
s-au propus candidaturile de deputați 
în campania electorală strălucit în
cheiată prin votul de acum cîteva 
zile. Cine au fost candidați! noștri ? 
Cine sint deputății noștri ? Sint in- 
trebări la care cetățenii înșiși au dat

cu mult timp înainte, pentru că cei 
propuși nu sint alții decît cetățeni 
din mijlocul alegătorilor, tovarăși de 
muncă și de ideal ai acestora, oa
meni ai muncii de la strung ori de 
pe ogor, din laborator ori de la ca
tedră, de la planșetă ori din rindul 
celor care stau de strajă cuceririlor 
noastre revoluționare. Intr-un cu- 
vint, oameni ai muncii ca și alegă
torii, oameni din popor, învestiți de 
popor să exercite mandatul de con
ducere a treburilor poporului.

Să dăm însă acestei afirmații forța 
argumentului statistic : 52,65 la sută 
din numărul deputaților aleși în con
siliile populare municipale sint mun- 
cito.ri, tehnicieni, maiștri, iar la ora
șe — 53.62 la sută ; în același timp, 
din numărul total al deputaților aleși 
în consiliile populare comunale, 66.32 
la sută sint țărani. Aceste cifre ex
primă în modul cel mai elocvent o 
realitate evidentă a orînduirii noas
tre noi — faptul că clasa muncitoare 
este clasa conducătoare a societății, 
că, în strinsă alianță 
cu intelectualitatea, cu 
categorii de oameni ai 
exercită în fapt acest 
cerea treburilor țării, 
elocvent este și următorul fapt : din 
numărul total al deputaților aleși, 
cei care lucrează nemijlocit în pro
ducție reprezintă peste 70 la sută.

cu țărănimea, 
toate celelalte 
muncii, ea își 
rol in condu- 
Deosebit de

fundamentai al societății 
ca la conducerea treburilor 
fiecărei localități in parte să 
reprezentanții direcți ai fău

ritorilor de bu
nuri materiale, 
clasa muncitoare 
— promotoarea 
progresului mul
tilateral al pa
triei socialiste.

Oglindind ade
ziunea întregului 
popor, a tuturor 
oamenilor muncii, 
membri și ne
membri de partid, 
la programul și 
politica partidu
lui, legăturile a- 
dînci, organice 
ale partidului cu 
masele largi popu
lare, se 
și faptul că din 
rîndurile 
deputați aleși la 
20 noiembrie, pes
te 24 la sută nu 
sini: membri aj 
Partidului Comu- 
«isj Româna sini 
oameni ai muncii 
membri ai altor 
organizații ale 

Frontului Unității Socialiste, cetățeni 
devotați patriei, puternic angajați in 
opera de înflorire a țării, oameni 
care prin intreaga lor activitate, prin 
participarea responsabilă la viața 
obștească, prin convingerile lor au 
demonstrat că sint animați de fier
binte patriotism socialist, așa cum 
sint milioane și milioane de oameni 
ai muncii in țara noastră.

Statistica pune, de asemenea, în 
evidență o realitate politică funda
mentală a democrației noastre socia
liste, a climatului nostru social : 
participarea în chip egal, fără nici 
un fel de îngrădire, la viața politică 
și socială, la conducerea destinelor 
obștii, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate. Re- 
flectind fidel structura națională a 
populației pe ansamblul țării și pe 
fiecare localitate în parte, din rîn
durile deputaților nou aleși 90.09 la 
sută sînt ronîâni, 7,38 la sută sînt 
maghiari. 1,57 Jla sută sînt germani, 
iar 0,96 la sută aparțin altor națio
nalități. Se asigură, astfel, justa re
prezentare a tuturor locuitorilor pa
triei in organele locale ale puterii de 
stat, in spiritul politicii partidului, al 
principiilor democrației noastre so
cialiste, care deschide tuturor cetă
țenilor, fără deosebire de naționali
tate. întregului popor, cimp larg de

municipale 
maiștri; în

ceea ce re

remarcă

noilor

Miercuri, 23 noiembrie a.c., a avut 
loc in Capitală ședința de lucru a 
Camerei Legislative a consiliilor 
populare.

La lucrări au participat membri ai 
conducerii de partid și de stat, re
prezentanți ai unor instituții centrale 
și organizații de masă.

Lucrările ședinței au fost deschise 
de tovarășul Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

Conform regulamentului de func
ționare, Camera Legislativă a ales, 
pe o perioadă de un an, noul Birou 
al Camerei, alcătuit din tovarășii 
Ștefan Mocuța, președintele Comite
tului executiv al Consiliului popular 
județean Cluj — președintele Came
rei, Iulian Ploștinaru, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Mehedinți, Eleo
nora Cojocarii, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
Ernest Szbtyori, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Mureș — vi
cepreședinți, Andrei Cervencovici, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Arad, 
Nicolae Morariu, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Suceava. Speli 
Emil Helmut, membru al Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Brașov — secretari.

în continuarea ședinței. Camera 
Legislativă a adoptat următoarea or
dine de zi :

— Proiect de lege pentru adopta
rea Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul 
1978 ;

— Proiect de lege pentru adoptarea 
Bugetului de stat pe anul 1978 ;

— Raport privind îndeplinirea 
planului la construcția de locuințe pe 
anul 1977 și măsurile ce trebuie luate 
pentru realizarea prevederilor "de 
plan pe anul 1978 ;

— Programul privind aprovizio
narea de iarnă a populației cu pro
duse agroalimentare.

Proiectele de legi, precum și cele
lalte documente supuse dezbaterii, 
au fost prezentate de tovarășii Emi- 
lian Dobrescu, ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, Iulian 
Văcărel, prim-adjunct al ministrului 
finanțelor, Iosif Uglar, președintele 
Comitetului pentru problemele con
siliilor populare, și Angelo Micules- 
cu, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare.

Pe marginea problemelor înscrise 
la ordinea de zi au luat cuvîntul to
varășii Florea Ristache, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Dîmbovița. Vasile 
Bulucea, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Dolj. Emil Teodo- 
rescu, directorul Direcției generale 
județene pentru agricultură și in
dustria alimentară Argeș, Emilian 
Drehuță, directorul Administrației 
financiare din județul Bacău. Radu 
Abagiu, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular al 
municipiului București. Ion Tudor, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Con
stanța, Eva Feder, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Bihor. Mihail 
Lupșean, secretarul comitetului ele 
pari id de la Oțelăria Siemens- 
Martin din Reșița. Nicolae Beuran.

vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Cluj, Vasile Dănău, membru al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Gorj, Eugenia Gră- 
dișteanu, vicepreședinte al Comite
tului extecutiv al Consiliului popular 
județean Vrancea, Ioan Benko, vi
cepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Mureș, Margareta Pleșca, 
directorul Direcției comerciale ju
dețene Sibiu, Speli Emil Helmut. în- 
giner-șef a! Trustului de construcții 
Brașov, Vasile Chivulescu, prim-vice
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Praho
va, și Neculai Ibănescu, prim-vice
președinte al Consiliului popular ju
dețean Iași.

Luind in discuție proiectul Planului 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1978 și proiectul 
Legii Bugetului de stat pe anul 1978, 
vorbitorii au relevat că cele două 
documente, supuse dezbaterilor re
centei plenare a C.C. al P.C.R.. au 
fost întocmite pe baza obiectivelor 
stabilite prin Directivele Congreșului 
al XI-lea al P.C.R., a sarcinilor re
zultate din planul cincinal și din 
Programul suplimentar de dezvoltare 
a economiei naționale în cincinalul 
1976—1980.

Deputății au subliniat, in mod deo
sebit, îmbunătățirile aduse celor 
două proiecte, ca urmare a indicații
lor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind ridicarea calita
tivă a activității economice și sociale, 
a producției în general, prin folosirea 
intensivă a capacităților și suprafe
țelor productive, creșterea nivelului 
tehnic si calitativ al produselor, re-

(Continuare in pag. a Ill-a)

OPTIMISM ÎNTEMEIAT PE FAPTE 
Șl ANGAJAMENTE FERME

LA „INDEPENDENȚA66 SIBIU

(Continuare in pag. a Il-a)

„Contul" restanțelor.Dupa 
10 luni și jumătate, la „Inde
pendența" Sibiu rămînerile in 
urmă la producția fizică totalizează 
peste 1 000 tone utilaje tehnologice 
complexe. Concret, este vorba, prin
tre altele, de 3 592 tone utilaje pen
tru industria metalurgică, 186 tone 
utilaje pentru industria materialelor 
de construcții și produselor refrac
tare, 94 tone utilaje pentru industria 
chimică ș.a. Altfel spus, șantiere din 
9 județe așteaptă aceste utilaje res
tante.

Termenele contractuale 
vin, trec și restanțele se 
adună A?a cum a reieșit din ana
lizele întreprinse de comitetul de

partid și consiliul oamenilor muncii, 
deși colectivul întreprinderii poartă 
răspunderea pentru o serie de defi
ciențe interne in organizarea mun
cii, in respectarea disciplinei tehno
logice. principala cauză o constituie 
neasigurarea, conform contractelor și

Cu douăzeci de ani în 
urmă localitatea era un 
pitoresc și rustic sat pescă
resc. Odată cu combinatul 
de îngrășăminte chimice au 
început să răsară întîiele 
blocuri in care locuiesc chi- 
miștii. Oamenii locului, de
venind din pescari și agri
cultori operatori, mecanici 
și lăcătuși, au găsit de cu
viință că trebuie să-și modi
fice sau să-și reconstruiască 
și ei locuințele.

— Ne bucurăm de tot 
sprijinul în construcția că
minelor de netamiliști. la a- 
menajarea cantinelor, la re
zolvarea transportului oa
menilor, ne spune tovarășul 
Gheorghe Zeciu, secretarul 
comitetului de partid de pe 
platforma petrochimică. Dar 
și oamenii de pe șantier 
răspund prompt ori de cite 
ori s-a făcut apel, pentru 
acțiunile patriotice, la con
struirea șoselelor de acces, 
la modernizarea lor, la fel 
de fel de amenajări și în
frumusețări.

în doi ani, de cind 
a început construcția plat
formei, la Năvodari au apă
rut noi blocuri de locuințe 
pentru încă 360 de familii, 
cămine pentru nefamiliști 
cu 2 000 de locuri, o creșă 
de copii cu 100 de locuri, 
clădirea liceului de chimie 
cu 36 săli de clasă, 3 
internate, 14 ateliere, 10 la
boratoare și sală de sport, 
în același timp, rețeaua co
mercială a crescut cu 7 u- 
nități noi, iar cea de pres
tări de servicii cu 6 unități. 
S-a construit o casă de cul
tură, au fost modernizate 
un mare număr de străzi, a 
fost amenajat un parc.

O zi obișnuită de muncă 
In combinatul de îngrășă

minte este măsurată de 
chimiști nu în minute, ci in 
secunde ; adică exact etalo
nul de timp al reacțiilor 
chimice. Toate instalațiile 
combinatului, ne spune in
ginerul Nicolae Popescu, 
funcționează la parametrii 
proiectați, dar oamenii, co
lectivele tuturor secțiilor. în 
frunte cu comuniștii, au 
găsit soluții de depășire a 
acestor parametri prin re-

ductivitate față de plan cu 
7 la sută.

La nord se construieș
te platforma petrochimică, 
poarta spre viitorul foarte 
apropiat al orașului și care 
va însemna intrarea în pro
be tehnologice a rafinăriei 
la sfîrșitul lui 1978, conform 
angajamentelor asumate de 
constructori în fața tovară
șului Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul ultimei vizite din

de utilaj și transport, are in 
subordine un colectiv de 
mecanici de utilaje grele, de 
șoferi, de excavatoriști și 
macaragii, care execută me
canizat absolut toate lucră
rile grele de pe șantier, cu 
utilaje de construcție ro
mânească. Au fost la înce
put o mină de oameni care 
au bătut primii piloni in 
toamna lui 1975. Acum sint 
o adevărată armată inzes-

nicul Ion Anane. unul din
tre primii localnici care au 
venit să lucreze la platfor
mă, muncesc acum și cei 
doi feciori ai lui. Nicolae și 
Cornel. Pe autoîncărcătoa- 
re lucrează trei frați : Le- 
tea Ilie, Letca Stan și Le- 
tea Ștefan, din care doi 
schimbă același utilaj, iar 
printre șoferii de autobas
culante se bucură de faima 
întregului șantier cei 5 frați

PORȚILE năvodarilor
La vest se înalță, ca o cetate, combinatul de îngrășăminte chi
mice. La nord se construiește platforma petrochimică Midia. 
Intre aceste două repere se întinde pe orizontală și crește 

pe verticală orașul...

ducerea timpului de revizie 
cu citeva zile, prin elimina
rea locurilor înguste de lu
cru. prin îmbunătățirea teh
nologiilor. în această direc
ție s-au înregistrat contri
buții originale, unele din ele 
brevetate și extinse și ia 
alte unități similare din 
țară.

O zi de muncă a acestor 
oameni în combinat în
seamnă sute de tone de su- 
perfosfat, de acid sulfuric, 
acid fosforic, iar strădania 
lor de a obține în aceeași 
unitate de timp o producție 
mai mare se măsoară cu 
creșterea indicelui de pro-

primăvara trecută. Demara
jul acestei noi unități in
dustriale va însemna o 
creștere a producției globa
le industriale a Năvodarului 
de șapte ori în 1980. in 
comparație cu primul an al 
actualului cincinal. Aflăm 
de la inginerul Gavril Bă
lan : în prezent. într-o sin
gură zi se toarnă 1 000 mc 
de betoane fată de 400 mc 
dir.tr-o zi obișnuită a lunii 
mai. se execută 50 000 mc 
de terasamente, se montea
ză 40 tone de utilaj chimic 
și 20 tone de conducte, se 
bat în sol 250 de piloți de 
beton armat... Inginerul 
Iuksel Omer, șeful secției

trată cu autobasculante de 
1.6 tone și buldozere de 
150 de cp, construite 'a 
Brașov, cu excavatoare 
„Castor" construite la Brăi- 
ia. utilaje de cea mai înaltă 
tehnicitate, cu care au reu
șit să smulgă mării și mlaș
tinilor din apropiere 62 de 
hectare pentru montarea 
instalațiilor și să inalte pi
nă la 3 metri întreaga su
prafață de teren a platfor
mei.

Constructorii care au 
„descălecat" primii pe șan
tier și-au adus cu ei și fiii. 
Aceștia și-au chemat frații. 
Și astfel, alături de meca-

Bordeianu : Costicâ, Vasile, 
Petre, Mihai și Ion.

Toți se străduiesc ca pri
mul obiectiv — rafinăria — 
să intre în producție la înce
putul anului 1979, iar pină in 
1982 toate cele 27 de uzine 
și fabrici ale celei mai mari 
platforme petrochimice din 
România. Iar pentru ca a- 
cest ritm de execuție să fie 
respectat, inteligența ingine
rească a pus la lucru și 
marea : tot nisipul necesar 
supraînălțării platformei 
este adus de curentii ma
rini, captat de drăgi și de
pus pe mal. de unde e 
transportat in perimetrul pe 
care se construiesc obiecti-

vele industriale, compactat 
după o idee originală, incit 
acesta capătă densitatea și 
rezistenta betonului.

Alte două porți, situate în 
celelalte două puncte car
dinale, întregesc zestrea 
conferită de anii socialis
mului orașului Năvodari. 
La sud, uzina constructori
lor de mașini agricole și u- 
tilaje de irigații I.M.A.I.A.; 
la est. pe malul mării, cel 
mai mare complex de odih
nă pentru copii și tineret 
din Europa, compus din 6 
tabere.

Cum va arăta orașul în 
1980 ? în această perioadă 
se vor construi masiv noi 
blocuri de locuințe, cu o 
capacitate de 3 125 de apar
tamente și 12 cămine de ne
familiști cu încă 3 600 de 
locuri ; vor apărea un cine
matograf cu 750 de locuri, 
o bibliotecă orășenească, o 
sală polivalentă, un spital, 
o baie populară, un bazin 
de înot, un teatru, incă o 
casă de cultură. încă două 
creșe cu 540 de locuri și 
grădinițe pentru 1 170 de 
preșcolari. 2 școli generale 
pentru încă 5 400 de elevi și 
un nou sediu administrativ. 
O faleză spre mare și alta 
spre lacul Tașaul. pentru 
care edilii pregătesc de pe 
acum in sera proprie tran
dafirii multicolori. plopi 
falnici, arbori și arbuști de 
ornament și flori, cit mai 
multe flori, vor alcătui che
narul cel mai frumos al o- 
rașului care dă năvală spre 
marginile perimetrului ce
lor patru porți și crește vă- 
zind cu ochii spre înălțimi, 
pe trepte de schele.

George MIHĂESCU
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graficelor, a unor materiale și apa
raturi de completare de la diverși 
furnizori. După cum ne relata tova
rășul Andrei Mesea, directorul co
mercial al intreprinderii sibiene, în 
multe cazuri au trecut nu numai 
termenele contractuale, dar și ter
menele promisiunilor de tot felul. 
Nu sint nici acum primite'|p serie de 
transformatoare, miezuri magnetice, 
motoare electrice de la „Electropu- 
tere" Craiova, reductoare și moto- 
reductoare de la „Neptun" Cimpina, 
cărămizi grele de la „Vulturul" Co
marnic, tablă groasă de la Combina
tul siderurgic Galați, presostate și 
n.anometre de la întreprinderea de 
mecanică fină București, diferite ti
puri de arzătoare de la întreprinde
rea mecanică gaz-metan Mediaș 
(care, nu pot fi fabricate, pentru că 
...nu s-a întrunit comisia de omolo
gare ? !). Se solicită, de asemenea, 
pe această cale intreprinderii „Auto
matica" din București livrarea de ur
gență, așa cum a mai făcut-o de 
altfel, a tablourilor de comandă pen

tru cuptoarele de tratament termic. 
Și ar mai fi o cauză : mari greutăți 
sint intîmpinate din cauza neclarifi- 
cării la timp a unor probleme de 
avizare sau neprimirii anumitor im
porturi, in special a acelora perfec
tate prin „Chimimport" și „Metal- 
import".

Ce întreprinde în aceas
tă situație colectivul unită
ții sibiene ? "Avern întocmit un 
program concret de lucru orientat cu 
precădere spre recuperarea restanțe
lor și se acționează energic în toate 
.compartimentele — ne-a spus direc
torul comercial. în prezent, principala 
atenție se îndreaptă spre fabricarea de 
urgență a utilajelor care condiționează 
punerile in funcțiune din acest an. In 
acest scop, comenzile respective au 
fost lansate in producție și li s-a 
asigurat o bună pregătire, urmind a 
fi livrate cît mai repede. Fiecare 
secție, fiecare echipă și fiecare om 
are sarcini precise, realizarea fiecă
rui utilaj este urmărită după grafice 
special intocmite, aprovizionarea se 
efectuează ««nonstop», prin trimite
rea de delegați direct la furnizori. 
Pentru a iritări răspunderea tuturor 
factorilor de care depinde aprovizio
narea, întreprinderea a înaintat Cen
tralei industriale de utilaj metalurgic 
și mașini de ridicat din București o 
lucrare cu tot necesarul de mate
riale pentru acest an. Săptămînal 
efectuăm împreună o analiză a mo
dului in care se realizează acest pro
gram".

Pe adresa centralei și 
ministerului. ”Pentru întreprin
derea «-Independența» fiecare zi are 
acum o importanță cu totul și cu 
totul deosebită in recuperarea res
tanțelor și realizarea planului anual 
la producția fizică — ne-a precizat 
ing. loan Inceu, vicepreședinte al 
Consiliului județean Sibiu de control 
muncitoresc al activității economice 
și sociale. Din controalele pe care le 
efectuăm permanent în această mare 
unitate constructoare de mașini re
zultă însă că și astăzi, în ceasul al
(Continuare în pag. a Il-a)

Beneficii suplimentare prin diversificarea producției
La întreprinderea de 

materiale de construc
ții Bîrcea din județul 
Hunedoara se desfă
șoară în ritm susținut 
ampla activitate de 
diversificare a produc
ției, de valorificare su
perioară a materiei 
prime și a materiale
lor, in deplină concor
danță cu sarcinile tra
sate de conducerea 
partidului. în acest an, 
spre exemplu, colecti
vul de aici a asimilat

in producția curentă 
12 noi elemente de 
prefabricate din beton 
— destinate, îndeosebi, 
construcțiilor de obiec
tive industriale — care 
pe lingă faptul că au 
caracteristici calitative 
îmbunătățite, asigură 
și reducerea consumu
lui de ciment, pe ele
ment, cu 10 pînă la 25 
la sută, iar a celui de 
oțel beton cu 7 pînă la 
15 la sută. Aceste

preocupări, ca și cele
lalte măsuri întreprin
se în acest an pe linia 
ridicării eficienței ac
tivității de producție, 
se reflectă în mod di
rect în aproape 20 mi
lioane lei beneficii, in 
reducerea cheltuielilor 
la 1 000 lei producție 
marfă cu 31 lei, aproa
pe 50 la sută din eco
nomiile înregistrate fi
ind obținute la cheltu
ielile materiale. (Sabin 
Ionescu).
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Un tînăr 
medic 
mulțumește» »

Găzduim cu bucurie în rubri
ca noastră prima scrisoare adre
sată ziarului nostru de Valentin 
Păunescu, în noua lui calitate 
de medic, promoția 1977. „Am 
fost repartizat — ne scrie el — 
în circumscripția sanitară Po
pești, județul Vîlcea. In același 
județ au mai venit, în acest an, 
încă 60 de colegi de-ai mei. 
N-aș vrea să vorbesc in numele 
tuturor, dar cred că nu se vor 
supăra colegii dacă exprim și 
mulțumirile lor la adresa orga
nelor locale, care ne-au primit
— nu exagerez cîtuși de puțin
— cu o atenție și grijă intr-ade- 
răr părintești. înțelegerea și 
căldura cu care am fost și sin- 
tem înconjurați ne fac să ne 
simțim tot mai legați de satele, 
de oamenii în mijlocul cărora 
am început să muncim și să 
trăim. în ce mă privește — și 
iar vreau să cred că și ceilalți 
60 de colegi gîndesc la fel — îmi 
propun să fac totul pentru a mă 
ridica la înălțimea așteptărilor". 
Mult succes !

Colecție si
9 9

colecționari
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»
Sub acest generic, Oficiul pen

tru patrimoniul cultural național 
Neamț a deschis la muzeul de 
istorie din Piatra Neamț o inte
resantă și originală expoziție 
numismatică. După cum ne in
formează cititorul nostru Zaha- 
ria Bordei (unul din organizato
rii expoziției) sint reunite aici 
monede din 12 colecții particu
lare. Unele din aceste monede 
— grecești, romane, bizantine și 
feudale — prezintă o deosebită 
importanță istorică și documen
tară. Organizarea pentru prima 
dată la Piatra Neamț a unei 
asemenea expoziții numismatice 
din colecții particulare oferă pri
lejul ca marele public să ia cu
noștință de importante valori 
culturale rămase pină acum in 
anonimat.
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Intervenție
I
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promptă
Alertă la un magazin textil 

din Giurgiu. Vinzătorii și vân
zătoarele, ca și cumpărătorii 
aflați înăuntru in momentul a- 
cela, priveau 
de siguranță al energiei elec
trice la care 
scurt-circuit.
cendiului ar fi pus in pericol 
mărfuri în valoare de milioane 
de lei, ca să nu mai vorbim de 
magazin și de clădirile înveci
nate. Tocmai atunci, trecind in- 
tîmplător pe stradă și aflind 
despre ce este vorba, un cetă
țean s-a dus glonț spre tabloul 
de siguranță și a rupt firele. 
„Intimplarea pare măruntă — 
ne scrie corespondentul nostru 
voluntar Traian Barbălată — 
dar toată lumea a aflat după 
aceea că, de fapt, pentru salva
rea atitor bunuri ale obștii, o- 
mul își pusese viața in peri
col. Se numește Marin Pitulan 
și v-aș ruga tare mult să-i dați 
și numele la ziar". Ceea ce am 
și făcut. Merită.

Cine

cu spaimă tabloul

se produsese un 
Izbucnirea in-

I
I
I
I
I

Colectivul Combinatului siderurgic 
din Reșița s-a angajat să contribuie 
la realizarea programului suplimen
tar de dezvoltare economico-socială a 
țării pe perioada 1976—1980 cu un 
plus de producție în valoare de 1 
miliard Iei. Un angajament care vor
bește de la sine despre hotărirea a- 
cestui colectiv de a răspunde, ca de 
atitea ori in istoria nouă a României, 
prin faptă muncitorească cerințelor 
progresului economico-social al pa
triei, ale accelerării ritmurilor ei de 
dezvoltare.

Angajamentul nu a fost stabilit din 
birou și nici nu a fost rezultatul 
unor dezbateri restrinse ale factorilor 
de conducere. El este rodul angajării 
conștiente și responsabile a întregu
lui colectiv, care și-a mobilizat în
treaga pricepere și inițiativă în ac
țiunea de desco
perire și valorifi
care a rezervelor 
interne.

Un rol decisiv 
în această privin
ță a îndeplinit 
munca politico- 
educativă a orga
nizației de partid, 
înfățișării moda
lităților prin care 
a acționat orga
nizația, a expe
rienței ei valoroa
se îi consacrăm 
rîndurile de față.

înainte de toate, organizația de 
partid a inițiat dezbateri în fiecare 
secție, cu care prilej li s-a explicat 
muncitorilor importanța pentru eco
nomia națională, pentru creșterea mai 
accentuată a nivelului de trai, a de
pășirii sarcinilor de plan, a realizării 
unor indici superiori celor planificați. 
Cu participarea activă a muncitorilor 
și cadrelor tehnice s-a întreprins, la 
fiecare loc de muncă, o atentă ana
liză a posibilităților existente de creș
tere suplimentară a producției și pro
ductivității muncii, de reducere a 
consumurilor. în felul acesta, anga
jamentul a căpătat de la început un 
caracter fundamentat, avînd practic 
girul tuturor muncitorilor. Nu este 
deci de mirare că îndeplinirea 
lui a devenit o cauză a tuturor. 
Pe terenul fertil al acestor cău
tări s-au născut numeroase inițiative 
valoroase, cum sînt „Să lucrăm o zi 
pe săptămină cu combustibil econo
misit", „Nici o tonă de metal pierdu
tă din cauza opririi neprogramate a 
agregatelor", „Eu produc, eu contro
lez" (care a făcut ca la fabrica de 
aglomerare personalul C.T.C. să fie 
foarte mult diminuat) etc.

O direcție prioritară a activității 
politice și de propagandă a consti- 
tuit-o mobilizarea oamenilor în ve
derea sporirii procentului de scoatere 
de metal. Rațiunea este simplă : ob
ținerea numai a unui procent în plus 
în acest proces echivalează — la can
titatea de produse realizată de combi
nat — cu cîteva zeci de tone de 
metal.

în acest scop s-a lansat inițiativa 
„Fiecare oțelar și laminator angajat 
direct in creșterea procentului de
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schimbă 
macazul ?

Aflăm de la miliția orașului 
Roman o întîmplare neobiș
nuită, petrecută din cauza unui 
exemplu tipic de neglijență, in 
gara Roman se forma o garni
tură cu vagoane încărcate cu 
sfeclă de zahăr pentru fabrica 
din localitate. Neglijent, mane
vratul Constantin Luca a in
trodus printre vagoanele cu 
sfeclă unul cu 50 de tone de... 
lemne. Colegul lui, Constantin 
Ababei, un alt manevrant de 
vagoane de la fabrică, a obser
vat vagonul intrus, dar, tot din- 
tr-o condamnabilă neglijență, a 
„uitat" să-l scoată din garni
tură sau măcar să anunțe 
schimbul de noapte. Așa se face 
că vagonul cu pricina a ajuns 
la rampa de descărcare, dar la 
primul buștean căzut spre a 
lua drumul... prelucrării, foarte 
atent la postul său, muncitorul 
Andrici Luca intervine prompt 
și evită astfel producerea unor 
importante pagube. Cercetările 
sint în curs și nu putem anti
cipa concluzia lor. Vorba e : 
cine schimbă macazul pentru 
ca astfel de neglijențe să fie 
trecute definitiv pe linia 
moartă ?

Incredibil!
Maria Pîrvan, Viorica Ignat, 

Maria Radu... Nu, nu este vorba 
de mai multe persoane, ci de 
una și aceeași, pe numele ade
vărat Marta Grosu din Timi
șoara (strada Tudor Vladimi- 
rescu, nr. 2), de profesie... fără. 
Deși se apropie de 60 de ani, 
preferă să trăiască din escro
cherii. Profitînd de credulitatea 
amatorilor de „chilipiruri", ea 
le-a oferit — contra cost, fi
rește — tot felul de... promi
siuni : ba că-i face unuia rost 
de un autoturism „peste rînd", 
ba că-i procură altuia o butelie 
de aragaz, ba că-i face fericită 
nevasta lui cutărică cu un inel 
de aur curat, marcat, garantat... 
De la trei cetățeni din Pecica — 
Arad a încasat — nici nu vă 
vine să credeți ! — sume între 
10 000 șl 20 000 lei. iar de la 
un cetățean din Buziaș s-a ales 
„numai" cu... 6 000 lei. Și cine 
știe cîți „păcăliți" or mai fi. 
Tocmai de aceea, miliția jude
țului Timiș continuă cercetările 

învinuita în stare de reținere.CU

I Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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REȘIȚA ț

Cum susține activitatea politico-educativă 
angajamentul siderurgiștilor:

1 MILIARD LEI PRODUCȚIE 
SUPLIMENTARĂ

GRIVIȚA — 1,15; 11,45; 14,15; 17; 
19,45.
• Sonată pe malul lacului : MIO
RIȚA - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Atac împotriva lui Rommel : 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Iarna bobocilor : COTROCENI
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 20,
MUNCA - 15,45; 18; 20,15, COS
MOS — 15.30; 18; 20,15.
• Toamna bobocilor : MUNCA — 
9; 11,15; 13,30.
• Johnny Chitara : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică : ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20.
• Făgăduiala : LIRA — 15,30; 18;
20.15.
• Salty : BUCEGI - 9.15: 11,15;
13.15. FLACARA — 9; 11,15; 13,30.
• Chirurgii : BUCEGI — 15.30;
17,30; 19.30.
• Taburetul prințesei : FLACARA
— 15,45; 18; 20,15.
• Căpitan la 15 ani •— 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30, Suferințele tinărului 
VVerther — 17,30; 19,30 : FEREN
TARI.
• Răpirea fecioarelor : DRUMUL 
SĂRII — 16; 13; 20.
• Corsarul negru : FLOREASCA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,30.
• Program de desene animate W. 
Disney —• 16, A cincea pecete — 
18; 20 : PACEA.
• Ținutul uitat de timp : VOLGA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, 
TOMIS - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Buzduganul cu trei peceți : 
POPULAR — 15,30; 19.
• Marele singuratic: PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Balul de sîmbătă seara : VII
TORUL — 15.30; 17,45; 20.

cinema teatre
• Mama : PATRIA — 8; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Program de desene animate — 
9.30; 11; 12,30; 14, Danka — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Aripioară sau picior : SCALA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FAVORIT - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15; FESTIVAL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• D-ale carnavalului : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20.
• Al șaptelea continent : LUCEA
FĂRUL - 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30, CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Comoara din lacul de argint : 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,43; 16; 
18,15; 20,30.
• Mark polițistul : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA - 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Călugărul misterios : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Surtsul mamei : EXCELSIOR —•
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Fablio magicianul : FLAMURA
— 9.
• Regăsire : GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Din lumea filmului de altădată:

• Teatrul Național București (sala 
rnară) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică) îm
blânzirea scorpiei — 19,30.
• Opera Română : Cavaleria rus
ticană, Paiațe — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19.30, (sala Studio) : 
Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara4* (sala
Magheru) : Jucătorii de cărți și 
Ursul 19,30, (sala Studio) : Oa
meni feluriți — 19.
• Teatrul Giulești : Descăpățîna- 
rea — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu“ : Varie
tăți in plic — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ : Cunună de frumuseți 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă4* : Hocus- 
Pocus și-o găleată — 10.
• Circul București : Super circ — 
19,30.
• Teatrul „Țăndărică** (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 
10, Anotimpurile minzului — 17.

...Ionel C. Vîrstă ? în pragul celor 
18 ani. Un pas greșit făcut cu cîtva 
timp în urmă și ajunge la centrul 
de reeducare a minorilor. E liberat 
în vara acestui an. cu dovada cali
ficării în meseria de mecanic auto. 
Pe care dintre drumurile vieții să 
apuce ? E îndemnat să se întoarcă 
— prin muncă — la rosturile firești 
ale existenței. Organele de ordine pu
blică, factorii de influențare obșteas
că se ocupă de încadrarea sa la 
U.M.C.T.F. Unitate unde lucrează și 
tatăl său. Etapa aceasta de viață, cu 
adevărat nouă, măsoară pentru Io
nel C. doar cîteva luni. Răstimp 
scurt, da, dar deosebit de bogat : in 
această perioadă de timp a deprins 
cadența muncii, umăr la umăr cu 
tatăl său. S-a cheltuit cu pasiune, 
in timpul liber, în născocirea unei 
inovații. împreună cu tatăl său a 
trăit bucuria reușitei, ideea nova
toare fiind pusă în practică. Și tot 
în acest răstimp. Ionel C. s-a înscris 
la liceul seral.

...Marcel P.. tînăr piteștean si el. 
Firul vieții Iui se îngemănează per
fect cu destinul de pînă acum al 
lui Ionel C. Este liberat si el in vara 
acestui..an dintr-un centru de reedu
care a minorilor, datorită cunoscu
telor măsuri initiate de partidul și 
statul nostru. Revine si el. Marcel, 
în mijlocul oamenilor, cu atestarea 
în buzunar privind stăpînirea mese
riei de timplar. I se oferă de lucru 
la Trustul de construcții industriale 
Pitești și nu stă pe gînduri. Iar pen
tru ca asemănarea să fie per
fectă. și Maree! P. continuă. în fie
ce seară, la Liceul de construcții ci
vile din Pitești, lecțiile de muncă si 
de viată din întreprinderea unde lu
crează ca timplar.

...Vasiie C. are 21 de ani. Tot pi- 
testean. dar nu orăsean. ci dintr-o 
așezare aflată la cîțiva kilometri de 
„capitala" automobilului românesc. 

scoatere de metal", în cadrul căreia 
s-au organizat dezbateri la fața locu
lui, popularizarea procedeelor înain
tate ele. Am reținut, de pildă, că pro
blema creșterii acestui procent a con
stituit obiectul unui simpozion la 
care au participat specialiști din toa
te unitățile siderurgice ale țării. Cu 
acest prilej au fost supuse analizei 
diferite procedee de scoatere a me
talului folosite în țară și peste hota
re, s-au avansat puncte de vedere 
noi, rezultat al propriei experiențe, 
s-au conturat căi de acțiune con
cretă. Concomitent, s-a acționat pen
tru aplicarea unor tehnologii și pro
cedee noi, de mare randament, cum 
ar fi introducerea oxigenului ca in
tensificator al procesului de elabo
rare a oțelului (procedeu nou la Re
șița, care face posibilă producerea 

unei cantități mult mai mari de oțel 
și de calitate superioară), moderni
zarea cuptoarelor pentru încălzire, 
fabricarea cărămizilor refractare cu 
o rezistență termică mai înaltă (pro
cedeu soldat cu o economie de peste 
1 500 tone de metal) etc. în urma 
acestor acțiuni conjugate, „bătălia cu 
procentele" a fost cîștigată. Numai pe 
primele 9 luni ale acestui an pro
centul de scoatere de metal a crescut 
cu 2 procente față de perioada co
respunzătoare a anului trecut.

Cum este și firesc, în cazul unui 
colectiv cu experiența, priceperea 
și hărnicia celui reșițean, o atenție 
deosebită se acordă stimulării crea
ției tehnice proprii, valorificării 
capacității și spiritului de ini
țiativă ale cadrelor tehnice, ale 
tuturor muncitorilor. Inițierea unui 
sistem de dezbateri axat pe di
ferite preocupări prioritare ale co
lectivului, organizarea de lectorate 
tehnice au avut drept rezultat fap
tul că activitatea de creație tehnică 
— restrînsă în urmă cu cîțiva ani la 
un cerc de oameni pasionați — a că
pătat un caracter de masă, antrenînd 
sute de muncitori și cadre tehnice.

Iată un caz semnificativ. Linia 
de la laminorul de profile ușoa
re nu putea funcționa la capa
citatea maximă datorită lipsei de 
țagle debitate. Pentru soluționa
rea problemei s-a făcut un stu
diu tehnico-economic, a fost con
stituită o echipă întrunind muncitori 
cu experiență, tehnicieni și s-a rea
lizat prin autodotare o foarfecă de 
debitat nouă, care nu numai că asi
gură funcționarea liniei la capacita
tea maximă, dar ușurează mult mun

Despre el vom consemna aici doar 
atit : redat societății, prin măsurile 
de clementă din acest an. e repar
tizat la secția motor a întreprinde
rii de autoturisme Pitești. Cum iși 
face datoria ? „Bine, ni s-a răspuns. 
Să meargă înainte numai ne aceas
tă cale si va avea de cîștigat : în 
demnitate. în temeinicia vieții. ca 
om al muncii. Se poate bizui din 

NU ACORDĂM DEROGĂRI CELOR ÎN CONFLICT CU MUNCA Șl CINSTEA

Cînd Fane Peco nu discută fără avocat...
• Destinul unor tineri care răspund prin fapte de laudă umanismului nostru revoluționar
• Munca de reeducare — incompatibilă cu satisfacerea mofturilor și capriciilor infractorilor nărăviți!

plin ne sprijinul colectivului de la 
motoare, care l-a ajutat și-l ajută 
în continuare să reintre în normalul 
vieții".

Normalul vieții ! De fapt, pentru 
oameni trecuti orintr-un impas, pre
cum tinerii oitesteni amintiți. în
seamnă viață luată de la capăt. Prin 
persuasiunea factorilor educativi, de 
ordine publică. Prin dorința mani
festă a omului interesat să depă
șească faza drumurilor întortocheate. 
Prețul plătit ? El poartă nume
le de încrederea în om, în capa
citatea lui de redresare morală. 
După cum la fel de bine poate 
fi calculat din suma acțiunilor 
întreprinse, de educare și reedu
care. ferme, pătrunse de răspunde
re. în numele umanismului revolu
ționar, dar străbătute. în egală mă- 

ca oamenilor. Amploarea activității 
de creație proprie este elocvent ilus
trată de faptul că numai in acest an 
în combinatul reșițean se aplică 32 
de studii de organizare cu o eficiență 
de 5 milioane lei și 31 lucrări de 
mică mecanizare cu o valoare preli
minată de circa 7 milioane lei.

Propaganda tehnică nu urmărește 
numai stimularea acțiunilor de cerce
tare, ci și popularizarea diferitelor 
procedee și metode inaintate, genera
lizarea experienței pozitive. în acest 
scop este folosit, cu bun rezultat, fil
mul. Astfel, in ce privește consumul 
de combustibil, comisia inginerilor și 
tehnicienilor a filmat anumite situații 
negative din unitate și le-a pus față 
în față cu altele pozitive. Dezbaterile 
care au avut loc apoi cu colectivele 
respective au avut nu numai un bo

gat material de 
referință, dar s-au 
soldat cu propu
neri și soluții 
concrete de per
fecționare a pro
cesului tehnolo
gic.

Discutăm după 
vizionarea filmu
lui „Stop risipei" 
cu tovarășul Dâ- 
nilă Pirvu, secre
tarul comitetului 
de partid pe com
binat, despre efi
ciența acestei me
tode. Drept răs

puns, primim invitația de a vizita 
citeva locuri surprinse in mod critic 
pe peliculă : magazia de materiale, 
gara de primire a materiilor prime 
etc. Acolo unde sălășluia neorînduiala, 
unde materialele zăceau aruncate cu 
neglijență unele peste altele, acum 
totul este bine organizat, cu spirit 
gospodăresc.

Acum, intrînd în perioada de în
cheiere a anului, siderurgiștii reșițeni 
au pornit asaltul pentru depășirea 
cit mai substanțială a propriilor an
gajamente pe anul în curs. Iată, de 
pildă, comuniștii de la organizația 
bandaje secția laminoare și-au reali
zat angajamentul de 3 000 t bandaje 
peste plan și pină la încheierea anu
lui mai scontează pe vreo cîteva sute 
de tone. Un grafic consemnează zil
nic realizările, muncitorii putînd ast
fel să constate curba scrisă de pro
priile rezultate.

Este o atmosferă de întrecere, de 
emulație vie, care face ca recor
durile să fie depășite zi de zi. 
„Pentru noi poate cea mai mare 
satisfacție — ne spunea tovarășul 
Nicolae Andrițoiu, secretarul comite
tului de partid pe secție — este faptul 
că laminatorul vine cu o jumătate 
de oră mai devreme la program și 
prima grijă este să se uite în rapor
tul de producție pe schimb. Vrea să 
știe cît a realizat schimbul prece
dent, pentru ca el să realizeze și mai 
mult".

într-adevăr, este cea mai bună do
vadă a eficienței activității politico- 
educative desfășurate in combinat.

Paul DOBRESCU 
Nicolae CATANA

sură, si de grija neslăbită pentru 
puritatea climatului social.

Se înțelege de la sine că încrede
rea aceasta trebuie confirmată. Ea 
nu poate fi acordată la nesfirșit 
unor elemente înrăite, refractare la 
imperativul de a se încadra in viata 
si munca cinstită a societății. Uma
nismul nostru nu-i o manta sub care 
parazitii. indivizi* certati cu munca.

cu normele de conviețuire socială, 
mai mult, aflati sub incidența legii, 
pot să-si facă de cap. pot să conti
nue actele lor ce sfidează moralita
tea noastră, legile noastre.

După ce in ultimii șapte ani a stat 
mai mult prin închisori, pentru să- 
virșirea diferitelor infracțiuni. Ma
rin Martin, din București. strada 
Plutonier Vasiie Luicu. nr. 7. secto
rul 3. beneficiază de clementa de
cretelor din vara acestui an si este 
liberat din închisoare. I se oferă de 
lucru în meseria sa — mecanic auto 
— în provincie, deoarece tribunalul 
pronunțase o interdicție de 5 ani pen
tru exercitarea profesiei amintite în 
București, luînd în considerare fap
tele grave săvîrșite anterior. Refuză 
să meargă la locul de muncă stabi
lit. Ba. mai mult : M. Martin pune

OFICIILE JUDEȚENE DE TU
RISM Șl I.T.H.R. BUCUREȘTI or
ganizează un bogat și captivant 
program de excursii in cele mai 
pitorești și atrăgătoare zone ale 
țării. Iată citeva trasee : Valea 
Prahovei, Nordul Moldovei, Olte

Optimism 
întemeiat pe fapte

(Urmare din pag. I)
12-lea, problema asigurării bazei ma
teriale rămine in continuare tot... o 
problemă. Felul în care caută să o 
rezolve Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și centrala de 
resort este cît se poate de nesatis
făcător ; reprezentanți ai celor două 
foruri vin mereu la Sibiu, iși însu
șesc punctul de vedere al întreprin
derii, al comitetului județean de par
tid. întocmesc pe loc liste cu indi
cativul „urgent"..., dar materialele 
așteptate nu se văd. Învățînd din 
această experiență, ministerul, cen
trala industrială ar trebui să insti
tuie de urgență la „Independența" 
un dispecerat comun de aprovizio
nare ritmică pentru asigurarea bazei 
materiale necesare atit recuperării 
restanțelor, cit și pregătirii în cele 
mai bune condiții a producției fizice 
din primele luni ale anului viitor".

Să fim optimiști ? Iată cîte' 
va angajamente din partea unităților 
vizate :
• Combinatul siderurgic din Ga

lați. „Avem față de întreprinderea 
sibiană o restanță de 80 tone tablă 
groasă. In funcție de reglementarea 
aprovizionării cu anumite feroaliaje 
vom acorda atenție livrării restanțe
lor către Sibiu. Precizăm că pentru 
urgentarea livrărilor ar fi de dorit ca 
întreprinderea beneficiară să ne in
dice prioritățile". (Ing. Ștefan Mangu, 
director comercial).
• Fabrica de produse refractare 

„Vulturul" din Comarnic. „In 2—3 
zile vom livra întreaga comandă. 
Produsele sînt gata, dar nu am avut 
vagoane suficiente pentru a le ex
pedia". (Ing. Marius Dumitrescu, di
rectorul fabricii).
• „Electroputere" din Craiova. 

„Un transformator de 400 kVA, altul 
de 1 000 kVA restante, precum și un 
motor electric 1B-2-1 100 kW vor fi 
livrațe pină la 30 noiembrie a.c. Mie
zurile magnetice au fost livrate în 
ordinea urgenței indicate de benefi
ciar". (Cornel Florescu, șeful birou
lui desfacere).

• întreprinderea „Neptun" Cîm- 
pina. „Toate reductoarele și moto- 
reductoarele restante, precum și cele 
prevăzute cu termen în trimestrul IV 
vor fi livrate, eșalonat, pină la 15 
decembrie a.c. Pentru a expedia noi 
amestecătoare rapide, «Independența» 
să-și onoreze obligația de a executa 
carcasele și coroanele dințate". (Ni
colae Boeru, din cadrul serviciului 
desfacere).
• întreprinderea de mecanică fină 

din București. „Vom livra toate ma- 
nometrele restante pină la sfirșitul 
acestei luni, iar presoștatele cel tir- 
ziu pină la 10 decembrie a.c.“. (Pe
tre Dobrescu, director comercial).

• „Automatica" din Capitală. 
„Trei tablouri de comandă vor fi li
vrate pină la 30 noiembrie, iar două 
pină la 25 decembrie". (Ing. Vasiie 
Sănduleac, directorul întreprinderii).

în concluzie : Cum se vede- 
situația îndeplinirii planului pro
ducției fizice la „Independența" Si
biu continuă să fie neclară. Am pre
zentat angajamente ale unor furni
zori restanțieri și sîntem convinși că, 
avînd în vedere interesele majore ale 
economiei, ele vor fi de această dată 
onorate. O problemă de fond, aceea 
a „dispecerizării" aprovizionării și 
cooperărilor — problemă ce s-a do
vedit a fi foarte complexă pentru 
„Independența" — rămine deschisă 
și riscă să mai rămînă cîtă vreme 
centrala și ministerul nu vor trece 
de la vorbe la fapte, la măsuri pre
cise, concrete, axate pe prevederea 
judicioasă a mersului aprovizionării 
și cooperărilor.

Nicolae BRUJAN 
Corneliu CARLAN

și condiții — el „numai aici. în 
București, vrea să lucreze". Fostul 
infractor comite citeva furturi din 
locuințe. Normal, este arestat, jude
cat și condamnat la cîțiva ani de 
închisoare.

Ce învățăminte se pot trage din 
acest episod ? Satisfacerea moftu
rilor este incompatibilă cu mun
ca de reeducare, cu exigența și 

severitatea, firești față de cei ce 
au comis acte antisociale. Da. să-i 
ajutăm, să le oferim un loc de mun
că. sansa de a reveni în mijlocul so
cietății. Se cuvine remarcat efortul 
lucrătorilor de miliție de la circum
scripția nr. 9 de a întreprinde tot 
ce este posibil pentru ca, in sfîrșit. 
Marin Martin să-și afle un rost al 
său Iată însă că acesta a răstălmă
cit cum i-a venit la indemină acest 
ajutor, considerîndu-1 nici mai mult, 
nici mai puțin decît o încurajare în 
tendmta de a sfida o măsură res
trictivă. cu sensuri educative, măsu
ră legală. De aceea este cu atît mai 
necesar să aplicăm ferm, prompt, 
întocmai legea, asigurînd respectarea 
ei pe deplin, retezînd orice încercare 
de eludare a acesteia. Se impune cu 
atît mai mult aceasta cu cît unii nă- 

nia de sub munte. Maramureș și 
Țara Oașului, Porțile de Fier, 
Munții Banatului, Munții Apuseni, 
Țara Hațegului, Munții Retezat, 
Valea Oltului. în cazul unor soli
citări sînt organizate excursii și in 
alte zone.

Deputății aleși 
la 20 noiembrie

(Urmare din pag. I)
afirmare și participare la viața po
litică, la întreaga activitate economi
că și socială a țării, la conducerea 
statului.

Acestei succinte statistici, care 
luminează puternic tocmai izvorul de 
tărie al națiunii noastre socialiste, 
forța de monolit a maselor largi 
populare, să-i mai adăugăm încă un 
fapt care vorbește de la sine despre 
strînsa unitate și armonioasa conlu
crare a tuturor cetățenilor țării. Din
tre deputății aleși, peste 28 la sută 
sint oameni din generația cea mai 
tinără — pină la 35 de ani ; peste 50 
la sută din deputății aleși sint in 
vîrstă de pină la 50 de ani, aproape 
21 la sută în vîrstă de peste 50 de 
ani. Aceste date ilustrează armo
nioasa îmbinare a experienței. înțe
lepciunii, entuziasmului și îndrăzne
lii tuturor generațiilor, unirea lor în 
efortul comun de conducere și per
fecționare a întregii activități, așa 
cum unite, umăr la umăr, acționează 
zi de zi, in fabrică, pe ogoare, in 
toate domeniile vieții economice și 
sociale. Faptul că aproape o treime 
din deputați au sub 35 de ani re
flectă condițiile deosebite de care se 
bucură tineretul pentru afirmarea sa 
in toate domeniile, marea incredere 
ce i se acordă și pe tărimul conduce
rii treburilor obștii.

Oglindind politica de deplină 
egalitate în drepturi a femeilor cu 
bărbații, drepturi garantate prin 
Constituția și legile țării, prin întrea
ga activitate economică, politică, so
cială, din rîndurile deputaților aproa
pe 35 la sută sînt femei — munci
toare, țărănci cooperatoare, intelec
tuale. gospodine. Cifra aceasta 
ilustrează rolul și locul tot mai im
portant pe care femeia il ocupă în 
societatea noastră nu numai in ac
tivitatea economică, ci și in viața po
litică și socială a țării. Femeia de
putat, prezență demnă, activă și e- 
nergică, constituie o grăitoare mate
rializare a preocupării constante a 
partidului și statului nostru pentru 
afirmarea plenară a femeilor în con
ducerea vieții publice.

Aceste cîteva date reflectă cu deo
sebită pregnanță adevărul aflat la 
indemina Oricui, și anume că azi, în 
România, prin condițiile materiale 
și sociale create, toți cetățenii au 
drepturi depline și egale, își afirmă 
și-și desăvirșesc in chip democratic 
personalitatea lor, sînt participanți 
egali la viața politică și socială, la 
actul conducerii, la edificarea operei 
de construcție socialistă, sînt animați 
de aceeași năzuință — înflorirea 
multilaterală a patriei. România so
cialistă. Este ilustrarea magistrală a 
ideii unității întregului popor în ju
rul partidului, a unității tuturor în 
vibrantul marș spre viitorul nostru 
comunist pe care votul de la 20 
noiembrie si-a pus sigiliul dat de 
opțiunea — se poate aprecia unani
mă — pentru candidații Frontului 
Unității Socialiste, candidații propuși 
de popor și aleși de popor.

întreaga desfășurare a campaniei 
electorale recent încheiate a dat ex
presie, in același timp, adeziunii în
tregului popor la politica internă și 
externă a partidului, a constituit un 
strălucit prilej de manifestare a 
sentimentelor de dragoste și înaltă 
prețuire pentru activitatea laborioa
să, pătrunsă de inaltă responsabili
tate pentru destinele poporului, ale 
României socialiste, pe care o des
fășoară, în fruntea poporului și sta
tului nostru, primul cetățean al țării, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Iată motivele de autentică mîndrie 
patriotică, de înaltă angajare civică 
cu care peste 98 la sută din cetă

răviți la nemuncă, la traiul pe spina
rea societății ridică, după cum am 
văzut, pretenții. Dacă n-o fi încolțit 
cumva în mintea lor si ideea potri
vit căreia, de vreme ce societatea a 
șters cu buretele petcie rușinoase 
din trecutul lor. ei ar putea s-o ia... 
de la capăt.

Cînd oameni ai muncii de la „Tim
puri noi" din Capitală, impreună cu 

organul de ordine publică, au bătut 
la ușa lui Marin Ștefan, zis Fane 
Peco. pentru a-1 întreba de ce nu 
vine la muncă (întrucît aici a fost 
încredințat spre reeducare), acesta a 
ridicat glasul cu parapon, pretinzind 
ca gangsterii din anumite filme : 
„îmi cunosc drepturile. Nu răspund 
decît în prezența avocatului meu“...

După cum se vede, asemenea in
divizi ca Fane Peco, foști infrac
tori, își cunosc foarte bine drep
turile. Capitolul la care stau ei mai 
slab, unii fiind în stare de perpetuă 
repetenție, poartă numele de îndato
riri.

Să rostim răspicat aceste adevă
ruri. să acționăm decis. în lumina 
lor. pentru a nu mai ajunge la si
tuații revoltătoare de felul celei ne 
care dorim 6ă o consemnăm în în

Se programează, totodată, Cir
cuitul turistic al României.

înscrieri și informații la filialele 
și agențiile oficiilor județene de 
turism și I.T.H.R. București.

în fotografia de mai sus : o ve
dere din Tușnad. , 

țenii țării au votat la 20 noiembrie 
candidații Frontului Unității Socia
liste. Cu încredere deplină în politica 
partidului de ridicare a României pe 
noi culmi de civilizație. Cu nestră
mutată încredere în această clarvă
zătoare strategie a dezvoltării. Cu 
hotărirea fermă de a da viață miilor 
și miilor de propuneri născute in 
amplul dialog politic din timpul cam
paniei electorale ; cu decizia mase
lor largi de a pune și mai temeinic 
umărul, alături și în frunte cu aleșii 
lor, la înflorirea fiecărei localități, a 
tuturor orașelor și satelor noastre.

Marea incredere pe care a arătat-o 
poporul noilor deputați aleși la 20 no
iembrie se cere onorată cu angajarea 
deplină pentru realizarea întocmai a 
mandatelor încredințate, printr-o 
muncă pătrunsă de înaltele responsa
bilități ale investiturii în cadrul de
mocrației noastre socialiste. Expo- 
nenți ai obștii, deputății trebuie să fie 
slujitori permanenți ai intereselor ei, 
receptivi și atenți la toate propuneri
le oamenilor muncii, exemplu de de
votament și răspundere civică, mereu 
în fruntea tuturor acțiunilor menite 
să conducă la îndeplinirea obiective
lor hotărite împreună cu masele de 
cetățeni.

O îndatorire de frunte a noilor 
consilii populare ce se vor constitui 
în aceste zile este de a sintetiza, cu 
răspundere sporită, uriașul flux de 
forță și idei novatoare evidențiate 
cu vigoare în timpul desfășurării 
campaniei electorale ; să întocmească 
programe de lucru în care trebuie 
să-și afle locul propunerile, observa
țiile și angajamentele alegătorilor vi- 
zînd perfecționarea necontenită a ac
tivității economice și sociale, înfăp
tuiri de prestigiu în fiecare localita
te, întărirea tot mai puternică a le
găturii cu masele largi de cetățeni. 
Pornind astfel la lucru, există garan
ția că activitatea noilor consilii 
populare va cunoaște un și mai pu
ternic dinamism, va fi in măsură să 
valorifice din plin priceperea, expe
riența, inițiativa, intr-un cuvint mun
ca milioanelor de cetățeni, hotăriți 
să-și însoțească votul de la 20 no
iembrie cu fapta durabilă, pusă la 
temelia tuturor înfăptuirilor noastre.

La acest început de legislatură 
pentru consiliile populare municipa
le, ale sectoarelor municipiului 
București, orășenești și comunale, 
drumul pe care trebuie să-1 urmeze 
cetățenii și deputății lor este trasat 
cu limpezime. Tuturor le sint clare 
obiectivele, conturate în dialogul 
fructuos din timpul campaniei elec
torale. Să dovedim pricepere și te
nacitate, pasiune revoluționară și 
muncă însuflețită pentru a transfor
ma această uriașă energie in înfăp
tuiri trainice în fiecare sat, oraș 
sau municipiu. Să unim marele șu
voi de forță, de spirit novator, de 
pricepere gospodărească pentru a ac
celera ritmurile de dezvoltare ale in
dustriei și agriculturii, pentru pro
gresul și mai dinamic al fiecărei lo
calități. Marele eveniment poli
tic al acestui an — apropiata 
Conferință Națională a partidului 
— să constituie peste tot pri
lejul de a raporta înfăptuiri de 
cinste și mîndrie in fiecare județ al 
țării, contribuind la efortul general 
de traducere in viață a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Votul unanim al poporului, dat la 
20 noiembrie candidaților săi, să fie 
însoțit pretutindeni de fapte, de o 
muncă mereu mai bună pentru în
florirea fiecărei localități, a patriei 
noastre socialiste, spre binele și fe
ricirea întregului popor.

cheierea acestor rinduri. Trei frați
— Spirică, Valerică și Florea Oane, 
din Pitești — abia liberați din închi
soare. unde executau diferite pe
depse — primesc repartiții să lucreze 
în colectivul de muncă de la fabrica 
de stofe „Argeșeana". întrebați de 
ce nu s-au prezentat la lucru, 
„argumentează" : „Am dori repar
tiție la combinatul de prelucra
rea lemnului". Li se satisface și do
rința aceasta. Cu același rezultat 
însă. „Ce aveți de gînd sînt luați, 
pe bună dreptate, la zor de către or
ganele de ordine publică. „Nu s-ar 
putea să lucrăm la centrul de 
legume și fructe ?“, răspund ei 
cu candoare, de parcă pin* 
atunci se spetiseră muncind. Sînt 
duși acolo, cu „taxiul miliției", cum 
vor zice ei. în derîdere. si dați în 
primire. Nici nu rnucă însă să vadă 
cam despre ce muncă ar fi vorba 
pe aici, că fac stînga-mprejur și dis
par potrivit obiceiului lor. Spirică și 
Valerică se apucă de vechea „mese
rie" — furtul și tîlhăria. Și ajung 
unde nu era greu de prevăzut : din 
nou. la închisoare.

Nu de cuvinte pătrunse de simțire 
au nevoie elementele înrăite, ci de 
aplicarea drastică a legii. Organele 
miliției și procuraturii, ale justiției
— in strînsă conlucrare cu opinia 
publică — să facă front comun, să-și 
conjuge eforturile pentru a nu ad
mite nici o abatere de la litera si 
spiritul legii. în fata actelor de acest 
fel se cuvine acționat ferm, cu 
promptitudine, pentru a-i face astfel 
ne toti să înțeleagă că orice atingere 
adusă legalității noastr socialiste nu 
poate rămîne nepedepsită.

Este adevărul elementar pe care 
alde Fane Peco a- trebui să-1 de
prindă măcar de la... avocații lor. 
Pînă nu-i prea tîrziu 1

Iile TANASACHE
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Ambasadorul Statelor Unite Mexicane

(Urmare din pag. I)
înminind scrisorile de acreditare 

președintelui României, ambasadorul 
JUAN MANUEL BERLANGA GAR
CIA a transmis un mesaj de cordială 
prietenie și prețuire personală din 
partea președintelui Jose Lopez Por
tillo, împreună cu expresia celor mai 
bune urări pentru bunăstarea con
tinuă a poporului român.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador sint subliniate bunele relații 
dintre România și Mexic. „Avem 
motive întemeiate, domnule preșe
dinte — se arată în cuvîntare — să 
manifestăm încredere intr-o mai 
argă colaborare și o mai bună în- 

. elegere între România și Mexic, 
care se pot traduce printr-o crește
re substanțială a schimburilor noas
tre comerciale, precum și a celor din 
domeniile tehnologiei, științei și cul
turii".

După ce se arată că cele două țări 
au aceleași poziții în legătură cu 
grăbirea procesului de instaurare a 
unei noi ordini economice interna
ționale, în cuvîntare se spune : 
„Este bine cunoscută politica exter
nă a Mexicului, favorabilă oricărui 
efort menit să întărească pacea, se
curitatea și colaborarea dintre țări
le cu orînduiri și guverne asemănă
toare sau diferite ; de asemenea, se 
pronunță împotriva oricărei forme 
de dictat, nedreptate și amestec al 
unor țări în treburile interne ale 
altora". în cuvîntare este exprimată 
hotărîrea ambasadorului mexican de

a acționa pentru dezvoltarea pe mul
tiple planuri a relațiilor dintre Me
xic și România.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a adresat, la rîndul său, președintelui 
Statelor Unite Mexicane, Jose Lopez 
Portillo, un salut cordial, împreună 
cu cele mai bune urări de fericire 
personală, de prosperitate și pace 
pentru poporul mexican prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului ron.' n este exprimată 
satisfacția față de legăturile de prie
tenie și colaborare statornicite de-a 
lungul anilor între România și Me
xic. „Dezvoltarea pe multiple pla
nuri a raporturilor româno-mexica- 
ne — se spune în cuvîntare — pe 
baza acordurilor și celorlalte docu
mente încheiate cu ocazia vizitei 
pe care am avut plăcerea să o efec
tuez în frumoasa dumneavoastră ța
ră, este puternic stimulată și de 
afinitățile de origine, limbă și cul
tură, de similitudinile din istoria 
frămîntată a celor două țări. în a- 
celași timp, amplificarea bunelor re
lații româno-mexicane este puternic 
stimulată de faptul că popoarele ță
rilor noastre sînt profund interesa
te să conlucreze împreună pentru 
a-și asigura progresul economic și 
social, bunăstarea și fericirea, de a 
se dezvolta libere și independente, 
intr-un climat de pace și securitate 
internațională".

în continuare în cuvîntare se sub
liniază : „Consecventă principiilor 
sale de politică externă, România

acționează în mod neabătut pentru 
respectarea strictă în relațiile din
tre state a independenței și suvera
nității naționale, deplinei egalități în 
drepturi, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța, acordînd o a- 
tenție deosebită dezvoltării relațiilor 
sale cu toate statele lumii, întăririi 
unității și solidarității țărilor în curs 
de dezvoltare, democratizării rapor
turilor dintre state. Considerăm că 
Organizația Națiunilor Unite — care 
oferă cadrul cel mai corespunzător 
pentru participarea popoarelor la so
luționarea problemelor contempora
ne — trebuie să ioace un rol mai 
activ în viața internațională, să con
tribuie susținut la dezvoltarea cola
borării dintre state, la apărarea pă
cii și securității în lume".

Șeful statului român a adresat am
basadorului mexican urări de succes 
in îndeplinirea misiunii care i-a fost 
încredințată, asigurindu-1 de între
gul sprijin al Consiliului de Stat, al 
guvernului și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut în- 
tr-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul Juan Manuel Berlanga Garcia.

La solemnitate și la convorbire au 
luat parte Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. și 
Silviu Curticeanu, secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat. Au fost, 
de asemenea, de față membri ai Am
basadei Statelor Unite Mexicane în 
România.

(Urmare din pag. I)

legăturile priete- 
care există intre 
România, in cuvîn- 
de ambasador se

înminind scrisorile de acreditare 
șefului statului român, ambasadorul 
LOUIS JEAN MARIE BAUWENS a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie, 
calde urări de sănătate și fericire din 
partea Maiestății Sale Iuliana, regina 
Țărilor de Jos.

Subliniindu-se 
nești și cordiale 
Țările de Jos și 
tarea prezentată
arată: „Vizita oficială a-Excelenței 
Voastre în Țările de Jos și aceea a 
Maiestății Sale regina și a Alteței 
Sale Regale prințul Țărilor de Jos in 
România sînt o dovadă în acest sens, 
ca și numeroasele contacte între re
prezentanții celor două țări în dome
niile cultural, economic și politic. Fie 
că această cooperare se manifestă 
într-un cadru multilateral, ca acela 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, sau într-un 
cadru bilateral, ca al acordului de 
colaborare economică, industrială și 
tehnică, al acordului cultural, ea va 
servi la o apropiere și mai-mare a 
celor două țări. Astfel, ea va con
tribui la creșterea cunoașterii și 
prețuirii pe care cele două popoare 
le manifestă deja unul pentru 
lălăit".

în continuare, în cuvîntare 
arată : „Sentimentele prietenești 
care Olanda și poporul său le 
față de țara dumneavoastră riu
exprimă, de altfel, numai pe plan 
oficial ; ele sînt nutrite pe un plan 
mult mai larg și s-au manifestat re
cent în via simpatie a olandezilor 
pentru România atinsă de un cu-

Excelenței Sale Domnului MARIO SOARES
Primul ministru al Republicii Portugheze 

LISABONA
Aflînd despre tragicul accident aerian din 19 noiembrie, vă adresez, 

Excelență, dumneavoastră și familiilor îndoliate, sincere condoleanțe.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Telegrama adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Printr-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul municipal 
Bacău al P.C.R., oamenii muncii din 
industria municipiului raportează că, 
în entuziasta întrecere ce o desfă
șoară in cinstea Conferinței Naționa
le a partidului, și-au îndeplinit la 23 
noiembrie 1977 sarcinile de plan pe 
primii doi ani ai cincinalului. în fe
lul acesta — se spune în telegramă 
— s-a creat posibilitatea ca pînă la 
sfîrșitul anului să obținem o produc
ție suplimentară în valoare de 931 
milioane lei, care se va concretiza în 
circa 80 000 mp țesături tip lînă, ma- 
șini-unelte, organe de ansamblare,

mobilă, confecții textile, importante 
cantități de produse alimentare.

Folosim acest prilej pentru a ne 
reafirma încă o dată hotărârea noas
tră fermă de a nu precupeți nici un 
efort pentru traducerea în viață a 
mărețelor sarcini reieșite din istori
cele hotărîri ale celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, profundul nos
tru atașament față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului, sentimentele de înaltă prețuire 
față de activitatea neobosită desfășu
rată de dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, închinată 
progresului și prosperității patriei, 
creșterii prestigiului României socia
liste în lume.

Cronica zilei

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 
A REPUBLICII ZAIR

Excelenței Sale
General de corp de armată MOBUTU SESE SEKO 

KUKU NGBENDU WA ZA BANGA
Președintele Republicii Zair

KINSHASA
Cu prilejul celei de-a XH-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 

Zair, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului și gu
vernului român, precum și al meu personal, sincere felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperi
tate poporului zairez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare care 
există între Republica Socialistă România și Republica Zair se vor dezvolta 
tot mai mult în folosul popoarelor român și zairez, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

De-a lungul fluviului Zair,
un itinerar al progresului

Zair ■— o țară și un fluviu cu 
același nume. Argumente ale aces
tei identități onomastice pot fi les
ne descifrate de-a lungul marii ar
tere a Africii. Fabuloasele bogății 
miniere ale țării — apreciate ca 
un veritabil „miracol geologic" — 
sînt folosite acum in cadrul amplu
lui proces de „zairizare", în inte
resul progresului și prosperității 
țării. „Gecamines", întreprindere 
națională de stat, s-a născut pe 
locul fostei companii „Union Mi
niere", ca o expresie a concreti
zării unui imperativ major : „Cu
prul zairez — în folosul zairezilor'"

De-a lungul Zairului, vizitatorul 
întîlnește nenumărate alte mărturii 
ale progresului, roade ale eforturi
lor creatoare ale unei națiuni ho- 
tărîte să înainteze impetuos, aido
ma fluviului, pe calea unei dezvol
tări libere, de sine stătătoare. Pe 
cursul mijlociu, in zona Kisangani 
și mai ales la Kinshasa, capitala 
țării, sau la porțile de intrare a 
fluviului în ocean se conturează 
puternici „poli ai dezvoltării". La 
Inga se construiește cea mai mare 
hidrocentrală a Africii, reprezen- 
tînd, de pe acum, un simbol al 
energiilor țării și al aspirațiilor ei 
de lumină după bezna nopții colo
niale. Complexul siderurgic de la 
Maluku, centrul de telecomunicații 
prin sateliți de la N’Sele sau noul 
și modernul port industrial Bana
na, aflat în construcție, prefigu
rează coordonate definitorii ale 
dezvoltării.

In peisajul economic de pe ma
lurile Zairului, vizitatorul român

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Zair, în Capitală a avut 
loc, miercuri după-amiază, o mani
festare culturală. Au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Institutului 
Român pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, Ligii române de

va identifica cu bucurie repere 
semnificative ale colaborării prie
tenești dintre cele două țări. La 
Kinshasa, bunăoară, întîlnești fi
liala întreprinderii de comerț exte
rior „Autotractor" și 
mixtă agrozootehnică 
De asemenea, mașinile 
(tractoarele, autobuzele 
sebi autoturismele de teren) au de
venit o prezență familiară, bucu- 
rîndu-se de aprecieri pozitive. O 
conlucrare rodnică se anunță în 
domeniul prospecțiunilor miniere. 
La universitățile din Kinshasa, 
Lubumbashi și Kisangani profe
sori români iși aduc contribuția la 
formarea 
zaireze, 
greșului 
țării.

Desigur, tabloul relațiilor pe 
multiple planuri dintre România 
și Zair este mult mai vast și în
tr-o accentuată dinamică. Sub pu
ternicul impuls al întîlnirilor din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mobutu Șese Seko, 
de la București, in 1970, și Kin
shasa, în 1972, legăturile de prie
tenie și colaborare româno-zaireze 
cunosc o conținuă extindere și di
versificare.

societatea 
„Zairom". 
românești 
și îndeo-

acelea de la Salzburg sau Budapesta, 
de a concerta în centre muzicale de 
mare faimă.

Miercuri a avut loc în Capitală 
masa rotundă cu tema „Rolul facto
rilor genetici în boli cu largă răspin- 
dire“. La această manifestare, des
fășurată sub egida Academiei Repu
blicii Socialiste România și a Aca
demiei de științe medicale, au parti
cipat cadre didactice, medici și cer
cetători științifici care activează în 
domeniul de mare utilitate socială al 
prevenirii și combaterii bolilor car
diovasculare, virale, endocrine, tumo- 
rale, de singe, , ale copilului ș.a.

★
Orchestra simfonică a Filarmoni

cii „George Enescu" s-a înapoiat in 
Capitală din turneul întreprins în 
șapte țări ale Europei: Ungaria, 
Cehoslovacia, Austria, Elveția, R. F. 
Germania, Franța și Belgia, unde a 
susținut peste 30 de concerte. Pre
țuirea acordată colectivului nostru 
s-a reflectat în cinstea ce i-a revenit 
de a deschide stagiunea muzicală în 
multe din orașele-gazdă, de a parti
cipa la prestigioase festivaluri ca

★
împlinirea a șase secole 

nașterea cunoscutului 
Filippo Brunelleschi, 
în calendarul aniversărilor culturale 
recomandate de Consiliul Mondial al 
Păcii și U.N.E.S.C.O. pentru 1977, a 
fost marcată în țara noastră prin- 
tr-o manifestare care a avut loc 
miercuri după-amiază în sala Dalles. 
Organizatorii acestei aniversări au 
fost Comitetul Național pentru A- 
părarea Păcii, Asociația de prietenie 
româno-italiană, Uniunea arhițecți- 
lor. Comisia Națională g 
blicii Socialiste România 
U.N.E.S.C.O. și Universitatea 
ral-științifică București.

Au participat reprezentanți 
stituțiilor organizatoare, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

de la 
arhitect italian 
dată înscrisă

cadrelor de specialiști 
necesare accelerării pro- 
material și spiritual al

Ambasadorul Olandei.
statele lumii, în spiritul principiilor 
egalității în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, renunțării la 
folosirea forței și la amenințarea cu 
forța. Ea participă activ la schimbul 
mondial de valori materiale și spiri
tuale, la cooperarea multilaterală pe 
plan internațional.

Țara noastră acordă o mare atenție 
problemelor securității europene și 
dorește ca reuniunea de la Belgrad, 
care se desfășoară în prezent, să dea 
un nou imbold înfăptuirii documen
telor semnate la Helsinki, să impul
sioneze colaborarea economică, teh- 
nico-științifică, culturală și în alte 
domenii și, totodată, să deschidă 
calea înfăptuirii dezangajării mili
tare, condiție esențială a colaborării 
și securității în Europa și în întrea
ga lume".

Șeful statului român a urat noului 
ambasador succes deplin în misiunea 
ce i-a fost încredințată și l-a asigu
rat de întregul sprijin al Consiliului 
de Stat, al guvernului și al său per- 
sțrnăl, ■’ •

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a între
ținut într-o atmosferă cordială cu 
noul ambasador olandez, Louis Jean 
Marie Bauwens.

La solemnitate și la convorbiri au 
participat Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Silviu Curticeanu, secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat. Au fost 
de față, de asemenea, membri ai 
Ambasadei Olandei la București.

acreditare, 
Socialiste 

NICOLAE

ce-

se 
pe 
au
se

tremur de pămînt și în admirația lor 
pentru eforturile Excelenței Voastre 
și ale întregului popor român in 
scopul eliminării și înlăturării efec
telor sale".

în încheierea cuvîntării este ex
primată hotărîrea noului ambasador 
olandez de a depune toate strădaniile 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor româno-olandeze.

Primind scrisorile de 
președintele Republicii 
România, tovarășul
CEAUȘESCU, a rugat să se trans
mită Maiestății Sale Iuliana, regina 
Țărilor de Jos, un mesaj de priete
nie, iar poporului olandez urări de 
prosperitate și bunăstare.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se relevă cu satisfac
ție cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre țările 
noastre prin intensificarea și diver
sificarea continuă a schimburilor 
economice, tehnico-științifice și cul
turale, a conlucrării în vederea so
luționării unor probleme internațio
nale majore.

în continuare, in cuvîntare se ; , 
arată: „Vizita pe care am făcut-o în 
Țările de Jos, ca și vizita pe care 
regina Iuliana a efectuat-o în Româ
nia au constituit momente deosebite, 
evidențiind că există condiții favo
rabile pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor româno-olandeze, 
în folosul reciproc al celor două 
popoare, al cauzei păcii și cooperării 
în Europa și în lume".

„România -r- se arată în continuare 
în cuvîntare — acordă o atenție de
osebită promovării unor largi relații 
de prietenie și colaborare cu toate

Ședința de lucru a Camerei Legislative
a consiliilor populare

(Urmare din pag. I)

ducerea consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibili și ener
gie, ridicarea mai accentuată a pro
ductivității muncii, valorificarea mai 
bună a resurselor materiale și a for
ței de muncă în fiecare județ, gos
podărirea judicioasă a resurselor fi
nanciare, micșorarea cheltuielilor de 
producție, paralel cu sporirea bene
ficiilor.

Vorbitorii au arătat că prevederile 
planului pe anul viitor sînt realiste, 
mobilizatoare, că în proiectele buge
telor locale pe 1978, parte integrantă 
a proiectului Bugetului de stat, sint 
prevăzute fondurile necesare înde-: 
plinirii integrale a obiectivelor pro
puse prin Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială pentru 
consiliile populare, precum și apli
cării în viitor a măsurilor de majo
rare a retribuției oamenilor muncii.

în cadrul dezbaterilor pe marginea 
celor două proiecte de legi au fost 
făcute numeroase propuneri, multe 
dintre ele vizînd îmbunătățirea ac
tivității consiliilor populare, a cola
borării cu ministerele, cu alte insti
tuții centrale, îndeosebi în soluțio
narea problemelor legate de realiza
rea planului de producție, de inves
tiții, precum și în legătură cu dez
voltarea economico-socială a jude
țelor, a localităților țării.

Participants la dezbateri au ex
primat angajamentul ferm al consi
liilor populare de a acționa cu ho- 
tărîre pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor privind dezvoltarea in
dustriei, a agriculturii, a celorlalte 
ramuri ale economiei, pentru ridica
rea nivelului de viață al cetățenilor, 
pentru buna gospodărire a localită
ților și realizarea lucrărilor de inte
res obștesc, mobilizînd și antrenind

în acest scop întreaga populație a 
județelor, orașelor și comunelor.

Referindu-se la programul con
strucției de locuințe din acest an și 
din anul viitor, vorbitorii au reliefat 
că prevederile acestuia reflectă grija 
constantă a partidului și 
nostru, personal a 
Nicolae Ceaușescu, față de om, pen
tru îmbunătățirea continuă a nivelu
lui de trai material și spiritual al 
celor ce muncesc.

Subliniind că înfăptuirea acestui 
program reprezintă unul din obiec
tivele esențiale ale dezvoltării epo- 
nomico-sociale a țării, 
s-au referit la sarcinile ce 
turor consiliilor populare, 
pund direct de realizarea 
de construcții de locuințe, 
lizarea și concentrarea tuturor mij
loacelor pentru asigurarea îndeplini
rii integrale a sarcinilor pe anul vii
tor și recuperarea restanțelor pe 
acest an. S-a relevat necesitatea con
jugării eforturilor proiectanților și 
constructorilor pentru urgentarea rit
mului lucrărilor, pentru creșterea e- 
ficienței economice a activității de 
construcții, pentru realizarea de lo
cuințe mal confortabile. în acest scop, 
s-a relevat importanța mobilizării 
oamenilor muncii din întreprinderi și 
instituții, a viitorilor locatari la con
strucția locuințelor.

în cadrul dezbaterilor asupra pro
gramului de aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentâre pe 
trimestrul IV/1977 și semestrul 1/1978, 
elaborat pe baza indicațiilor secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, deputății au evi
dențiat faptul că acesta reflectă cu 
pregnanță preocuparea constantă a 
partidului și statului pentru satisfa
cerea necesităților mereu crescînde 
ale populației, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al întregu-

statului 
tovarășului

vorbitorii 
revin tu- 
care răs- 

planului 
în mobi-

lui popor. Vorbitorii au apreciat în 
unanimitate că acest program asigură 
o mai bună aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale, intr-o gamă sor
timentală diversificată, corespunză
tor posibilităților sporite de cumpă
rare ale oamenilor muncii, ca ur
mare a majorării retribuției peste 
prevederile cincinalului și aplicării 
acestei majorări într-un însemnat 
număr de ramuri ale economiei. Ei 
au exprimat angajamentul organelor 
locale ale puterii de stat de a lua 
toate măsurile pentru realizarea in
tegrală și la timp a sarcinilor ce le 
revin din acest program.

în încheierea dezbaterilor, Camera 
Legislativă a consiliilor populare a a- 
probat proiectele de lege, precum și 
programul de aprovizionare de iarnă 
a populației cu produse alimentare, 
înscrise la ordinea de zi.

(Agerpres)
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16,00 Telex
16,05 Teleșcoală

• Flacăra Bobîlnel (Istoria Româ
niei — liceu)
Curs de limbă rusă
Reportaj pe glob : Chicago 
In Tara Moților
Consultații medicale
Milioane de oameni, înfrățlti-vă ! 
Balet pe muzica Fanteziei pentru 
pian, cor șl orchestră de Ludwig 
van Beethoven
Publicitate

16,35
17,05
17,25
17,45
18,05

18,25
18,30 Telecronică pentru pionieri
18,50 România pitorească

Repu- 
pentru 
cultu

ai in-

(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Dezvoltîndu-se pe asemenea baze 
trainice, colaborarea româno-zai- 
reză are perspective favorabile de 
intensificare, corespunzător inte
reselor celor două țări, în folosul 
edificării unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

Viorel POPESCU
BASCHET

Echipa Steaua — în semifinalele

Flo-Aseară, în sala 
reasca din Capitală, 
formația „Steaua" a 
susținut meciul retur 
cu echipa bulgară 
Levski-Spartak Sofia, 
din cadrul sferturilor 
de finală ale compe
tiției europene „Cupa 
cupelor" la baschet 
masculin. Reprezen
tanții noștri au în
ceput jocul destul de 
prudenți, chiar timizi, 
împovărați de grija 
recuperării celor 9 
puncte cu care fuse
seră înfrînți la Sofia 
(74—83). Așa se ex
plică și cele 4 atacuri 
ratate, și evoluția sco
rului în primele mi
nute : 0—1 ; 2—3 ; 6—7. 
De aici „steliștii" iși 
string rîndurile, prind 
curaj și nu se opresc 
pină la 14—7. Practic, 
mai aveau de recupe
rat două puncte, dar 
adversarii forțează și 
ei — mai ales prin cei 
trei „uriași" de peste 
2 metri — reușind să 
preia din nou condu
cerea, cu 19—18 in 
minutul 10 ; avea să 
fie. de fapt, ultima 
dată cînd ei au avut 
scor favorabil în 
această importantă

Cupei cupelor
fost și evoluția 
echipe de copii 

— în urma unei 
„___ 1—dar bine
venite idei a federa-

• S.U.A.: FUMATUL 
INTERZIS PE LINIILE 
AERIENE INTERNE.
torii vor trebui să-și găsească 
altă ocupație în timpul zboruri
lor în interiorul Statelor Unite. 
Potrivit unei hotărîri luate de 
către Biroul aeronautic civil din 
S.U.A., care reglementează tra
ficul aerian american, fumatul 
este declarat prohibit în avioa
nele care zboară pe liniile in
terne. Data intrării în vigoare 
a acestei hotărîri, precum și 
modalitățile de aplicare a rezo
luției votate de birou vor fi 
date publicității săptămînile ur
mătoare.

• SE 
ȘCOALĂ.

MUTĂ O
Clădirea — mare

și solidă — a unei școli din lo
calitatea cehoslovacă Ostrava 
părea că va trebui sacrificată 
in favoarea proiectelor de sis
tematizare. Iată însă că a fost 
găsită o altă soluție — mutarea 
clădirii in alt loc. De deplasarea 
celor 2 160 de tone se va ocupa 
întreprinderea pragheză „Tran
sfera". specializată în astfel de 
operațiuni. In cei nouă ani de 
activitate, întreprinderea a mu
tat numeroase construcții, cele 
mai mari între acestea fiind un 
depozit din Ustek și biserica 
gotică din Most.

• ÎMPOTRIVA MUȘ- 
TEI ȚE-ȚE. De cîțiva ani, 
musca țe-țe proliferează în mod 
periculos în citeva regiuni ale 
Africii, transmitînd din nou

cumplita maladie a somnului. 
Cu prilejul unui seminar orga
nizat de către F.A.O. la Nairobi 
(Kenya), specialiștii au subliniat 
că dacă nu se vor găsi modali
tăți eficace, la scară largă, de 
luptă împotriva acestei insecte, 
flagelul ar putea pune în primej
die planurile de dezvoltare eco
nomică a tinerelor state. Pentru 
combaterea calamităților provo
cate de insectă, specialiștii din 
Kenya, Botswana. Zambia, Ni
geria au împărtășit din expe
riența lor de luptă împotriva in
sectei, seminarul hotărind în a- 
cest sens întocmirea unor pro
grame speciale de acțiune.

• COMPUTERUL DE
SENEAZĂ. Pentru un film de 
animație de numai 10 minute

partidă. Fiindcă, de 
aici înainte, baschet- 
baliștii noștri au ju
cat din ce în ce mai 
exact și au condus tot r ___ _
timpul : în minutul 17 ției — au jucat între
erau deja calificați ele, înaintea și îri

pauza meciului celor 
mari, citeva reprize 
de toată frumusețea. 
Cei mai talentați și 
mai bine pregătiți 
s-au 
profesorului 
Iofciulescu, 
Școala sportivă nr. 2, 
dar faze spectaculoa
se au oferit și cei în
drumați cu aceeași 
dragoste și pricepere 
de profesorii Horațiu 
Giurgiu (Casa pionie
rilor „Titanii") și 
Cleopatra Strzelbinski 
(Școala generală nr. 
196). Ar trebui per
manentizată inițiati
va, după cum bine ar 
fi și ca numeroaselor 
echipe de minibaschet 
și de juniori să li se 
asigure competiții ofi
ciale permanente. Dar 
despre acest subiect, 
atît de important pen
tru viitorul baschetu
lui nostru, vom reveni 
mai pe larg cu un 
prilej apropiat.

G. MITROI

erau deja calificați 
(scor 40—29), iar la 
pauză aveau un avan
taj de 14 puncte.

în repriza secundă, 
lupta sportivă a scă
zut, din intensitate și 
frumusețe din pricina 
ieșirii din joc (criză 
cardiacă) a celui mai 
valoros adversar — 
bulgarul Golomeev, 
unul dintre cei mai 
reputați baschetbaliști 
europeni. în această si
tuație, „Steaua" — care, 
in acel moment iși 
asigurase calificarea — 
a jucat pentru rotun
jirea scorului. In fi
nal : 107—75, scor care, 
prin contribuția tutu
ror „steliștilor", dar 
mai ales a trioului Cer- 
nat — Zdrenghea — 
Oczelak, consemnează 
promovarea reprezen
tantei noastre în semi
finalele competiției eu
ropene.

A fost aplaudată e- 
chipa „Steaua" pentru 
acest frumos succes. 
Dar la fel de aplauda-

Ieri, în divizia A la
în etapa a XlV-a a diviziei A, o 

singură victorie in deplasare: F.C. 
Argeș ciștigă la București, pe sta
dionul Republicii, in fața Sportului 
studențesc. Scor: 3—1 (2—1). A fost 
un joc interesant, în care fotbaliștii 
argeșeni s-au impus din nou prin
tr-o bună orientare tactică. Cum li
dera clasamentului, A.S.A. Tg. Mu t

tă a 
unor 
care 
întirziate,

bine
dovedit băieții 

Nicolae 
de la

fotbal

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei în economie
20,10 Ora tineretului
21,00 Seară de teatru : „Două ore de 

pace" de D.R. Popescu. Premieră 
TV. Prezintă prof. dr. docent Ion 
Zamfirescu

22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,50 Desen animat : „La pescuit" — 
producție a Studioului de film TV 

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii
Telex
Un fapt văzut de aproape — re
portaj
Publicitate
Mai aveți o întrebare ? 
Viața rațională =■ sănătate 
Călătorie muzicală — muzică 
ușoară

21,00
21,05

21,35
21.30

22,00

reș, a pierdut, în mod neașteptat 
poate, la Arad (2—0 pentru U.T.A.), 
între primele două clasate — A.S.A. 
și F.C. Argeș — există acum un 
singur punct diferență (19 față de 
18). Grație victoriilor de ieri, Di
namo (3—2, pe teren propriu, cu 
F.C. Olimpia) și Universitatea Cra
iova (3—0 cu Steaua) au trecut acum 
pe locurile 3 și, respectiv, 4 cu ace
lași număr de puncte (16). Referitor 
la modificările survenite în clasa
ment ar mai fi de consemnat schim
barea de locuri între ultimele cla
sate: ciștigînd acasă (1—0 cu Poli
tehnica Timișoara), F.C.M. Reșița a 
predat „lanterna roșie" echipei Cor- 
vinul (învinsă cu 2—1, la Oradea, 
de F.C. Bihor). Iată și celelalte re
zultate: C.S. Tîrgoviște — Jiul 4—1 
(4—0), S.C. Bacău — F.C. Constanța 
3—1 (2—0), Politehnica Iași — F.C. 
Petrolul 0—0.

Următoarea etapă (duminică, 27 
noiembrie) : Steaua — Dinamo, 
A.S.A. — Sportul studențesc, U.T.A. 
— F.C.M. Reșița, F.C. Constan
ta — F.C. Bihor, Petrolul — U- 
niversitatea, Corvinul — Politehnica 
Iași, Politehnica Timișoara — C.S. 
Tîrgoviște, Olimpia — F.C. Argeș, 
Jiul — S.C. Bacău.

sînt necesare circa 4 000 de de
sene ! E adevărat că nu toate 
detaliile trebuie reluate sau că 
fundalul și chiar fragmente ale 
unui desen pot fi refolosite ; 
dar aceasta nu face mai puțin 
migăloasă munca desenatorilor. 
De aci ideea de a introduce o 
oarecare „mecanizare" în acest 
domeniu. Pornind de la „apti
tudinile" multilaterale ale ma
șinilor electronice de calcul, 
specialiști de la Institutul po
litehnic din Harkov s-au gîndit 
să le antreneze în realizarea 
multiplelor variante ale unei 
imagini în mișcare. încercările

au dus la reușită sub aspect ca
litativ și mai ales în privința 
economiei de timp.

• PERFORMANȚĂ 
FEROVIARĂ. în timpul pro
belor efectuate Ia Mtinchen, 
trenul „Transrapid 04", propulsat 
de un motor electric liniar, a 
stabilit un nou record mondial 
de viteză. Acest tren funcționea
ză pe bază electromagnetică. 
Destinat transportului de pasa
geri, el a străbătut distanța de 
2 400 metri cu o viteză de 253,2 
kilometri pe oră. Constructorii 
săi vor continua testările pe 
traseul MUnchen—Allach.

★
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, un numeros public. Au fost 
de față Mfulunkatu Lumba, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Zair la București, mem
bri ai ambasadei, precum și stu- 
denți zairezi care învață în țara 
noastră.

(Agerpres)

Intîlnirea prietenească dintre reprezentanți 
ai tineretului român și ai tineretului cehoslovac

Intîlnirea prietenească dintre re
prezentanți ai tineretului român și 
ai tineretului cehoslovac a continuat 
cu un bogat program de manifes
tări în județele Argeș și Vîlcea.

Cele două delegații participante la 
întîlnire au fost primite la Comitetul 
județean Argeș al P.C.R., unde oas
peților le-au fost prezentate aspecte 
privind dezvoltarea economico-socia
lă a județului, fiind subliniată con
tribuția tineretului argeșean, a orga
nizației U.T.C. la înfăptuirea sarci
nilor actualului plan cincinal, a 
obiectivelor Programului Partidului 
Comunist Român.

La Clubul tehnic din Pitești s-au 
desfășurat lucrările seminarului bi
lateral al Uniunii Tineretului Comu
nist și Uniunii Socialiste a Tinere
tului pe probleme ale activității or
ganizațiilor de tineret pe șantierele 
de construcții.

Reprezentanții tineretului ceho
slovac s-au intilnit, de asemenea, cu

tineri de la întreprinderea de auto
mobile din Pitești, Combinatul de 
prelucrare a lemnului și Liceul 
energetic din Rîmnicu Vîlcea, de la 
Stațiunea experimentală Drăgășani.

Momente semnificative ale întîl- 
nirii le-au constituit deschiderea la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Pitești a expoziției de fotografii ce 
ilustrează viața și activitatea tine
retului cehoslovac, precum și spec
tacolul prezentat de ansamblul ar
tistic al U.S.T. la Casa de cultură a 
orașului Curtea de Argeș.

Manifestările au prilejuit expri
marea sentimentelor de prietenie 
care unesc pe tinerii români și ceho
slovaci, a dorinței comune de a dez
volta și aprofunda în continuare ra
porturile de colaborare. în spiritul 
tradiționalelor relații de prietenie 
dintre popoarele român și ceho
slovac, dintre partidele și țările 
noastre.

(Agerpres)

Manifestări in cadrul
Centenarul nașterii marelui poet 

Ady Endre a prilejuit, la Ora
dea, în aceste zile, un șir de 
manifestări culturale. La Muzeul 
Țării Crișurilor și la Biblioteca ju
dețeană s-au inaugurat expoziții 
consacrate vieții și operei poetului. 
Tot la Muzeul Țării Crișurilor a 
avut loc o sesiune de comunicări. 
Miercuri s-a dezvelit o placă come
morativă pe clădirea unde a muncit 
Ady Endre, între anii 1901-1904, ia 
redacția „Nagyvaradi Naplo". De a- 
semenea, s-au depus coroane de flori 
la bustul poetului din parcul Traian. 
Seara, la Teatrul de stat din Oradea 
a avut loc o adunare festivă. Despre 
viața și activitatea lui Ady Endre au 
vorbit loan Chira, președintele Co
mitetului județean pentru cultură și 
educație socialistă. Laszloffi Aladar,

centenarului Ady Endre
poet, membru în Consiliul Uniunii 
scriitorilor, Gydrgy Bodnar, istoric 
literar din R. P. Ungară, și poetul 
Alexandru Andrițoiu, redactor-șef 
al revistei „Familia" din Oradea. A 
avut loc apoi, in încheierea adunării, 
un spectacol literar-muzical inspirat 
de versurile ilustrului poet. La aces
te manifestări au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, oameni de artă și cultură, 
numeroși oameni ai muncii români 
și maghiari din localitate. Au parti
cipat, de asemenea, delegați din 
tara vecină și prietenă: Boros Sandor, 
adjunct al ministrului culturii, Ga
ray Gabor, secretar general al Uniu
nii scriitorilor din R.P. Ungară, și 
alte persoane oficiale. A fost de față 
Gydrgy Biczo, ambasadorul R. P. Un
gare la București. (Aurel Pop).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 noiembrie. In țară : Vreme re
lativ umedă, îndeosebi în nord-vestul 
țării. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale sub 
formă de ploaie, iar la început și sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vîntul

va sufla moderat, cu intensificări locale 
în vestul țării, cu viteze de 40—45 km/h, 
iar la munte cu viteze de 80—100 km/h. 
Temperatura va crește ușor în a doua 
parte a intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 7 șl plus 3 gra
de, izolat mai coborîte în estul Tran
silvaniei, iar maximele între zero și 10 
grade. La munte, local, zăpada va fi 
viscolită. în București : Vreme relativ 
rece la începutul intervalului, apoi în 
încălzire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros. Va ploua slab. Vînt moderat 
predominînd din sud-vest.

• MINĂ ARTIFICIALĂ. 
O echipă de medici și ingineri 
suedezi au pus la punct o mină 
artificială destinată persoanelor 
care au mina amputată sub cot. 
Este vorba de un dispozitiv 
electronic care traduce impulsu
rile venite de la creier în miș
care mecanică. Proteza confec
ționată din material plastic, și 
avînd aspectul unei mîini natu
rale, este în prezent în fază de 
experimentare. Pentru constru
irea ei a fost nevoie de 12 ani 
de cercetări.

• PROIECTUL UNUI 
CANAL MAREA MOAR
TĂ - MEDITERANA. Un 
vechi proiect de construcție a 
unui canal subteran între Ma

rea Mediterană și Marea Moartă 
este în prezent reactualizat de 
autoritățile israeliene. Dată fiind 
diferența de nivel — 400 m — a- 
cest canal ar permite alimenta
rea unei puternice hidrocentrale 
electrice. Oamenii de știință 
studiază în prezent posibilele 
implicații ecologice ale viitoarei 
construcții, care va aduce canti
tăți suplimentare de apă in 
Marea Moartă.

• VACCIN CONTRA 
PNEUMONIEI. Adminis
trația americană pentru alimen
te și medicamente a aprobat 
producerea și comercializarea 
unui vaccin împotriva pneumo
niei. Potrivit realizatorilor săi 
— firma „Merck and Com
pany" — vaccinul asigură imu

nizarea în proporție de 90 la 
sută din cazuri împotriva a 14 
tipuri de pneumonie de natură 
bacteriană. Se precizează că 
pneumonia se situează pe locul 
cinci între maladiile care pro
voacă în Statele Unite cel mai 
mare număr de victime — apro
ximativ 25 000 în fiecare an.

• CEA MAI SCUMPĂ
VIOARĂ. Una din cele mai
remarcabile viori din lume, 
„Gillott", fabricată de Guarneri, 
a atins fabuloasa sumă de 
115 000 lire sterline în cursul 
unei licitații. O astfel de sumă 
nu a fost plătită niciodată pen
tru un instrument muzicaL Pre
cedentul record a fost de 84 000 
lire pentru „Lady Blunt" a lui 
Stradivarius, fabricată în 1721.
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Președintele Statelor Unite l-a primit 
pe ministrul de externe al României
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

In dimineața zilei de miercuri, pre
ședintele Statelor Unite ale Americii, 
Jimmy Carter, a primit la Casa Albă 
pe George Mâcovescu, ministrul afa
cerilor externe al României, care 
face o vizită de lucru la Washington.

Ministrul român a transmis din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj cordial de salut președin
telui S.U.A., împreună cu urări de 
succes în activitatea sa. Președintele 
Carter a mulțumit pentru mesaj și, 
la rîndul său, a adresat un salut prie
tenesc și cele mai bune urări de suc
ces președintelui Nicolae Ceaușescu, 
exprimînd totodată dorința de a 
putea întîlni personal pe președintele 
României pentru a discuta împreună 
ansamblul relațiilor bilaterale și pen
tru a schimba păreri asupra proble
melor internaționale care interesează 
cele două țări.

In convorbirea care a avut loc cu 
prilejul primirii s-a examinat evo
luția relațiilor româno-americane. 
subliniindu-se cu satisfacție cursul 
lor ascendent și interesul ambelor 
părți de a asigura dezvoltarea lor 
susținută, marcat și cu prilejul recen
tei sesiuni a Comisiei economice 
mixte româno-americane desfășurate 
la Washington.

Abordîndu-se unele probleme in
ternaționale, ministrul român al afa
cerilor externe a prezentat președin
telui Jimmy Carter punctele de vede
re și considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu față de evoluția 
situației din Orientul Mijlociu și 
căile pentru a se ajunge cit 
mai grabnic la o pace justă și

Pe agenda reuniunii Consiliului Ministerial

al Pieței comune :

Criza industriei siderurgice
Industria oțelului din țările capitaliste este confruntată, în prezent, 

cu cea mai gravă criză din istoria sa. Implicațiile acestei situații gra
ve la scara țărilor membre ale Pieței comune s-au aflat in centrul 
dezbaterilor ce au avut loc, luni și marți, la Bruxelles, in cadrul re
uniunii Consiliului Ministerial al C.E.E.

• In perioada octombrie 1976—oc
tombrie 1977, producția de oțel a ță
rilor membre ale C.E.E. a scăzut, in 
medie, cu 9 la sută. Pentru ultimul 
trimestru al acestui an, reducerea 
producției este estimată la 20 la sută.

• Institutul internațional al fie
rului și oțelului, care grupează 29 de 
state occidentale, consideră că în in
dustria oțelului criza s-a generali
zat. însă cel mai puternic recul al 
producției de oțel l-a înregistrat Ja
ponia — 13 la sută în ultimele 12 
luni. Pe ansamblul țărilor membre 
ale Institutului internațional al fie

5986000 de șomeri în tarile C.E.E. • ■
Statisticile oficiale privind persoanele rămase fără slujbe înregistrate în 

țările C.E.E., publicate la Bruxelles de Comisia Pieței comune, relevă că la 
sfirșitul lunii octombrie numărul șomerilor se ridica la 5 986 000.

Cel mai mare număr de șomeri a fost înregistrat in Marea Britanie — 
1 518 400, ceea ce reprezintă 5,9 la sută din forța de muncă activă. Pe locu
rile următoare se situează Italia cu 1 511 300 (7,7 la sută), Franța cu 1 205 800 
(5,5 la sută), R.F.G. cu 954 400 (3,7 la sută). Belgia cu 338 200 (8,6 la sută), 
Olanda cu 203 500 (4,3 la sută) și altele. Țara cu cea mai mică rată de șomaj 
este Luxemburg — 0,7 la sută din populația activă.

Șomajul afectează 5,7 la sută din întreaga forță de muncă a Pieței co
mune. Proporția femeilor fără lucru este mai mare decît cea a bărbaților. 
Astfel, șomajul afectează 6,9 la sută din populația feminină activă a C.E.Z., 
față de numai 5 la sută in rîndul bărbaților.

trainică în această regiune, prin 
retragerea Israelului din toate teri
toriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, rezolvarea proble
mei poporului palestinian în confor
mitate cu aspirațiile sale legitime — 
inclusiv prin crearea unui stat pa
lestinian liber și independent — a- 
sigurarea suveranității și indepen
denței tuturor statelor din regiune 
S-a relevat dorința ambelor țări de 
a-și aduce o contribuție activă la 
soluționarea pe căi politice a situa
ției din Orientul Mijlociu, care să 
ducă la o pace dreaptă și durabilă 
în zonă.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au parti
cipat Walter Mondale, vicepreședin
tele Statelor Unite ale Americii, 
Zbigniew Brzezinski, consilierul pre
ședintelui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale, Philip Habib, 
subsecretarul de stat pentru proble
mele politice.

A fost prezent Nicolae M. Nicolae, 
ambasadorul României la Washing
ton.

★
In aceeași zi, ministrul român al 

afacerilor externe, George Macoves- 
cu, a avut o întrevedere separată cu 
Zbigniew Brzezinski, consilierul pre
ședintelui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale. La întrevedere 
au luat parte Philip Habib, subsecre
tarul de stat pentru problemele po
litice, Alfred Atherton, subsecretarul 
de stat pentru problemele Orientu
lui Mijlociu și Asiei de sud, precum 
și Nicolae M. Nicolae, ambasadorul 
României în S.U.A.

rului și oțelului, producția a scă
zut, de la începutul anului, cu 4,9 la 
sută..
• Reducerile de personal in curs 

în industria siderurgică a Eu
ropei occidentale se situează in
tre 10 și 15 la sută. Japonia 
a trecut deja la aplicarea planu
lui de concedieri. Franța — cel de-al 
cincilea producător mondial de oțel 
— consideră, de asemenea, că va 
trebui să-și reducă personalul din 
industria siderurgică cu 16 000 de oa
meni pînă în aprilie 1979.

„Este necesară asigurarea participării 
depline a tineretului 

la procesul cooperării intereuropene“
Propuneri românești la reuniunea general-europeanâ 

de la Belgrad
BELGRAD 23. — Trimisul speci

al Agerpres transmite : In organul 
subsidiar de lucru privind coopera
rea în domeniul cultural, umanitar 
și al educației continuă dezbaterile 
pe marginea propunerilor prezentate 
de delegațiile diferitelor state, in
clusiv de cea a României.

în ultimele zile, discuțiile s-au 
concentrat asupra problemei contac
telor dintre tineret, fiind dezbătute 
propuneri formulate în acest do
meniu de către România, Bulgaria 
și Franța.

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor pe această temă, reprezentan
tul român a subliniat că, în ultimul 
timp, colaborarea tineretului din ță
rile participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare in Euro
pa (C.S.C.E.) a înregistrat noi pro
grese în domenii dintre cele mai va
riate. Amintind acțiunile constante 
ale României în domeniul tineretu
lui, printre care și Declarația O.N.U. 
privind promovarea idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare, adoptată in unanimi
tate, la propunerea țării noastre re
prezentantul român a subliniat im
portanța schimburilor internaționale 
între organizațiile de tineret, nece
sitatea asigurării participării depli
ne și efective a tineretului la proce
sul dezvoltării și al cooperării, la în
treaga viață a societății.

■ ■■■BiiBHsiii

agențiile de presă transmit:
Comisia permanentă 

C.A.E.R. pentru energia e- 
ledrică s~a întrunit la Moscova 
examinind probleme legate de elabo
rarea programului special de colabo
rare pe termen lung in domeniul 
combustibililor și energiei, precum 
și probleme ale colaborării în dez
voltarea energeticii țărilor membre 
ale C.A.E.R. A fost adoptat planul 
de lucru al Comisiei pe anul 1978.

Convorbiri bulgaro—tan- 
ZOniene» ^'a ^ar Salaam au 
început convorbirile dintre primul 
ministru al Tanzaniei, Edward 
Sokoine, și președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, Stanko 
Todorov. Au fost examinate posibi
litățile extinderii colaborării bilate
rale și s-a procedat la un schimb 
de opinii în probleme ale vieții in
ternaționale, inclusiv situația din 
Africa australă.

Un nou cotidian al P.C. 
FranCeZ» Marți, în regiunea Rho
ne, din sud-estul Franței, și-a făcut 
apariția un nou cotidian — „Le 
Point du Jour“ — editat de Partidul 
Comunist Francez. Ziarul este menit 
să exprime interesele oamenilor 
muncii din acest mare centru indus
trial al Franței.

Candidaturi in vederea 
scrutinului din Cipru. Spyros 
Kyprianou, președintele Republicii

Problemele de mai sus au fost 
prezentate în raport direct cu reali
zările tineretului din țara noastră, 
cu preocupările existente pe plan 
mondial pentru creșterea rolului ti
neretului în lupta pentru pace, secu
ritate și progres social.

Mai multe delegații și-au exprimat 
sprijinul pentru ideile și acțiunile 
cuprinse in documentul românesc. 
După cum se știe, documentul res
pectiv vizează încurajarea și promo
varea unor acțiuni ale tineretului 
din țările participante la conferin
ță, ca de exemplu organizarea de 
întîlniri și vizite de studii, semina- 
rii, întîlniri culturale și artistice ale 
tineretului, schimburi de experiență 
și reuniuni între tineri de diferite 
profesii. Documentul se referă, de 
asemenea, la o tabără internaționa
lă a tinerilor sculptori care să fie 
organizată succesiv în țările parti
cipante la C.S.C.E.

Delegațiile Franței, Norvegiei, 
U.R.S.S., Elveției, Poloniei, Suediei, 
R.D.G. și ale altor țări au subliniat 
interesul cu care au studiat propu
nerile românești. Exprimindu-și 
sprijinul pentru aceste propuneri, 
delegațiile au relevat că tineretul 
constituie o forță importantă în e- 
dificarea securității și dezvoltarea 
cooperării pe continent.

Cipru, liderul Partidului Democratic, 
și-a anunțat candidatura Ia viitoare
le alegeri prezidențiale, programate 
să se desfășoare în luna februarie a 
anului 1978. Prima candidatură anun
țată la acest scrutin a fost cea a lui 
Glafkos Clerides, liderul partidului 
„Adunarea Democratică".

Intîlnire americano-bra- 
ZÎliană. Aflat într-o vizită ofi
cială la Brasilia — a doua etapă a 
actualului său turneu latino-ameri- 
can, după Buenos Aires — secreta
rul Departamentului de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, a conferit cu 
ministrul brazilian de externe, An
tonio Azeredo da Silveira. Convor
birile au fost axate asupra evoluției 
relațiilor bilaterale, a unor proble
me de interes comun și asupra unor 
aspecte ale actualității economice 
internaționale.

Reuniune africană pri
vind comunicațiile rutiere. 
In capitala Ghanei s-au deschis lu
crările unei conferinței consacrate 
examinării modalităților de întreți
nere adecvată, îmbunătățire și ex
tindere a comunicațiilor rutiere pe 
continentul african. Participă specia
liști în domeniul construcției de dru
muri din 50 de state africane.

Închiderea unei bănci 
portugheze în Angola. Gu- 
vernul angolez a hotărît încetarea 
activității băncii portugheze „Pinto e

BELGRAD

Convorbiri româno-iugoslave
La invitația Prezidiului C.C. al 

U.C.I., tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
făcut, miercuri, o vizită de lucru la 
Belgrad.

Reprezentantul P.C.R. a avut con
vorbiri cu tovarășii Miloș Minici, 
membru al Prezidiului C.C. a! U.C.I., 
vicepreședinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru afa
ceri externe al R.S.F.I., și Dragoliub 
Stavrev, membru în Comitetul Execu
tiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., cu 
privire la unele probleme internațio
nale actuale și în legătură cu dezvol
tarea în continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-iugo- 
slave, în spiritul înțelegerilor conve
nite între .tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito. De asemenea, s-a 
procedat la o informare reciprocă pri

Rezultatele finale ale alegerilor din Grecia
ATENA 23 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția A.N.A., Ministe
rul de Interne al Greciei a dat pu
blicității rezultatele finale ale ale
gerilor generale desfășurate dumini
că. Potrivit comunicatului, cel mai 
mare procentaj de voturi l-a obținut 
Partidul Noua Democrație : 41.85 la 
sută. Mișcarea Socialistă Panelenă 
(P.A.S.O.K.) a obținut 25.33 la sută 
din voturi ; Uniunea Centrului De
mocratic — 11.95 la sută ; Partidul 
Comunist din Grecia — 9,36 la sută ; 
Alianța forțelor progresiste și de 
stingă, din care a făcut parte și

Sotto Myor“ din Luanda. Măsura 
este motivată de faptul că banca in 
cauză nu se încadra în activitatea 
de reconstrucție economică indepen
dentă a țării — precizează comuni
catul dat publicității la Luanda.

Cereri în Franța privind 
interzicerea organizațiilor 
neonaziste. La L11Ie a avut loc 
6 reuniune specială a Federației na
ționale a deportaților, a foștilor com
batanți internaționali în lagăre, a 
luptătorilor din Rezistență și patrio- 
țllor din Franța (FNDIRP). Particl- 
panții au înfierat recrudescența neo- 
nazismului în unele țări vest-euro- 
pene și s-au pronunțat pentru pune
rea în afara legii a grupărilor neo
naziste.

Ravagiile ciclonului în India
DELHI, — Cel puțin 10 900 de oa

meni și-au pierdut viața din cafea-' 
ciclonului care a lovit, la sfirșitul 
săptămînii trecute, vaste regiuni de 
coastă din sud-estul Indiei, anunță 
agenția indiană de știri „Samachar". 
21 de localități rurale situate pe li
toral au fost complet distruse de 
furtună și mai ales de valuri care 
au depășit 5 metri înălțime. în statul 
Andra Pradesh, care a avut cel 
mai mult de suferit în urma acestui 
ciclon, culturile au fost distruse pe 
o suprafață de peste 1,5 milioane 

vind activitățile P.C.R. și U.C.I. în 
cadrul pregătirilor pentru Conferința 
Națională a P.C.R. și. respectiv, al 
XI-lea Congres al U.C.I. La convor
biri ău participat tovarășii Virgil Ca- 
zacu, ambasadorul României în 
R.S.F. Iugoslavia, și Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la C.C. 
ai P.C.R.

La încheierea vizitei, tovarășul Ște
fan Andrei a avut o întrevedere cu 
tovarășul Stane Dolanț, secretar al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I. In cursul convorbirii 
s-a procedat la un schimb de păreri 
privind relațiile dintre cele două țări 
și partide, precum și în unele proble
me internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Partidul Comunist din Grecia (inte
rior) — 2,72 la sută ; Noul Partid 
Liberal — 1.08 la sută ; Gruparea 
Națională (partid de dreapta) — 6,82 
Ia sută.

Ca urmare a acestor rezultate, Par
tidul Noua Democrație, al cărui li
der este primul ministru. Constantin 
Karamanlis, va deține, din totalul de 
300 de mandate ale Parlamentului, 
173 (și nu 174 cum se anunțase an
terior). iar P.A.S.O.K. — 92 de man
date (în loc de 91). Celelalte forma
țiuni politice rămîn cu numărul de 
locuri anunțat luni.

Așezare agricolă alimentată 
cu energie solară

O misiune de explorare _ a 
Oficiului național de cercetări 
științifice al Algeriei (O.N.R.S.) 
a prezentat wilayatului Ouargla 
proiectul de realizare a unei 
așezări agricole care va folosi 
energia solară pentru necesi
tățile gospodărești și cele de 
producție. Așezarea va putea fi 
folosită și ca un centru de stu
diu și de aplicații pentru cer
cetătorii din țările în curs de 
dezvoltare. Ea va ajuta la pre
gătirea cercetătorilor și la trans
ferul de tehnologie între ță
rile occidentale și țările în curs 
de dezvoltare. Instalațiile tehni
ce vor fi finanțate de Univer
sitatea Națiunilor Unite din 
Tokio. în Algeria sînt prevăzute 
și alte aplicații ale energiei 
solare : climatizarea unei bi
blioteci la Beni-Abbes, în nor
dul Saharei, construirea în- 
tr-unul din satele regiunii Oran 
a unei centrale electrice.

acri. Autoritățile au întreprins o 
largă operațiune de salvare și de a- 
jutorare a sinistraților. Au fost pa
rașutate în localitățile izolate de ape 
peste 1 500 tone de alimente și mari 
cantități de medicamente.

Ziarul „Times of India" scrie : 
„Bilanțul definitiv al celei mai mari 
catastrofe abătute în Andra Pradesh 
în ultimul secol s-ar putea ridica la 
aproximativ 20 000 de morți, dacă se 
ține seama de rapoartele alarmante 
ce sosesc acum din numeroase loca
lități afectate de ciclon".

Șeful statului bolivian a 
primit pe ambasadorul 

tării noastre•
LA PAZ 23 (Agerpres). — Pre

ședintele Boliviei, Hugo Banzer, l-a 
primit pe ambasadorul României în 
această țară, Nicolae Ghenea, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ambasadorul român a transmis pre
ședintelui Hugo Banzer un salut cor
dial, urări de sănătate și succes, iar 
poporului bolivian urări de progres 
și prosperitate.

Președintele Huge Banzer a rugat 
să se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și poporului român cele 
mai bune urări din partea sa, a gu
vernului și poporului bolivian.

In timpul întrevederii s-a relevat 
hotărîrea celor două țări de a dez
volta legăturile de prietenie și cola
borare pe multiple planuri, posibili
tățile existente, îndeosebi în dome,- 
niul economic, al promovării schim
burilor comerciale și cooperării in 
dustriale și în alte sectoare. A fost, 
de asemenea, evidențiat interesul 
reciproc pentru intensificarea schim
burilor culturale și tehnico-științifice 
între cele două țări.

Consultări în capitale 

ale țărilor arabe
CAIRO 23 (Agerpres). — Butros 

Ghali, ministrul interimar al aface
rilor externe al Egiptului, a avut 
miercuri dimineața o intîlnire cu am
basadorii a 25 state africane, acre
ditați la Cairo. După cum precizea
ză agenția M.E.N., aceasta este pri
ma dintr-o serie de întîlniri cu am
basadorii și reprezentanții altor țări, 
ce vor avea loc în zilele următoare 
pentru a-i informa asupra rezulta
telor și perspectivelor misiunii de 
pace a președintelui Egiptului, An
war El Sadat, în Israel.

într-o declarație făcută agenției 
M.E.N., Butros Ghali a arătat că in 
cadrul intilnirii a prezentat rezulta
tele vizitei președintelui Sadat la Ie
rusalim și că au fost examinate mo
dalitățile de întărire a solidarității 
afro-arabe. El a subliniat că solida
ritatea afro-arabă reprezintă un ele
ment cheie în actuala etapă, în care 
starea de război se menține, ceea ce 
implică un sprijin politic sporit pen
tru cauza arabă.

★
DAMASC. Președintele Siriei, Ha

fez Al-Assad, a avut marți o între
vedere cu Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
s-a anunțat la Damasc.

★
ALGER. — Președintele Algeriei, 

Houari Boumediene, l-a primit pe 
Abdel Salam Jalloud, membru al 
Secretariatului general al Congresu
lui General Populai’ al Libiei, tei-■ 
mis special al șefului statului, 
Moammer El Geddafi. Cu acest prilej, 
au fost abordate probleme de inte
res bilateral privind evoluția situa
ției politice din regiune.

★
Adunarea Generală a O.N.U. a 

început dezbaterile consacrate exa
minării situației din Orientul Mijlo
ciu. In prima zi a dezbaterilor au 
luat cuvîntul. expunînd pozițiile ță
rilor lor, reprezentanții Siriei, Ior
daniei și Arabiei Saudite.

UN IMPERATIV AL CAUZEI PĂCII ȘI SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE

Soluționarea pe cale politică a problemelor litigioase 
dintre state, afirmarea spiritului de înțelegere 

și bună conviețuire între popoare
Evoluția evenimentelor atît de tu

multuoase ale vieții internaționale, 
cursul nou al politicii ce se afirmă 
tot mai larg pe arena mondială aduc 
mereu în primul plan al actualității 
cerința stringentă a promovării și 
statornicirii relațiilor interstatale 
noi, bazate pe principiile indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi și neamestecu
lui in treburile interne, excluderii fo
losirii forței și amenințării cu forța, 
ale stimei și respectului reciproc. Sînt 
principii pe care, așa cum este una
nim cunoscut, România socialistă le-a 
așezat la temelia întregii sale activi
tăți internaționale. Imperativul pro
movării neabătute a acestor princi
pii a fost subliniat cu claritate de 
Congresul al XI-lea al P.C.R., con
ținutul lor progresist, democratic, u- 
manist fiind relevat in repetate rin- 
duri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, care a arătat că 
înfăptuirea lor creează fiecărei na
țiuni cadrul unei dezvoltări libere, de 
sine stătătoare și, in același timp, 
asigură condițiile necesare consoli
dării păcii și stimulării destinderii 
internaționale, afirmării unor rapor
turi rodnice, de încredere și conlu
crare între state, spre binele tutu
ror popoarelor.

însemnătatea acestor principii este 
cu atît mai mare cu cit din însăși 
natura lor decurg căi noi, mijloace 
adecvate pentru o abordare construc
tivă a problemelor litigioase, pentru 
o rezolvare justă a acestora și eli
minarea surselor de tensiune, con
form intereselor reale, esențiale ale 
popoarelor.

Viața, experiența internațională do
vedesc că în epoca noastră există o 
singură alternativă la încercările de 
rezolvare a problemelor litigioase 
prin războaie, prin înfruntări arma
te, cu cortegiul lor de grele sufe
rințe și tributul de singe plătit de 
popoare — și această unică alterna
tivă este calea rezolvărilor pașnice, 
a tratativelor politice. Mai mult, a- 
ceasta este nu numai singura meto
dă rațională, constructivă, ci și sin
gura cale eficientă, de natură să 
asigure soluționări efective și trai
nice problemelor, deoarece înfrun
tările militare nu pot decît să 

adauge și să suprapună noi ele
mente de încordare, să adîncească și 
să întețească și mai mult conflic
tele. Sintetizind această concluzie, de 
însemnătate cardinală a contem
poraneității, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu -sublinia că „este în 
interesul tuturor popoarelor ca pro
blemele pe care le au de soluționat 
între ele să fie rezolvate pe calea 
tratativelor, a înțelegerilor, renun- 
țindu-se Ia forță, deoarece orice con
flict armat, cum au dovedit de atî- 
tea ori evenimentele din ultimii ani, 
nu duce decit la înrăutățirea vieții 
popoarelor, nu creează decît noi și 
noi primejdii pentru pacea întregii 
omeniri".

Pentru România socialistă este un 
titlu de mindrie, o expresie a spi
ritului de înaltă responsabilitate po
litică internațională hotărîrea neclin
tită cu care a promovat și promo
vează metoda tratativelor politice 
pentru soluționarea diferendelor din
tre state. Aceasta este o poziție prin
cipială și constructivă, o poziție con
stantă și nedezmințită, în care se 
reflectă realismul politic, grija pen
tru destinele umanității. Atașamen
tul țării noastre față de cauza pă
cii, respingerea hotărîtă a politicii 
de forță, a intervențiilor și aventu
rilor militare, promovarea metodei 
tratativelor politice între părțile in
teresate pentru soluționarea pașnică 
a diferendelor — formează un an
samblu unitar, definitoriu pentru 
politica externă a României socia
liste.

Cu satisfacție se poate constata că 
ideea soluționării problemelor sau 
diferendelor dintre state pe calea 
tratativelor politice a început să se 
impună tot mai larg și să se concre
tizeze în practica vieții internaționale. 
Este una din caracteristicile princi
pale ale epocii noastre multitudinea 
contactelor politice, utilizarea aces
tei practici pe o scară largă și în
tr-o problematică amplă și diversă. 
Astăzi se recurge în mod obișnuit, 
uzual, cotidian la metoda tratative
lor între cei interesați în rezolvarea 
diferitelor probleme litigioase — 
de ordin politic, teritorial, economic 
sau de altă natură.

La fel, practica tratativelor și ne
gocierilor politice își găsește apli

care și în alte domenii, din cele mai 
complexe, ale vieții internaționale, 
cum sint problemele atît de acute 
și de spinoase ale dezarmării, pro
cesul vast al edificării unei noi or
dini economice și politice mondiale, 
probleme economice complexe, cum 
sint cele privind reducerea decalaje
lor, prețurile materiilor prime, va- 
lutar-financiare etc. în mod deose
bit s-au impus contactele directe, la 
cel mai înalt nivel; convorbirile și 
tratativele între șefii de state sau de 
guverne cunosc o accentuată frec
vență in viața internațională, iar ex
periența practică demonstrează eloc
vent eficacitatea acestei metode, re
zultatele ei pozitive, orizonturile noi 
pe care le deschide realizării de înțe
legeri.

Iată de ce se impune ca metoda 
tratativelor politice să își găsească o 
deplină generalizare — și, în mod 
deosebit, să fie extinsă și aplicată 
mai ales în cazul problemelor liti
gioase cu caracter acut, acolo 
unde persistă surse de tensiune, 
și au loc înfruntări militare, unde 
nu s-a stins jăraticul războaie
lor și există primejdia reizbucnirii 
flăcărilor, cu urmări din cele mai 
grave pentru civilizația popoarelor și 
soarta generală a păcii.

în spiritul acestei poziții de prin
cipiu, țara noastră se pronunță pen
tru reglementarea pe cale politică, 
prin tratative a diferendelor și con
flictelor dintre unele state ale 
Africii — unde îndelungata do
minație colonială, politica impe
rialistă au lăsat numeroase pro
bleme complicate nerezolvate, de 
natură teritorială sau privind în
suși procesul constituirii și organi
zării națiunilor eliberate. Soluționa
rea pe cale politică a acestor pro
bleme este cu atît mai imperioasă, cu 
cit este vorba de țări în fața cărora 
se ridică sarcinile uriașe ale depăși
rii subdezvoltării, pentru care anga
jarea în conflicte armate înseamnă 
nu numai mari distrugeri și pagube, 
ci și frînarea procesului dezvoltării, 
deturnarea unor importante mijloace 
materiale și umane, ceea ce împie
dică unirea și concentrarea tuturor 
forțelor și resurselor spre accelera
rea propășirii economice și sociale.

In același sens, România s-a pro
nunțat și se pronunță pentru rezol
varea pașnică a problemei Ciprului, 
pentru încetarea stării de confruntare 
și reglementarea problemelor de că
tre ciprioții înșiși, prin discuții di
recte între reprezentanții celor două 
comunități, în scopul unei soluționări 
durabile, corespunzătoare intereselor 
fundamentale ale întregului popor 
cipriot, ale cauzei păcii și destinde
rii în zona Mediteranei.

In acest context, al extinderii largi 
pe care o cunoaște practica tratati
velor, al necesităților stringente de 
utilizare cu. precădere a acestei me
tode în cazul problemelor cu carac
ter deosebit de ascuțit, opinia pu
blică din țara noastră a urmărit cu 
interes vizita întreprinsă de pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar EI Sadat, în Israel.

După cum se știe, starea de ten
siune și conflict dintre Israel și sta
tele arabe durează de un șir de de
cenii, răstimp care a cunoscut mo
mente deosebit de tragice, războaie 
care s-au soldat cu grele pierderi 
umane și mari distrugeri materiale, 
încordarea perpetuă și permanența 
primejdiei reizbucnirii acestora afec- 
tînd nu numai dezvoltarea popoare
lor acestei zone, ci și pacea și des
tinderea internațională. In același 
timp, se cunosc eforturile care se 
desfășoară în ultimul timp, pe o sca
ră largă, îndreptate în direcția stin
gerii acestui focar, soluționării pe 
cale pașnică, prin tratative, a pro
blemelor Orientului Mijlociu.

Aceasta a fost și este poziția con
stantă a țării noastre, care, încă de 
la început, s-a pronunțat în mod nea
bătut pentru rezolvarea problemelor 
pe cale politică, prin tratative, pen
tru crearea condițiilor in vederea 
instaurării unei păci trainice și juste 
în această zonă. încă de la reizbucni- 
rea cu deosebită acuitate, în 1967, a 
conflictului — și de atunci în întreg 
deceniul ce a trecut — poziția stator
nică a țării noastre, cuprinsă în do
cumentele partidului și statului, a fost 
aceea cu claritate definită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu : „In rea
lizarea unei păci trainice și juste in 
Orientul Mijlociu trebuie să se por
nească de la retragerea trupelor 

israeliene din teritoriile arabe ocu
pate in urma războiului din 1967, so
luționarea problemei poporului pa
lestinian in conformitate cu intere
sele și aspirațiile sale legitime — in
clusiv de a-și constitui un stat națio
nal propriu — asigurarea indepen
denței și suveranității tuturor state
lor din această zonă".

Intensificarea preocupărilor din ul
timul timp pentru rezolvarea pe cale 
politică a problemei Orientului 
Mijlociu își găsește expresia cea 
mai pregnantă in acțiunile îndreptate 
spre reconvocarea Conferinței de 
la Geneva, care să conducă la 
o soluționare de ansamblu, la sta
tornicirea unei păci trainice. în 
acest cadru, au avut loc nume
roase întîlniri și contacte interna
ționale, dialoguri între șefi de state și 
alte personalități politice, au fost 
elaborate documente de principiu, ca 
declarația comună sovieto-americană 
și documentul de lucru americano- 
israelian ; de asemenea, între condu
cătorii arabi au avut loc numeroase 
întîlniri în legătură cu problemele 
recon vocării Conferinței de Ia Geneva.

Dar, cu toate acestea, din păcate, 
perspectiva reconvocării conferinței 
nu s-a apropiat, persistă un șir de 
incertitudini, numeroase probleme 
esențiale au rămas în suspensie. In 
acest context, vizita în Israel a pre
ședintelui Sadat — deși a constituit 
o surpriză, chiar și pentru opinia pu
blică din România — a fost privită 
in țara noastră prin prisma necesită
ții de a se ajunge la măsuri practice, 
de natură să deblocheze stările de 
lucruri, să favorizeze acțiunile și pro
cesele îndreptate spre instaurarea 
păcii. Prezintă în mod incontestabil 
o deosebită importanță faptul că, în 
cuvîntarea rostită în fața parlamen
tului israelian, președintele Sadat 
a subliniat cu claritate necesitatea 
statornicirii păcii și. în același timp, 
și-a expus concepția cu privire la 
căile concrete ale înfăptuirii aces
teia. In acest sens au fost relevate 
ca cerințe fundamentale : încetarea 
ocupării teritoriilor arabe anexate de 
Israel în 1967 ; realizarea drepturilor 
fundamentale ale poporului palesti
nian. a dreptului său Ia autodeter
minare. inclusiv dreptul la crearea 

propriului său stat ; dreptul tuturor 
țărilor din regiune de a trăi în pace 
în interiorul unor frontiere sigure și 
garantate ; așezarea relațiilor dintre 
țările zonei în conformitate cu prin
cipiile Cartei O.N.U., în special 
nerecurgerea la forță și soluționarea 
disputelor prin mijloace pașnice ; 
încetarea stării de beligerantă.

Fără îndoială, vizita efectuată nu 
a rezolvat — și, desigur, nici nu pu
tea să rezolve — problemele atît de 
vechi și de complexe ce s-au acumu
lat în această zonă, dar ea a deschis 
calea impulsionării cursului eveni
mentelor in direcția atit de mult do
rită de popoare — a înțelegerii paș
nice. Este evident că în urma vizitei 
s-a creat o situație nouă, au apărut noi 
deschideri, care trebuie folosite în in
teresul reluării Conferinței de la Ge
neva și soluționării globale a proble
melor Orientului Mijlociu. După cum 
se știe, vizita președintelui Sadat in 
Israel a suscitat un viu interes in
ternațional, a generat atît aprobări, 
cît și dezaprobări, îndeosebi intr-o 
serie de țări și cercuri arabe. Era și 
firesc ca un asemenea eveniment să 
provoace discuții, să dea loc la di
ferite interpretări, inclusiv la îndo
ieli și critici. Acum însă, după ce vi
zita a avut loc, opinia publică inter
națională așteaptă cu un interes pe 
deplin justificat să se realizeze noi 
pași concreți în direcția instaurării 
unei păci trainice și drepte în Orien
tul Mijlociu, să se intensifice activi
tatea pentru reluarea Conferinței de 
la Geneva. Acum este necesar să se 
acționeze cu și mai multă energie și 
perseverență, cu receptivitate și in
tr-un inalt spirit de răspundere,, de 
către toate părțile interesate, pentru 
a se accelera mersul spre o soluțio
nare efectivă a problemelor din a- 
ceastă zonă. In vederea reluării dis
cuțiilor dintre țările direct interesa
te. o importanță deosebită are, după 
părerea noastră, întărirea solidarită
ții și unității țărilor arabe.

Esențial este să se întreprindă ac
țiuni hotărite pentru reluarea neîntir- 
ziată a Conferinței de la Geneva, la 
care să ia parte toate statele intere
sate, inclusiv Organizația pentru Eli
berarea Palestinei, singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinian, 
în acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Este necesar să 
se acționeze cu perseverență pentru 
reluarea intr-un termen cît mai apro
piat a Conferinței de la Geneva, cu 
participarea tuturor statelor interesa
te, inclusiv a Organizației pentru. Eli
berarea Palestinei, precum și pentru 
participarea mai activă la soluționa
rea conflictului a Organizației Națiu
nilor Unite". Și este evident că șan
sele și perspectivele de succes ale 
conferinței vor fi nu diminuate, ci 
cu atît mai mari, cu cît ea se va con
voca nu într-o ambianță de neîncre
dere și dușmănie, ci într-o atmosferă 
cît mai înseninată.

România își -eatirmă cu putere 
poziția că sarcina j rincipală la ordi
nea zilei este intensificarea efortu
rilor pentru soluționarea conflictului 
din Orientul Mijlociu, pe baza re

tragerii trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967 — considerînd că 
politica anexiunilor teritoriale nu 
poate decît să agraveze și să ascută 
divergențele și starea de încordare — 
a rezolvării problemei poporului 
palestinian, inclusiv crearea unui 
stat palestinian independent —apre
ciind că aceasta este o problemă fun
damentală, fără soluționarea căreia 
nu poate fi concepută pacea in 
această regiune geografică — a asi
gurării independenței și suveranității 
tuturor statelor din această zonă.

Cauza păcii cere să se facă totul, 
să nu se piardă nici un prilej, nici 
o ocazie, să nu se omită nici un mij
loc, să se folosească toate posibilită
țile pentru a se ajunge la o soluțio
nare justă și durabilă a problemelor 
Orientului Mijlociu. Oricit ar fi de 
complicate problemele acestei zone, 
este necesar și pe deplin posibil ca 
ele să-și găsească rezolvare pe cale 
pașnică — toate popoarele acestei 
regiuni, care au adus atîtea con
tribuții la dezvoltarea civilizației 
umane, fiind interesate ca „dialogul 
tunurilor" să fie înlocuit prin dialo
gul politic, ca rațiunea să se afirme 
in locul forței, ca în această zonă 
atît de încercată să se statornicească 
raporturi noi, de pace și conlucrare 
rodnică, spre binele comun, spre în
florirea tuturor țărilor și consolida
rea păcii în lume.

Din moment ce există — se poate 
spune — un consens general pentru 
soluționarea pașnică, politică, a con
flictului din Orientul Mijlociu, este 
evident că lucrurile nu se pot opri 
numai la afirmarea acestor principii, 
ci se impune să se și acționeze ener
gic, ferm și consecvent, în această 
direcție. Pentru reluarea și desfășu
rarea rodnică a Conferinței de la Ge
neva trebuie făcute pregătirile cores
punzătoare, astfel ca țările direct in
teresate, precum și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, ca unic re
prezentant al poporului palestinian, 
să discute ele însele și să stabilească 
principiile acordurilor ce urmează a 
fi încheiate, modul concret în care 
să se dezvolte relațiile viitoare în a- 
ceastă regiune. Numai în măsura în 
care hotărîrile și măsurile la care se 
ajunge sint acceptate de toate aceste 
părți aflate în conflict și vor exprima 
voința celor interesați, rezultatele 
conferinței vor avea viabilitate, vor 
conduce la o pace reală, justă și trai
nică in Orientul Mijlociu.

în ce o privește, România va face 
tot ce depinde de ea pentru a-și a- 
duce contribuția la succesul acestei 
cauze nobile, de importantă vitală 
pentru liniștea și securitatea popoa
relor, pentru destinderea internațio
nală.

Cauza păcii este o cauză scumpă, 
un imperatiy al zilelor noastre — și 
în numele promovării acestei cauze 
nici un efort nu este prea mare, nici 
o modalitate constructivă de acțiune 
nu poate și nu trebuie să fie exclusă. 
Aceasta o cer interesele reale, vitale, 
fundamentale ale tuturor popoarelor, 
ale întregii omeniri.
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