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Start în cel de-al
ii-iea trimestru

Cărbune 
peste plan

Semnarea Declarației comune 
româno^egiptene

sectoarele 
E.M. Lonea

După primele patru zile ale 
acestui început de trimestru, 
trei din sectoarele de produc
ție ale exploatării miniere Lo
nea au înregistrat succese în 
realizarea sarcinilor de plan.

Cele mai bune rezultate 
lc-a obținut sectorul IV al 
exploatării, acumulînd în a- 
ceastă perioadă o depășire de 
200 de tone, prin realizarea
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Cind muncești,
nu masori timpul

Atelierul electric. Un atelier obișnuit. Stau lingă ușă și 
aștept. Din nu știu ce motive aștept pe cineva. De fapt nici 
nu știu pe cine aș aștepta, ii cunosc pe toți, adică aproape 
pe toți electricienii care muncesc aici; începînd cu Cornel 
Mihăilă, sau cu Ion Enăchescu, sau poate cu cel mai tinăr 
membru al colectivului, Mihai Precupețu, ucenicul neastâm
părat și vesel despre care maistrul Iosif Steiner spunea : 
„Are atîta vigoare în el, că nu mai știe ce să facă!" Prea 
lungă introducerea, veți zice și trebuie să convin că așa e. 
Acum însă, fiindcă știm de unde pornim, putem „plonja" 
în intimitatea acestui atelier, unde se repară zeci de tipuri 
de motoare electrice, ventilatoare, sisteme de iluminat și 
semnalizare, telefoane, aproape tot ce are tangență cu elec
tricitatea. Șaizeci și patru de oameni — oameni pricepuți, 
harnici, curajoși, cu experiență. Ion Ciorbă, un electrician
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istrul Iosif Steiner dînd indicații electricianului loan 
av la montajul dispozitivelor electrice.

O reglementare clară, 
concisă și eficiența

In dezbatere: Proiectul de lege cu privire 
la activitatea de comerț interior

Intr-una din recentele sale 
cuvîntări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., afirma printre 
altele că tot ceea ce se produce 
azi, la noi. este în ultimă in
stanță făurit pentru om, pentru 
fericirea și bunăstarea acestuia. 
Creșterea neîncetată a producți
ei de bunuri materiale, menită 
să asigure tocmai ridicarea con
tinuă a nivelului de trai, impu
ne, cu necesitate, și îmbunătăți
rea perpetuă a activității comer
ciale, coordonarea acesteia la 
exigențele actuale ale civiliza
ției și progresului societății.

Păstrarea Și gospodărirea ju
dicioasă a fondului de mărfuri, 
o rațională organizare și repar
tizare a acestuia pe teritoriul 
rețelei comerciale, o continuă 
modernizare ă procesului de 
vînzare a mărfurilor, racorda.e 

ritmică a sarcinilor zilnice. 
Brigăzile conduse de comu
niștii IOAN MICLEA III, 
ZAHARIA BALAUȚA și A- 
LEXANDRU IIITICAȘ de la 
abatajele frontale ale sectoru
lui obțin rezultate lăudabile 
depășind normele stabilite 
prin foile de acord.

Sectoarele I și III ale minei 
au obținut de asemenea suc
cese în realizarea sarcinilor. 
Din sectorul I se detașează 
rezultatele brigăzii conduse 
de comunistul MARIN CIU
BĂR, ai cărui ortaci ca șefii 
de schimb PĂTRU BORDEA- 
NU, NICOLAE BAlAUȚA, 
NICOLAE AIRINII și NI
COLAE OLOERU depun efor
turi susținute pentru a-și o- 
nora sarcinile la producția de 
cărbune. Din sectorul III se 
evidențiază, prin producția 
extrasă peste plan, brigăzile 
conduse de LUDOVIC RE- 
PAȘ și SIMION BALEA.

la sporirea eficienței economi
ce a întregii activități, consti
tuie dezideratul de ordin esen
țial, asupra cărora se cere a fi 
concentrată o deosebită atenție.

In vederea asigurării respec
tării tuturor acestor cerințe, 
pentru stabilirea celui mai co
respunzător cadru de desfășura
re a activității din comerț, re
cent, a fost elaborat proiectul 
Legii cu privire la activitatea de 
comerț interior. Supus dezba
terii publice, acest proiect de 
lege este menit să dea, în final, 
cele mai practice și superioare 
rezolvări, multiplelor probleme 
și aspecte ridicate pe aria vas
tă a rețelei comerciale.

In contextul acestuia, chiar 
în primul capitol, se precizea
ză că organizațiile comerciale și 
" tâtățile producătoare, trebuie 
să realizeze o temeinică cunoaș

După vizitele întreprinse în opt țări africane

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a înapoiat în Capitală

După vizitele întreprinse în 
opt țări africane, în care a dus 
mesajul de prietenie, pace, co
laborare și solidaritate militan
tă, internaționalistă al poporu
lui român pentru popoarele con
tinentului african, care luptă 
pentru întărirea independenței 
și suveranității, pentru dezvol
tare de sine stătătoare, împo
triva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, 
joi după amiază s-a înapoiat în 
Capitală conducătorul partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu.

Secretarul general al partidu
lui, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a fost însoțit, în vizi
tele oficiale pe care le-a făcut 
între 11 martie și 6 aprilie în 
Republica Algeriană Democra
tică și Populară, Republica A- 
frica Centrală, Republica Popu
lară Congo, Republica Zair, 
Republica Zambia, Republi
ca Unită Tanzania, Repu
blica Democratică Sudan și 
Republica Arabă Egipt, de 
tovarășii Ion Pățan, mem
bru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al comerțului 
exterior, Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe și 
Bujor Almășan, membru al C.C. 
al P.C.R., ministru] minelor, 
petrolului și geologiei.

Pe aeroportul Băneasa, împo
dobit cu drapele roșii Ș> trico
lore, au venit în întîmpinare to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes
cu, Paul Niculescu-Mizil. Gheor

Curâitarca (orarăfoliii 
iBlac (cotșcsco la mitingul 

de pc ocroporttil Băneasa
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc în primul rînd să ex
prim bucuria mea, a tovarășei 
mele și a tovarășilor din dele
gație pentru faptul că, după a- 
proape patru săplămîni cît a 
durat vizita în cele opt țări pri
etene din Africa, ne-am reîn
tors pe pămîntul patriei, în 
rîndul poporului nostru. (Aplau
ze, urale, se scandează Ceaușescu 
— P.C.R.).

Totodată, doresc să vă adre
sez dumneavoastră, întregului 
popor, un cald salut; tot timpul 
am simțit că poporul este cu 
noi și susține în întregime po
litica noastră de colaborare in
ternațională. (Aplauze prelungi-
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Individ —
colectivitate

tere a nevoilor de consum și să 
ia măsuri de adaptare operati
vă a producției, pentru a veni 
în întîmpinarea cererii de măr
furi, să orienteze preferințele 
consumatorilor către produsele 
fabricate de unitățile industriei 
noastre socialiste.

Desigur, o asemenea prevede
re va duce la eliminarea destul 
de numeroaselor dezacorduri 
între cerere Și ofertă, va lărgi 
substanțial sfera posibilităților 
de satisfacere a dorințelor con
sumatorilor.

Știm — și aici consider nece
sar să insist — că, dincolo de 
ceea ce urmează să se facă la

Dumitru POENARIU 
directorul 

O.f'.L. Produse industriale 
Petroșani
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ghe Pană, Gheorghe Rădulcscu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Emil Drăgănescu, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec. Iosif 
Banc, Petre Blajovici Miron 
Constantinescu. Mihâi Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț. Ion Stă- 
nescu, Cornel Burtică. împreu
nă cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituți
ilor centrale și organizațiilor 
obștești, generali, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei 
străine.

Au fost de față Antonie Ba- 
kouzu. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Africa 
Centrală. Jean Baptiste Lounda, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Congo. Jean Zitu, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Zair. Ibrahim Yous- 
Sri, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Arabe E- 
gipt în Republica Socialistă Ro
mânia. șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Pentru a-1 întîmpina pc to
varășul Nicolae Ceaușescu, la 
aeroport au venit zeci de mii 
de cetățeni ai Capitalei.

Este, ora 17. Aeronava prezi
dențială cu care conducătorul 
partidului și statului nostru a 
călătorit pe continentul african 
aterizează. La coborîrea din a- 
vion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena

te, urale, se scandează Ceaușescu 
— P.C.R.).

Vizita pe care am făcut-o în 
cele opt țări din Africa repre
zintă o expresie a relațiilor de 
prietenie oare leagă poporul 
român de aceste state, de toa
te statele care au scuturat ju
gul asupririi imperialiste și co
loniale și au pășit pe calea fă
uririi unei vieți independente, 
libere (Aplauze, urale). Ea con
stituie. în același timp, o mani
festare a solidarității poporu
lui român cu aoeste popoare, cu 
popoarele Africii, care luptă 
pentru deplina lor independen
ță națională, pentru a-și făuri 
o economie de sine stătătoare 
și a-și hotărî destinele lo-r așa

Pentru încheierea cu succes 
a primei etape

SĂ IMPULSIONĂM 
ACTIVITATEA 

DE ÎNFRUMUSEȚARE 
A LOCALITĂȚILOR

înfăptuirea obiectivelor propuse 
pentru ridicarea gradului estetic al 
municipiului reclamă, în continua
re, participarea susținută a tutu
ror cetățenilor Văii Jiului la ac
țiunile patriotice organizate de con
siliile populare pentru înfrumuseța
rea și ridicarea gradului de urba
nizare a localităților.

Declararea lunilor martie și apri
lie ca luni ale bunei gospodăriri și 
înfrumusețări, a constituit un fac
tor stimulator pentru populația mu
nicipiului nostru, care a răspuns cu 
însuflețire la chemarea comitetelor 
executive pentru realizarea sarcinilor 
propuse in prima etapă.

Numeroasele lucrări executate pî- 
nă în prezent la curățirea și re- 
condiționarea zonelor verzi, planta
rea arborilor și arbuștilor — procu
rați în cea mai mare cantitate pe 
plan local — reparații de străzi și 
trotuare, întreținerea fondului loca
tiv de stat, constituie o dovadă în 
plus a faptului că cetățenii Văii Jiu
lui au manifestat suficientă recepti
vitate față de cerințele dezvoltării 
urbanistice a municipiului.

Rezultatele obținute în cursul lu
nii martie, subliniază posibilitățile 
de care dispune municipiul nostru 
în domeniul gospodăririi și înfru
musețării localităților.

Desigur că în acest domeniu sînt 
încă departe de a se epuiza toate 
rezervele existente. De aceea se cu
vine să subliniem faptul că în cursul 
lunii aprilie — luna cu care se în
cheie prima etapă, pînă la 1 mai 
a. c. — ne așteaptă sarcini deose

Ceaușescu sînt salutați cu deo
sebită cordialitate de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, de cei
lalți conducători de partid și de 
stat veniți pe aeroport. Din rîn- 
dufile mulțimii izbucnesc ropote 
de aplauze; se aud urale Și ova
ții; se scandează „P.C.R. — 
P.C.R. 1“ „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
lozinci în cinstea Partidului Co
munist Român, a Republicii So
cialiste România. Secretarul ge
neral al partidului răspunde cu 
cordialitate manifestărilor de 
stimă, urărilor de bun venit a- 
dresate de bucureșteni.

Pionieri și tineri în costume 
naționale înconjoară pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu, oferin- 
du-le flori.

In numele oamenilor muncii 
djn Capitală, tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R,, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un cald bun 
venit pe pămîntul patriei. „Ce
tățenii Bucureștiului, întregul 
nostru popor — a spus vorbito
rul — au urmărit cu un deose
bit interes vizita pe care ați 
făcut-o în cele 8 țări de pe con
tinentul african. Noi sîntem con
vinși că această vizită va da 
un nou impuls relațiilor bune 
dintre poporul român și popoa
rele țărilor vizitate’, că ea va 
întări legăturile noastre cu ce
lelalte popoare din lumea în
treagă, în lupta împotriva im
perialismului, pentru pace".

In aplauzele și uralele celor 
prezenți, a luat apoi cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

cum o doresc, fără nici un a- 
mestec din afară. (Aplauze, u- 
rale prelungite)

Doresc de la început să vă a- 
duc dumneavoastră, întregului 
popor, mesajul de prietenie și 
frăție al popoarelor pe care 
le-am vizitat. (Aplauze, urale). 
Peste tot ne-am bucurat de o 
primire călduroasă, frățească — 
și, să vă spun cinstit. — peste 
tot m-am simțit ca acasă, ca și 
cum aș fi fost în orașele, în 
satele. în fabricile și instituți
ile românești ; acestea au fost 
sentimentele cu care am fost în
tâmpinați de popoarele din ță-
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bit de importante și urgente fără 
de cate nu vom putea realiza o- 
biectlvclc din următoarea etapă.

Ținînd seama de condițiile crea
te, de lucrările propuse pentru în
zestrarea tuturor localităților cu o- 
biective de strictă necesitate, ce se

C. IIOGMAN
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Adunare 
festivă 
consacrată 
Zilei 
mondiale 
a sănătății

Cu ocazia aniversării Zilei 
mondiale a sănătății, ieri, la 
Casa de cultură a sindicate
lor din Petroșani, a avut loc o 
adunare festivă, la care au 
participat medici și cadre 
medii sanitare din municipiu.

Despre semnificația eveni
mentului (la 7 aprilie 1948, a 
fost creată Organizația Mon
dială a Sănătății) și despre 
alte probleme ale medicinei 
au vorbit medicii Ion Samoi- 
lă, directorul policlinicii din 
Petroșani, Emil Lăpădatu și 
Schelker Erich.

La Palatul Kubbeh din Cairo a 
avut loc, joi dimineața, o nouă în
trevedere între secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Arabe Egipt, președintele Uniunii 
Socialiste Arabe, Anwar Sadat.

In continuare, a avut Ioc solem
nitatea semnării Declarației comune 
româno-egiptene, document care sin
tetizează rezultatele vizitei întreprin
se în Republica Arabă F.gipt de 
conducătorul partidului și statului 
nostru.

DECLARAȚIE COMUNA 
ROMÂNO-EGIPTEANĂ

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu doamna Elena 
Ceaușescu, a făcut o vizită oficială 
în Republica Arabă Egipt, între 2 
și 6 aprilie 1972, la invitația pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
președintele Uniunii Socialiste Ara
be, Mohamed Anwar Al Sadat.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și doamna Elena Ceaușescu, precum 
și celelalte personalități care l-au 
însoțit, au vizitat mai multe locali
tăți și obiective, cu care prilej au 
luat cunoștință de trecutul istoric 
al Egiptului, precum și de progre
sele obținute în domeniile econo
mic, social și cultural. In timpul 
vizitei, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și doamna Elena 
Ceaușescu au fost primiți de ofi
cialitățile și poporul egiptean cu 
căldură și cordialitate, expresie a 
prieteniei dintre cele două țări.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Arabe E- 
gipt, președintele Uniunii Socialiste 
Arabe, Mohamed Anwar Al Sadat, 
au avut convorbiri oficiale, la care 
au participat, din partea română : 
Ion Pățan, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ministrul comerțului exte
rior, Corneliu Mănescu, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ministrul afaceri
lor externe, Bujor Almășan, membru 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, Titus 
Sinu, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Arabă 
Egipt, Gheorghe Oprea, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, consi
lier al președintelui Consiliului de 
Stat, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
adjunct al șefului Secției interna
ționale a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Con
stantin Mitea, membru supleant al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, Va
sile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Sergiu Celac, 
director a. i. în Ministerul Aface
rilor Externe, Florian Stoica, direc
tor general adjunct în Ministerul Co
merțului Exterior, Ovidiu Popescu, 
consilier în Ministerul Afacerilor 
Externe; din partea egipteană : 
Hussein Al Shafei, vicepreședinte al 
Republicii Arabe F.gipt, dr. Mahmud 
Fawzi, vicepreședinte al Republicii 
Arabe Egipt, dr. Aziz Sedky, prim-

PLECAREA DIN CAIRO
Joi, secretarul general al 

Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și persoanele oficiale 
care l-au însoțit, și-a încheiat 
vizita oficială de partid și de 
stat pe care a întreprins-o în 
Republica Arabă Egipt, la invi
tația președintelui acestei repu
blici și președinte al Uniunii 
Socialiste Arabe, Anwar Sadat.

Desfășurată într-o atmosferă 
de caldă prietenie și stimă față 
de conducătorul României socia
liste Și de poporul român, vi
zita a cunoscut aceleași momen
te emoționante și în ultimele 
clipe ale șederii pe pămîntul E- 
giptului a solilor României. Mii 
de locuitori ai capitalei egiptene 
au salutat cu vii aplauze pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
de-a lungul marilor artere care 
leagă centrul orașului cu aero
portul, exprimîndu-și, astfel, sa
tisfacția pentru rezultatele fruc
tuoase cu care s-a încheiat vi
zita sa, pentru noile perspecti
ve pe care ea le deschide dez

Declarația comună a fost semnată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
președintele Anwar Sadat, în pre
zența membrilor celor două dele
gații participante la convorbirile la 
nivel înalt româno-egiptene.

După semnare, în aplauzele celor 
prezenți, cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns ma
nile și s-au îmbrățișat cu căldură.

Joi la prînz, s-att încheiat con
vorbirile oficiale dintre secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Arabe Egipt, pre

ministru al Republicii Arabe Egipt, 
Sayed Mărci, prim-secrctar al Comi
tetului Central al Uniunii. Socialiste 
Arabe, Mohamed Abdallah Mcrza- 
ban, viceprim-ministru și ministrul 
economici și comerțului exterior, 
Mamduh Salem, viceprim-ministru și 
ministru al afacerilor interne, Hafcz 
Ismail, consilier al președintelui Re
publicii Arabe Egipt pentru proble
mele securității naționale, dr. Murad 
Ghaleb, ministrul afacerilor externe, 
dr. Yahya Al Molia, ministrul in
dustriei, petrolului și resurselor mi
nerale, Osman Assal, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Arabe Egipt în Republica 
Socialistă România.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și deplină înțelegere reciprocă, 
părțile s-au informat asupra acti
vității și preocupărilor celor două 
țări și popoare, au acordat o aten
ție deosebită dezvoltării și extinde
rii relațiilor prietenești dintre Ro
mânia și Egipt și au făcut un schimb 
de păreri cuprinzător asupra prin
cipalelor aspecte ale situației inter
naționale actuale și ale luptei for
țelor democratice și antiimpcrialiste 
pentru pace și progres social.

Partea română a luat cunoștință 
cu profundă satisfacție de realiză
rile deosebite obținute de poporul 
egiptean, sub conducerea președinte
lui Republicii Arabe Egipt, președin
tele Uniunii Socialiste Arabe, Mo
hamed Anwar Al Sadat, pe calea 
construirii socialismului, în construi
rea unei economii prospere, bazată 
pe folosirea resurselor și bogățiilor 
naționale, în înfăptuirea reformei a- 
grare, în dezvoltarea învățămîntu- 
lui, culturii și industriei.

Partea egipteană a luat cunoștin
ță cu profundă satisfacție de succe
sele remarcabile obținute de poporul 
român, sub conducerea secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, în construi
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în crearea unei economii 
puternic industrializate, a unei ști
ințe, tehnologii și culturi avansate.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed Anwar Al 
Sadat au relevat cu satisfacție cursul 
favorabil al raporturilor politice, e- 
conomice, culturale, tehnico-științifi- 
ce dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Arabă Egipt și 
au exprimat hotărîrca fermă de a 
acționa, în continuare, pentru ex
tinderea și diversificarea relațiilor 
lor reciproce, convinși fiind că a- 
ceasta corespunde pe deplin intere
selor celor două țări și popoare, cau
zei generale a păcii și colaborării 
internaționale. Ei au fost de acord 
că există numeroase posibilități pen
tru dezvoltarea în continuare a re
lațiilor dintre cele două țări, în 
toate domeniile, în interesul ambelor 
părți.

Evidențiind rolul pozitiv al con
tactelor dintre reprezentanții celor

voltării pe o treaptă superioară 
a prieteniei și colaborării româ
no-egiptene.

Aeroportul internațional Cai
ro, pavoazat cu drapelele de 
stat ale celor două țări, avea 
expuse ia loc de frunte portre
tele celor doi șefi de stat. Pc 
mari banderole se putea citi : 
„Trăiască Ceaușescu și Sadat !“, 
„Trăiască prietenia româno-e- 
gipteană !“.

La aeroport, președintele Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost conduși 
de președintele Sadat și doam
na Djihan Sadat, ca și de nu
meroase alte personalități ale 
vieți; politice egiptene. Erau 
prezenți vicepreședinții Husse
in Al Shafei și Mahmud Fawzi, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Aziz Sedky, primul secre
tar al Uniunii Socialiste Arabe, 
Sayed Marei, vicepremierul 
Mamduh Salem, consilierul pre
ședintelui pentru problemele 
securității naționale, Hafez Is
mail, membrii misiunii de onoa
re, care au însoțit pe înalții 
oaspeți români în timpul șederii 
lor în Egipt, membri ai guver

ședintele Uniunii Socialiste Arabe, 
Anwar Sadat.

Au participat tovarășii Ion Pățan, 
Corneliu Mănescu, Bujor Almășan, 
Titus Sinu, ambasadorul român la 
Cairo, Ștefan Andrei. Constantin 
Mitea, Gheorghe Oprea și alte per
soane oficiale române, iar din partea 
egipteană — Hussein Al Shafei, 
Mahmud Fawzi, Aziz Sedky, Sayed 
Marei, Mohamed Abdallah Merza- 
ban, Mamduh Salem, Hafez Ismail, 
Murad Ghaleb, Yahya Al Molia, 
Osman Assal, ambasadorul Republi
cii Arabe Egipt la București.

două state, părțile au apreciat re
zultatele fructuoase și importanța vi
zitei în România a actualului prim- 
ministru, dr. Aziz Sedky, contribu
ția acesteia la intensificarea și dez
voltarea, pc multiple planuri, a re
lațiilor bilaterale, pc baze rcciproo 
avantajoase.

Cei doi președinți au constatat 
că schimburile comerciale, care sc 
desfășoară în baza acordurilor pe 
termen lung, precum și a protocoa
lelor anuale, au înregistrat, în ul
timii ani, o dezvoltare remarcabilă 
și multilaterală și au reliefat dorința 
comună de a îndeplini prevederile 
acordului de cooperare economică și 
tehnică, semnat în decembrie 1971. 
In acest scop, părțile au stabilit ca 
cea de-a 8-a sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-egip
tene de cooperare economică, ce ur
mează să sc întrunească într-un vi
itor apropiat, să examineze stadiul 
relațiilor economice bilaterale și să 
stabilească măsurile ce se impun în 
vederea concretizării acțiunilor de 
cooperare convenite în domeniile in
dustriei chimice, minelor, agricultu
rii, materialelor de construcții, a- 
sistenței tehnice și pregătirii cadre
lor, precum și pentru creșterea sub
stanțială a schimburilor comerciale. 
Totodată, părțile au apreciat că în
ființarea de societăți mixte, în do
menii de interes comun, constituie 
o formă care poate contribui la dez
voltarea cooperării economice între 
cele două țări.

Cu ocazia vizitei, cei doi miniștri 
de externe au semnat acordul do 
navigație maritimă; de asemenea, 
au fost semnate convenția fito-sani- 
tară și convenția sanitar-veterinară, 
precum și programul de aplicare a 
acordului de cooperare tehnico-știin- 
țifică.

Subliniind importanța unei mai 
bune cunoașteri și apropieri între 
popoare, cele două părți și-au ma
nifestat dorința de a extinde și di
versifica colaborarea în domeniile 
învățămîntului, artei, literaturii, să
nătății, presei, radioteleviziunii, ci
nematografiei și sportului

Cele două părți s-au informat re
ciproc despre activitățile și preocu
pările Partidului Comunist Român 
și Uniunii Socialiste Arabe. Ele și-au 
exprimat dorința de a intensifica 
contactele și schimburile de vederi 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Socialistă Arabă, de a ex
tinde contactele dintre organizațiile 
de masă și obștești, ceea ce va con
tribui la o mai bună cunoaștere re
ciprocă și la dezvoltarea prieteniei 
și solidarității dintre cele două po
poare, a unității de acțiune a tu
turor forțelor antiimpcrialiste. In 
această privință a fost semnat un 
acord de cooperare între Partidul 
Comunist Român și Uniunea Socia
listă Arabă

Cei doi președinți au efectuat un 
aprofundat schimb de vederi asu
pra problemelor internaționale ac-

(Continuare în pag. a 4-a) 

nului și ai corpului diplomatic, 
generali și ofițeri, ziariști.

Se aflau de față Titus Sinu, 
ambasadorul României la Cairo, 
și Osman Assal, ambasadorul 
Republici, Arabe Egipt la Bucu
rești.

După intonarea imnuriloi de 
stat ale celor două țări, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau 
rămas bun de la persoanele o- 
ficiale aflate Pe aeroport, ca și 
de la membrii ambasadei și co
loniei române.

.Conducătorii României și E- 
giptului trec în revistă garda 
de onoare aliniată pe aeroport, 
îndreptîndu-se apoi spre scara 
avionului, în aplauzele celor 
prezenți.

Se trag 21 salve de artilerie.
Răsună acordurile fanfarei.
Cei doi șefi de stat își string 

încă o dală mîinile și se îm
brățișează cu căldură. De la ușa 
aeronavei, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu fac semne de salut) 
numeroaselor personalități ve
nite să-i petreacă, după care iau 
loc la bardul avionului prezi
dențial.
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aPUTEREA $1 ADEVĂRUL" UNEI PROFESIUNI, ATITUDINI

dar și ale unui om
Recunosc, trebuie să recunosc, 

de la iceput, din dimineața aceea 
în care i-am reținut numele, pro
nunțat cu îneîntare de o fetiță și 
asociat prețiosului sentiment al iu
birii („De cine-ți 
mult și 
mama ț 
besc mult 
rescu. 
rînd, 
bunele auspicii ale cuvintului, care 
mi se părea, cumva, prea statuar 
sau decorativ și să pătrund în cele 
ale privirii, ale constatărilor. De 
ce ? — mă veți întreba — doar 
oricine poate deveni „obiect" al 
iubirii.1 Da, e adevărat, dar do
ream să aflu nu numai ceea ce este 
prețios în „obiectul" iubirii unui 
copil, ci totul, pentru că, se știe, 
pînă și scăderile unui om devin 
prețioase cînd acesta e iubit...

— Aș vrea să vizităm, l-am ru
gat pe medicul Ion Samoilă, direc
torul policlinicii, și cabinetul me
dicului Rodica Dijmărescu. Țin 
neapărat !

— Cum să nu 1 Nici n-aș fi 
putut s-o omit...

Intrăm la „O.R.L". Ne scuzăm, 
formal, pentru „deranj" și trecem, 
spre a nu curma prematur consul
tația, dincolo de un ușor paravan. 
Contemplu, cu o privire largă, 
poate absentă, stația de aerosoli 
și... trag cu urechea (Iertați-mă, 
nu puteam proceda altfel... defor- 
mație !...)

— Vă rog frumos, din tabletele 
astea... doar după-amiază. din cele 

k __ -__ —

ție mai 
„Și de 

o iu-

place
mult ?“ 
tata. Și 

pe' tanti Dijmă-

mai
și de 

Și .
.“) m-am gîndit că, în ca
va fi necesar sa ies de sub

albe... și din cele 
șor, vrei să aștepți, 
cuț al ară, da, cu 
te chem eu, da, i 
Așa deci, din Bl cîte patru-cinci pe 
zi... evitați expunerea la frig, la 
curent... și după patru zile...

Mihai Tira, miner la Dilja, e 
condus pînă la ușă, se înclină res
pectuos, salută fi noi părăsim „as
cunzișul" temporar, sintem „pri
miți" și... de sub nelipsita oglindă

galbene... pui- 
le rog, un pi- 
mămicuța ta... 

nu tc superi ?...

— Da, și sesizind esența — că 
cel ce te vizitează este, într-o mă
sură mai mare sau mai mică. în
durerat — nu poți să nu încerci, 
din primul moment, să nu-i aduci o 
alinare.

— E o convingere f
— Categoric ! Și-mi place să nu 

mă abat de la convingeri...
— Si zîmbetul, zîmbetul 

perpetuu e... obligatoriu i

VIRTUT
9

dv.

Â trecut destulă vreme de 
cînd am aflat (nu numai 
noi, și nu in primul rînd 

noi, cei care scriem și dumnea
voastră, obișntiiții cititori) 
pro o regulă 
prevede 
ospătar, 
ponsabil
clienții aflați 
late. A trecut 
timp in care obiceiul acesta inu
man putea fi dezrădăcinat din 
deprinderile unora. Cu toate a-

să
sau 
de

des
carc 
acel 
res-

din comerț, 
fie pedepsit 
barman, sau 
local, ce servește 
în stare de ebrie- 

vreme destulă,

vățal cîndva că ușa ceva nu exis
tă. Aștept cu toate că, știu, lă
cașul lui, în situația respectivă, e 
undeva foarte aproape, vizibil, în
tr-un... registru, li voi afla sub
it raiul diafan care-l categorisește!

— Da... Optzeci și trei !
— Cât f
— Exact, optzeci și trei. In me

dic, însă, am 45 pe zi Plus flo- 
lanții...

— Deci, un indice de aglome-

E
ZIMBETULUI

Ildico Pleș, o vedeți, asistenta, a- 
nul trecut a absolvit școala dar 
s-a adaptat la noi Ioane armonios, 
se descurcă, bolnavii o laudă...”

Cum ar putea să fie, oare, alt
fel ? Cu un asemenea „magistru" ! 
O priveam pe doctorița Rodica 
Dijmărescu fi mă gîndeam — poa
te cîteodată mă mai gîndesc fi a- 
cum — în ce rezidă „puterea fi 
adevărul" profesiunii sale, succesu
lui său. In forța maiakovskiană a 
ochilor, care străbat, ca o săgeată, 
prin vorbe și frunți, dincolo, acolo 
unde se pregătesc cuvintele, expli
cite sau insesizabil înginate, sau 
in zîmbetu-i zdrobitor, alît de în
țeles, ce nu cunoaște jumătățile de 
măsură, și-atît de iubit de pa- 
cienți ? 
care ne mîndrim

Uneori 
destul 

de des

I
frontala, doi ochi vioi, jucăuși, 
scăpărători încearcă să-ini stimu
leze întrebările, care parcă se re
trag în gînduri, neputincioase...

— Vorbiți frumos, scăpărător de 
frumos cu pacienții!

— Mulțumesc ! E necesar. Și mi 
se pare ca nici n-aș putea să apar 
altfel în fața celor ce mă caută. 
Ochiul vede și cuvîntul îl ajută 
să vadă și mai bine !

— Se înalță imnuri ochiului ca
re pătrunde...

pome fi oare 
superb joc al

dacă continui 
de ce am venit

— O balerină 
„mare", fără un 
mâinilor ?

Mă gîndesc că 
astfel risc să uit
și schimb „subiectul" :

— Spuneți-mi, doamnă Dijmă
rescu, cîte consultații ați dat, 
exemplu, ieri ?

— Da. Imediat !
Aștept, parcă, un mister, de 

tărîmul nevăzut uliii, deși am

de

/JC 
în-

rare de... ?
— 13,5 !
— Cîte consultații ați dat in 

întreg anul 1971 C
— Peste 25 000.
„Volumul de muncă e mare. E 

un serviciu aglomerat — intervine 
medicul Ion Samoilă — dar care 
funcționează aproape, aproape zic. 
ireproșabil. Climat propice, bol
navi întotdeauna foarte mulțumiți. 
Și are și-cin ajutoi de nădejde...

,E un medic, un om cu 
îmi spunea, 

pe coridor, la ieșirea din cabinet, 
doctorul Samoilă. Merită toată sti
ma. Aș vrea să veniți, odată, ca 
simplu pacient, și să stați de vor- 

: bă cu cei ce așteaptă în fața ca
binetului O.R.L. despre doctorița 
Dijmărescu. Chiar v-aș propune să 
nu scrieți nimic pînă nu faceți 
acest lucru. Vă veți convinge !“

Nu l-am ascultat. Nu era ne-
■ cesar. doctore 
ți-mă că 
noastră a 
jicatoare.
Promit 1

Viorel TEODORESCU

Samoilă!
nu era necesar, 
lost cit se poale 
Poate cu altă

Crede-
Vizita 

de edi- 
ocazie.

J
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Pe marginea acestei pretinse 
averi menționăm un singur lu
cru : Dumitru Voevod nu a înțe
les pînă atunci (și nici pînă tîr- 
ziu, în timpul procesului) că cea 
mai sigură avere a omului rămî- 
ne totuși libertatea. Că liberta
tea, însoțită de o viață cinstită, 
de o muncă cinstită, valorează 
mai mult decît toate petecele de 
pămînt rîvnite de el, mai mult 
decît banii ceruți, pe care victi
ma poate că nici nu-i avea, iar 
dacă totuși îi avea, singurul be-

ALCOOLUL,
-

AVARUL
eestea prin localuri întilnim nu 
•anul, ci mai mulți (nu vrem să 
exagerăm și să spunem foarte 
mulți) ciienți aflați în starea 
amintită, care sint serviți de 
aspătari. sau barmani fără jena 
tie rigoare, fără teama că încal
că o regulă și prin aceasta pro
duc un nebănuit rău social. Ha, 
mai mult, prin unele localuri 
nici obișnuitul anunț pe seama 
căruia s-au făcut glume amare, 
nu maj există, 
interdicția se

neficiar ar fi fost în cele 
urmă tot familia ginerelui 
Dar judecata lui Voevod a 
tulburată de alcool.

Consecințele ?

din 
său. 
fost

lui

Intr-un cuvînt, 
pare, a luat sfirșit.

Voevod, un tînăr 
de ani, aflindu-sc

care ducea pe Ia socrul 
Constantin Galben, un bă- 
de 65 de ani, cu care avu- 
mai multe certuri și neînțe-

Dumitru 
de 33
in stare de ebrietate ve

cină cu inconștienta, a pornit 
într-o zi din Lupenj spre casă, 
în Vulcan. Dar — așa cum a 
arătat un martor în timpul pro
cesului — cu toate că avea spre 
casă șapte căi pe care putea 
merge, el a ales una singură, a- 
ceea 
său, 
trin 
sese
legeri pînă atunci. In starea în 
care se găsea a comis o faptă 
oribilă pe care — cu toată ura 
sa la adresa socrului, cu tot a- 
varismul ce-I stăpinea — în 
stare lucidă poate că nu ar fi 
săvirșit-o. Fapta se numește 
omor asupra lui Constantin 
Galben, și tentativă de omor a- 
supra soacrei sale, Maria Gal
ben, cărora de multe ori le-a 
imputat faptul că nu i au dat 
suficientă avere fiicei lor.

Faptele odioase ale 
Voevod au fost judecate, 
recent, în public, in ora 

șui Vulcan. Sutele de oameni 
prezenți în sală au tresărit oare
cum surprinși la pronunțarea 
verdictului : 17 ani închisoare
pentru omor, 7 ani pentru ten
tativă de omor cu precizarea 
știută că se execută pedeapsa 
cea mai mare.

Iată deci, cum alcoolul ali
mentează starea infracțională, 
cum acesta determină acte ne
cugetate, oribile. Și iată — con
statare făcută în aceeași zi, în 
aceeași localitate după termina 
rea procesului — că o minoră 
regulă de comerț, interzicerea 
cu desăvirșire de a-i servj pe 
clienții aflați in stare de ebri
etate, este tratată Cu o nepăsare 
soră cu infracțiunea. In seara a 
celei zile, nu un singur client 
aflat într-o astfel de stare care 
era toluși servit pină la epuiza
re cu alcool am văzut prin lo
caluri. Și nu un singur local am 
întîlnit. în Vulcan, unde afișul 
amintit lipsește

Iată, așadar, o 
<le care au uilat 
buie să o aplice, 
ar trebui s-o urmărească, s-o 
transpună în fapt, pentru a pre
veni un rău social de nebănuite 
dimensiuni.

cu desăvirșire. 
minoră regulă 

și cei care tre- 
dar și cei care 

urmărească,

î

Intr-un abataj oarecare, 
ora schimbului :

— Ți-am spus de-atîtea ori, 
să nu te mai găsesc la ora 
asta fără frontul pușcat, că-ți 
mănîne salariul, mă, ți-am 
spus sau nu ți-am spus ?

— Dar, tovarășe maistru...
— Nici un tovarășe ! Nici 

un maistru ! Nici un cuvînt. 
Să nu mai vorbești în fața 
mea, că n-ai cuvînt. S-o ști 
de la mine. De-atîtea ori mi 
le-ai angajat că faci, că dregi, 
că-ți trebuie ba asta, ba aia 
și tot n-ai făcut nimic. Știți 
numai să vă plîngcți și să 
cereți, asta știți !

— Tovarășe...
— Să nu te-aud ! Să 

mai scoți o vorbă, 
mă. cc-ați făcut de n-ați puș
cat frontul Ce v-a lipsit și 
nu v-am dat ? De cîtc ori să 
vă mai spun că vă las fără 
cîștig dacă nu vă faceți nor
ma ? Cum să mai vorbesc 
cu voi Ca să mă înțelegeți ?

— Tovarășe maistru, n-am...
— Ce „n-am“, dom’le ?! 

Iar justificări ? Iar dăm vina 
pe alții ? Dumneata ești sin
gurul vinovat, așa ai fost 
întotdeauna, de-abia acum îmi 
dau seama. Pc luna trecută 
v-am făcut un salar de 170 
lei pe post, dar vi-1 mă- 
nînc acum. Da, ce crezi, 
dom’le, să vină inginerul să 
mă ia pe mine în primire 
pentru voi, că n-ați fost în 
stare să faceți planul de as
tăzi ? Pentru 
teți capabili 
toată ziua în

— Tova...
— Gata ! 

Deocamdată 
Restul vi-I 
Las’ că vedem noi cum stau 
lucrurile.

Fără a exagera nici la 
dreapta, nici la stingă. nici in 
sus și nici în jos, nici pentru 
și nici contra, cam așa îmi 
povestea un amic că se pe
trec lucrurile undeva, într-un 
abataj oareare, la ora schim
bului, lucruri care m-au dus 
cu gindul la o idee despre 
cum este uneori înțeleasă, și 
mai ales aplicată, ceea ce în 
limbaj obișnuit se 
munca cu omul !

REGĂSIREnu
Spune,

'■'AA
" AA

că voi nu sîn- 
și vă sprijiniți 
pikamer ?

Am 
am 

spun la raport.

terminat, 
terminat.

cheamă

I. S.

Marți după-amiază, cei pes
te trei sute de cetățeni, tineri 
și vîrstnici, aflați în sala clu
bului minier din Vulcan pen
tru a urmări dezbaterile în 
fond ale unui proces public, 
au avut prilejul să asculte și 
o foarte utilă expunere, făcu
tă în pauza procesului de că
tre procurorul Iosif Pop, de 
Ia Procuratura locală jude
țeană. Celor prezenți Ii s-a 
vorbii despre rolul familiei în 
societatea noastră, despre în
datoririle părinților în edu
carea tineretului arătîndu-li- 
Sc prin exemple concrete, e- 
locvente, consecințele lipsei 
de preocupare, de suprave
ghere în rîndul minorilor.

Expunerea, făcută într-un 
mod viu, atractiv, a fost ur
mărită cu mult interes.

Fierarul Mircea Bocănici trebăluia prin atelier cind 
auzi pe Radu, fiul lui, strigindu-l :

— Tăticule, te cheamă factorul...
Antetul plicului pe care îl inmînase poștașul era 

Inspectoratului miliției județene Cluj. Băcăniei îl desfăcu 
grăbit, presimțind parcă un „răspuns” pe care îl mai | 
mise de-a lungul anilor Dar, de această dată citi:

„I.a scrisoarea dv. adresată acestui serviciu vă facem 
cunoscut că mama dv care se interesează despre situația 
fiului său încă din 1938 are domiciliul stabil în Lonea — Pe- 
trila, județul Hunedoara, căminul de bătrini și se numește 
Bocănici Georgina".

Decorul din fața lui se schimbă brusc. Poștașul, fiul, 
curtea... dispăruseră. Pe retină în< epură să-i defileze chipu
rile atitor figuri de mame. Mame cu chipul blind, mame 
care poate, toate semănau cu ea, mame pe care el nu le-a 
cunoscut. Nu știa la care „chip" să se oprească. Nu i-o des
crisese nimeni vreodată, nu știa cum arată. Se trezi, după 
o îndelungată înșiruire de imagini, cind nuzi glasul neveste- 
si care, după ce citi și ea zise cu lacrimi in ochi : „Du-te și 
fără dînsa să nu te întorci"

Acest episod s-a petrecut acum cîteva zile, undeva pe 
meleagurile de lingă Vatra Doritei, in satul Neagra Șarului. 
Iar după 48 de ore el avea să continue pe meleagurile Văii 
Jiului, pe unde Bocănici n-a mai „călcat" vreodată.. Sosit 
la Lonea vorbi cu portarul căminului de bătrini și acesta 
îi spuse că „băl rina" pe care o caută se află acolo . Bocănici 
se îndreptă emoționat spre cămin, cind din clădire apăru 
o bătrânică, mărunțică, uscățivă cu o cutie plină 
O întreabă :

— Auzi, mătușico, matale locuiești aici ?
— Da, domnule dragă, de vreo șapte ani, 

mai lucrez... Că dacă n-am pe nime’...
— Da’ cum îți spune ? p întrebă Bocănici 

grijă calmul, presimțind că o avea in față pe mama lui.
— Georgina Bocănici Georgina, maică...
— Și chiar n-ai pe nimeni ?
— Ei, domnule dragă, am avut eu un copil acum 38 de 

ani, dar de cînd avea el un an. nu mai știu nimic de dinsul. 
M-am tot interesat, dar geaba. Bocănici de-abia-și ținea res
pirația, iar inima dădea să-i iese din piept...

— Dar dacă l-ai vedea, acum, ce-ai zice ?
— Nu se poate minunea asta / M-o tot încredințat, de 

vreo trei ani, de cînd a venit aici la cămin, unu’ Klein, om 
de treabă, cu școală multă, că m-ajută și de-atunci a tot 
scris prin toate, părțile, pe la miliții, dară, se vede că nu-l 
mai găsesc...

— Și cum îl cheamă ?
— Mircea. Bocănici Mircea, dragu’ de el...
— Și l-ai cunoaște dacă l-ai vedea ?
— Nu știu, nu cred, că avea un an micuțul, de cind nu 

l-am mai văzut, o fi mare, o fi eu copii sau, n-o mai fi 
deloc, ce poți ști ?... Noroc că aici unde stau, oamenii ăștia 
mă îngrijesc bine și-i curat și-i bine, nu mă puteam gîndi 
să trăiesc la bătrînețe în așa albituri. Dar oricum cind mă 
gîndesc la copil., că nu știu nimic

— Mamă ! Mamă dragă ! Eu 
mamă !

Și Mircea își cuprinse mama
țișă îndelung.

Lacrimile celor din jur, au fost justificate...
Episodul descris s-a petrecut luni, 3 aprilie 1972. La cîteva 

ore, trenul purta mama și fiul spre o fericire rîvnită de 38 
de ani...

cu

11

ciZ

pri

de cenușă...

de cind nu

adunindu-și

de el, mă supăr tare... 
sint Mircea, copilul tău

inmărmurilă, și o imbră-

Ion LICHJ

PĂRINȚILOR, ȘCOLII, ORGANIZAȚIEI U.T.C.
ultima filă a dosaru- 
acestuia mi-a inspirat 
doi copii părăsiți 3c 

dar nu-mi puteam nici
imagina chipul linerei mame 
i-a părăsit.

reținut din dosar
de oameni
cu

o

mai multe 
(ii mai numim 

toate că și-au cam deZ- 
anume trăsătură umani- 

atunci, am avut, deodată, 
în dosar

Am închis 
lui. Lectura 
imaginea a 
mama lor, 
cum 
care

Am
nume 
astfel 
mințit 
tară) și 
senzația ciudată că in dosai — în 
acela pe care, de exemplu, l-ai în
tocmi peste cîțiva ani. cei doi co
pii părăsiți, dacă ar ajunge anche
tatori — aș mai găsi cîteva piese. 
Piese, declarații, capete de acuza
re care ar purta liecare numele 
acestor oameni, astăzi netulburați în 
liniștea lor. în împăcarea lor sufle
tească, convinși că nu au nici o 
vină : /lie Sătălău. Andrei Borbei, 
Nicolae M unlearnt. Iulian Comun și 
alții... I-am căutat și pe cei inse
rați cu numele și pe acești alții. Nu 
a lost chip să-i găsim în răstimpul 
avut la dispoziție (suficient, de alt
fel, dar, prelungit peste așteptări 
devenea, poate, un timp inutil ri
sipit) nu le-am făcui cunoștința și 
dacă le-am inserat numele în aceste 
rînd uri nu am
a-i ști lumea, ci pentru 
fi lor un 
puțin ca 
care...

Ciudat, 
într-o zi,

singurul care i-a deschis larg inima, 
primind-o în căminul lui, adăpos
tind-o sub numele lui. Ciudat este 
laptul că, din motive lesne de în
țeles. tocmai numele acestui om pe 
care am dori să-l oferim ca exem
plu, sintem nevoiți de această dată.

Marioara a ciezui la un moment 
dat că toi ce se allă în jurul ei 
este creai pentru ea, pentru mica 
prințesă curtată pentru ochii ci fru
moși. aliniată pentru zulufii ce-i că
deau pe frunte, admirată pentru 
mersul ușor legănat, visăior, deși,

Marioara P., avea atunci mai. pu
țin de 15 ani. Diminutivul Pușa a 
venit ca un fatidic botez care-i 
deschidea porțile vieții. Așa, într-o 
zi, a plecai de acasă, a început să 
vagabondeze. După un îndelungat 
peregrinaj în anturajul unor profi-

un alt suport al educației lui M. P. 
în care să primeze cinstea în locul 
necinstei, adevărul în locul min
ciunii, munca în locul huzurului prin 
restaurante pentru un grătar, și o ți
gară.

Dar influența anturajului a fost

putință de a se îngriji, conform pre
vederilor art. 314 din Codul penal. 
De lapt, a două persoane, a doi 
copii — cel mai mare de doi ani, 
celălalt de un an — care, în ur
ina sesizărilor făcute de vecini au 
fost salvați într-un 
poale cu puține ore 
prea

a 
cel mai mare de doi 

an — care, în 
vecini.

ultim moment, 
înainte de a fi

tirz.ni.
★
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mamă, tînărâ,
își părăsește copiii, lăsindu-i 
hrană, fără căldură în plină

Pentru fapta ei va fi jude
cii asprimea cuvenită acestei 

Regretele de astăzi, lacri- 
lirzii. argumentele prin care

de numai 18 
copiii, 

căldură în 
ei va fi 

cuvenită

timp iniiii 
cunoștința 

numele în 
lăcut-o doar pentru 

a le oferi 
motiv să ne caute, cel 

să ne ceară vreo just if i-

să-1 trecem sub tăcere... Pentru că 
nu po-ate fi alăturat celorlalți, unor 
meschini profitori, unor indivizi se- 
toși de aventură, capabili să-și pună 
mintea cu o copilă.

Marioara P„ este eroina princi
pală a dosarului. Fără îndoială, vi
na cea mai mare îi aparține. Pe 
suportul unei educații șubrede, fără 
să dețină un minimum de cunoștin
țe despre cum se trăiește astăzi, 
cinstit, pim muncă, pentru muncă,

cu puțina-i știință, visarea n-o du
cea mai departe de poarta casei. 
După scurt limp, pentru cumințenia 
ei (de fapt, o 
teptare) dar și 
de emancipare 
milia, vecinii.
de cuviință că 
numele de Marioara, 
roina noastră a lost 
un pașnic diminutiv 
care „corespundea" mai bine stă
rii ei.

latentă stare de aș- 
pentru un început 

ușor întrezărit, fa- 
cunoscuții au găsit 
nu i

și a năs- 
timp du- 
a urmat

petrecut,

potrivește
e-
cu

se
De atunci, 

gratulată
- Pușa

tori, Pușa s-a întors acasă 
cui primul copil. La scurt 
pă un al doilea peregrinaj 
al doilea copil.

In această situație s-a
în viața ei, evenimentul pe care-1 
dorește orice tînără — căsătoria. So
țul ei — singurul om adevărat, din 
multele cunoștințe ale ei — a fă
cut eforturi mari să mențină proas
pătul cămin înjghebat, să împace 
gusturile soției, să consolideze între 
ci sentimente curate, să construiască

mai puternică. Anturajul e greu de 
învins. Astfel că, într-o seară, Ma- 
rioara — Pușa prolitînd de absen
ța soțului a lăsat în casă cei doi 
copii, a plecat la întâmplare prin 
oraș, dar avea atît de multe cu
noștințe îneît la colțul străzii s-a 
și aliat la braț cu „fericirea” Din 
nou și-a uitat îndaioririle de mamă 
și de soție, și a plecat...

Infracțiunea comisă de ea are un 
nume pe înțelesul tuturor : punerea 
în primejdie a unei persoane în ne-

O 
ani, 
fără 
iarnă 
cală,
abateri 
mile 
cere clemență prin care încearcă 
să-i convingă pe alții de neștiința 
ei. se spulberă ca firicelele de praf 
în fața unei furtuni. Judecata va fi 
dreaptă, pedeapsa va fi exemplară, 
dosarul va fi aș .at undeva, într-o 
arhivă așteptînd. în timp, fie reabi
litarea (o dorim) fie. cine știe, re
cidiva.

Și, poate, peste ani, același dosar 
va fi completat cu alte piese. Cu 
declarații, capete de acuzare ce vor 
li îndreptate împotriva unor profi
tori. a acelor profitori care au 
condus-o pe Marioara-Pușa pe dru
mul infracțiunii, care au părăsit-o, 
așa cum părăsești un obiect de care 
nu mai ai trebuință, învățînd-o să 
facă, cu copiii ei, același cest ori
bil.

I. MUST AT A



3Steagul roșu

motoarele 
tablourile

Și Cornel 
ortacii și 
Pantea și 
locomoti-
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mergem

Infreprinderea de industrie
locală Petroșani

angajeaza
Staicu BALOI

și salarizare conform

(junior)

0 Soarele răsare Ia ora 5,4 6 
și apune la ora 18,50. Zile tre
cute din an ■— 98. Zile rămase 
— 268

o consfătuire cu 
auto — projcsio- 
motocicliști și >no-

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex: 9,05 Mai aveți

22 de 
plus 14 
de plus 

>1 cît și

CONSFĂTUIRE CU 
CONDUCĂTORII AUTO

premiu, seriile I—II; 
— Cultural: Trenul; 
JT.NI : Haiducii lui 
scria I; URICANI :

(Urmare din pag. 1)

cu. vechi state in atelier, îmi 
spunea că „electricianul de 
mină trebuie să fie universal, 
aim s-ar spune, să știe de 
toate". Potrivindu-și pulsul 
existenței după cel al mașini
lor, năzuind o stăpînire per
fectă a mecanismelor sau că
tre tot ce tehnica pune la 
dispoziția mineritului, alcătu
iesc in virtutea acestui to
nus vital, o unitate profesio
nală în care toți se confun
dă intr-o entitate unică — 
ELECTRICIANUL.

De la această idee am por
nit să-i văd la muncă — și 
cînd se spune asta, atelierul 
rămîne un fel de „bază" de la 
care pornesc fire nevăzute 
in toate colțurile minei. După 
spusele lui Ion Enăchescu, un 
bărbat subțirel și iute la vor
bă : „Puțul est 2 ne stă in a- 
tenție. Anul trecut am mon
tat două compresoare de 50 
mc și unul de 100 mc, acum 
montăm un altul de 50 mc, 
celelalte sînt în rodaj. Am 
o echipă cu cîțiva oameni. 
Vasile. Ursica, Mihai Cociș ; 
câteodată, după posibilități, 
sîntem mai mulți". Puțul est 
2 va intra în curînd in probă 
finală. Cum s-ar zice ziua de 
mîine a început ieri, se concre
tizează azi. Zilele sînt pline 
de neprevăzut. Timpul n-are 
măsură, și totuși...

★
Ora 5,30... Im lumina albă 

a neonului am cunoscut un 
om îndesat, mic de statură, 
calm în mișcări, cu vorbă 
repezită, cu gesturi violen
te, pentru care atelierul e 
„prima familie" (adică intii 
atelierul și după aceea fami
lia). Iosif Steiner, maistrul, 
nu e o excepție sau o rari
tate. „Reparațiile și interven
țiile noastre trebuie să fie 
de calitate, ori pentru aceas
ta îți trebuie mină de maes
tru. Mecanismele, iluminatul 
la zi și în subteran, locomo
tivele cu troley, 
pentru L.A.M. 4, 
de distribuție, pompele, corn- 
presoarele, micile mecanisme, 
toate... Fără electricieni n-ar 
fi cu putință..." De la ușa bi
roului și pînă în mijlocul a- 
telierului — biroul maiștrilor, 
pentru că alături de Steiner 
își face „ucenicia" și Rudolf 
Railing — crescut și format 
aici — electricienii, tineri sau 
mai puțin tineri, așteptau. 
„Cornel, tu continui cu sem
nalizarea la est!" 
Mihăilă și-a luat 
s-a dus. „Teodor 
Petre Berindei, la 
vele de la suprafață. Gabriel 
Folea și Lupea, în subteran! 
Baher, Constantin Josan și 
Gogelescu, terminați rotorul 
de la grupul de pompe nr. 
4 !... Ionescu la motoarele la
nțurilor !... La întrerupătoa
re... la tabloul..." împărțirea, 
conform obiceiului, s-a ter
minat. Un număr de oameni 
trebuie să plece „la compre
soare", alții la controlul te
lefoanelor in subteran. Și la 
suprafață...

Ora 6... Ion Ionescu își dă 
bascul pe ceafă și se apleacă 
peste motorul ce urmează a fi 
reparat. Surlele cînd mă a- 
propii de el: „Unul pe zi! 
Atît am eu de făcut, unul și 
bun, să țină!". Și atît. Dincolo, 
la telefoniști, Vasile Gulea și 
Eugen Filip, rămași de echi
pă. cotrobăiesc in măruntaie-

Ie unui telefon. „Sa-l dam ga
ta, după aia, mergem și noi". 
Și la întrerupătoare se mun
cește... Și totuși, Ion Ciorbă, 
Aurel Mihăilă, Constantin 
Păduraru, Niculae Miclea, 
Francisc Botjen, lucrează ra
pid și cu îndemânare. E o 
încordare aprigă,' epuizantă. 
Botjen și Miclea, mici și în
desați, cu frunțile plecate și 
ochi ageri, iscoditori, verifi
că un ventilator. Satisfacția 
începutului, a unui efort ce 
începuse a se contura...

Ora 8,15... Cățărat pe stîlp, 
sub biciuiala vîntului, un bă
iat roșcat, strîns în chinga 
curelei de siguranță, leagă 
firele rupte de la iluminatul 
exterior. Obrazul e numai 
broboane de sudoare, dar 
cînd atinge pământul, uită de 
„greu" — totul trece și se 
uită. El, electricianul de ser
viciu, Iosif Demeter, unul 
din cei șase, e la datorie. Poa
te că și Ion Vladislav și Ște
fan Hristache, ar fi procedat 
la fel. S-a apropiat de te
lefon : „Aloo“ !

— Alo, cuplați!...
Ora 10... Locomotiva 

troley, adică nr. 16, a intrat 
la revizie. Gabriel Folea, o- 
mul care se apropie de al 
cincizecilea an, un veteran 
al atelierului, omul voinic, cu 
față dăltuită și ochi de ve
veriță, neastîmpărați, e gata 
de „asalt". „In fiecare zi, re
vizuim cite una-două. Nu-s 
zile în săptămină cite loco
motive avem, da’ tot le 
răzbim noi !... Transportul nu 
poate s-aștepte !“

Ora 11,05... Dumitru Hara- 
bagiu e chemat la telefon. 
Cineva din sectorul III ii ce
rea o decuplare pentru înlă
turarea „terestrului". Ce era 
de făcut 1 Timpul e măsu
rat, el îl hotărăște, pentru 
că el, electricianul Haraba- 
giu, e „dispecerul", omul ca
re veghează distribuirea e- 
nergiei electrice în subteran.

— Parola ! a zis.

Cu atenție decuplează, asi
gură : „Se lucrează pe linie, 
pericol!“ apoi își reia mersul 
legănat, cu pași măsurați, ve
ghind „arsenalul" de staționa
re și aparataje...

Ora 12... Telefonistul Con
stantin Ghimpușon e chemat 
la puțul orb nr. 12. „Nu func
ționează semnalul!" Omul 
trecuse în primele ore, a- 
cum... Același drum... O re
editare...

★
Un atelier ca multe altele. 

Motoare, dispozitive, linii de 
legătură telefonică, de ilu
minat, locomotive de trans
port, lucruri de durată, trai
nice. Iosif Steiner îmi măr
turisea : „Cornel Mihăilă, e- 
lectricianul, a proiectat în
tregul sistem de comunicație 
și semnalizare de la puțul 
est. Ca și la central!" Și din
tre toate mărturisirile o aleg 
pe cea mai simplă, mai sin
ceră, și, poate, cea mai re
ală apreciere : „E un colec
tiv omogen, harnic, de nă
dejde".

Abia acum înțeleg semni
ficația cuvintelor... Electricia
nul e sufletul minei, cînd ști 
să-l apreciezi, să-i masori fap
tele. Electricienii petrileni 
sînt niște entuziaști. Niște 
entuziaști ai zilelor noastre — 
leaători de prezent și de vi-

conc
(Urmare din pag. 7)

nivel central, rămîn de îndepli
nit de către noi, o seamă de 
sarcini, deosebit de importante, 
pe care proiectul de lege le con
semnează cu multă grijă și pre
cizie. In acest sens, capitolul II, 
de pildă, fixează cu o claritate 
neîndoielnică regulile ce trebuie 
să fie respectate esențialmente 
în aprovizionarea Și servirea 
populației. Un accent deosebit 
se pune Pe atitudinea atentă, 
demnă, cuviinciosă pe care per
sonalul din comerț trebuie s-o 
aibă față de consumatori. ~ 
asemenea, pe respectarea 
strictețe a regulilor igienico-sa- 
nitare privind manipularea 
conservarea produselor-.

O prevedere care, în mod 
gur, a oferit cumpărătorilor 
prilej de satisfacție, constă 
obligația ca produsele expuse în 
vitrină, să se găsească și Ia des
facere, în magazine. Se va pune, 
astfel, capăt acelor situații, și 
penibile și bizare, în care vitri
na reprezenta, adeseori, . o ,,o- 
glindă“ a... ceea ce nu se prea 
găsea în magazine.

Proiectul de lege „vine" eu un 
șir întreg de interdicții, cum ar 
fi cumpărarea de produse, de 
către diferite persoane de la u- 
nitățile comerciale de stat sau 
cooperatiste și stocarea l«r în 
scopul revînzării, sau vinzarea 
produselor alimentare și indus
triale către cumpărători indivi
duali, direct de unitățile produ
cătoare, sau din depozitele a- 
cestora, din depozitele unităților 
comerciale de orice fel.

Este evident că prin aceasta 
se înlătură șansele tendințelor 
de abuz, câre în condițiile de 
pînă acum, dispuneau de sufi
ciente posibilități de manifesta
re.

Proiectul de lege îmbracă, în 
amănunt, toate laturile ,,timpu
lui" comercial. Se aduc precizări 
însemnate în ce privește selec
ționarea, pregătirea Și perfecțio
narea profesională a personalu
lui, asigurarea unor condiții de

De
cu

Șl

si- 
un 
în

muncă corespunzătoare, reduce
rea cheltuielilor de circulație și 
creșterea eficienței economice.

Majoritatea regulilor și cerin
țelor enumerate au avut carac
ter obligator și înainte. Cele mai 
multe, însă, au dobîndii forță 
de normă judiciară doar acum. 
O parte din încălcări, 
lor stabilite, 
venții, fiind 
niar pînă. la 
parte, capătă 
țiuni cu consecința închisorii, 
care poate ajunge pînă la 6 
ani. Un element, care de fapt 
subliniază marea importanță a- 
cordată și exigența ce s-a în
țeles să se depună pentru com
baterea oricărei activități delic- 
tuoase, se poate observa în fap
tul că tentativa de infracțiune 
se pedepsește.

Legea în discuție constituie, 
pentru lucrătorii din comerț, un 
document de incontestabilă va
loare, stabilind cadrul prielnic 
activității din acest sector, înlă- 
turînd orice posibilitate de e- 
chivoc, de subterfugii, de in
terpretare unilaterală și abuzivă 
a unei situații sau a alteia.

In cadrul organizației comer
ciale locale industriale, proiec- • 
tul noii legi a găsit un ecou de
osebit de pozitiv. Pentru cît mai 
deplina ei cunoaștere, comitetul 
oamenilor muncii, în colaborare 
cu comitetul sindicatului, au 
luat măsuri pentru ca legea să 
fie prelucrată cu masa lucrate.» 
rilor din acest sector, astfel îneît 
să nu rămînă nici unul care să 
nu o cunoască. In acest sens, a 
fost întocmit un grafic în care 
s-au prevăzut toate măsurile 
organizatorice, pe baza căruia, 
obiectivul propus să poată fi re
alizat.

Putem spune că, urmare a in
teresului depus, a preocupărilor 
manifestate de toți factorii com- 
petenți, proiectul de lege 
discuție a fost prelucrat la 
te locurile de muncă.

Cu prilejul dezbateriloi- 
au avut loc pe marginea proiec-

a norme- 
constituie contra- 

sancționate pecu- 
3 000 lei, o altă 

caracter de infrac-

în
toa-

care

0 CLUBURI — Lovea: O 
expunere despre „.Rolul femeii 
în societate", la ora 16; Petrila t 
I.a ora 16, în cadrul ciclului 
„Om și societate", se va vorbi 
despre opinia publică și rolul ei 
social; Vulcan : „Orice profesie 
se fundamentează pe o înaltă 
conștiință" — o expunere, la 
ora 17.30, cu prilejul Zilei Mon
diale a Sănătății; Aninoasa: O 
masă rotundă, la ora 18, a că
rei temă este „Tinerii despre ei 
înșiși".
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Lupte libere

de

M A D i O

cu 819

8 lei lunar,B. STAICU

s-a
tu-

Uilui de lege, lucrătorii din în
treprindere și-au exprimat sa
tisfacția țață de reglementările 
clare aduse, față de rezolvările 

același

Sala de sport a Institutului dc 
mine din Petroșani a găzduit, dumi
nică, etapa a treia din cadrul cam
pionatului diviziei școlare la lupte 
libere, unde și-au dat întîlnire cei 
mai buni și talentați juniori dc la 
școlile sportive din Cluj, Deva și 
Petroșani.

După comportarea dc pînă acum 
a luptătorilor petroșăneni, eram în
dreptățiți să credem că elevii antre
norului prof. Gheorghe Pop nu vor 
scăpa ocazia dc a obține cele două 
victorii pentru a se califica pentru 
turneul final, ținînd seama că cu 
puțin timp în urmă, în etapa a 
doua, adversarul care urmărea a- 
celași țel — Școala sportivă Cluj 
— fusese învins.

In urma tragerii la sorți, prima 
întîlnire a avut loc între luptă
torii dc la Școala sportivă Deva 
și cei de la Școala sportivă Pe
troșani, întîlnire care a revenit fără 
dificultăți luptătorilor noștri cu 
26—14. In continuare, intră pe sal
tea luptătorii dc la Cluj împreună 
cu cei de la Deva. Victoria a re
venit luptătorilor de la Cluj cu 

-15. Ultima întîlnire, Petroșani

— Cluj, urma să decidă cine va 
li cîștigător al acestei grupe, pen
tru că fiecare echipă avea nevoie 
de victorie.

Prima întîlnire — cea din ca
drul categoriei 48 kg : Ion Corbei
— Petroșani — întîlnește pe Vasile 
Dorian — Cluj. Superioritatea lup
tătorului nostru este evidentă dar 
cei doi arbitri nu vor să vadă a- 
cest lucru și în final victoria este 
atribuită gratuit clujeanului. Ega
lăm situația, imediat, prin Ion De
gerau dar, în continuare, asistăm din 
nou la o decizie cu totul inversă 
și ne trezim în fața unui trist e- 
pilog. Competiția se întrerupe timp 
de peste o jumătate de oră. După 
o serie' de discuții, lupta sc reia, 
dar cele petrecute pînă aici parcă 
au coborît și elanul băieților noș
tri. care nu mai pot obține decît o 
singură victorie prin Vasile Făgaș 
și se văd învinși cu 23—13.

Considerăm că dacă la aceste în
treceri federația de specialitate ar 
fi delegat lin arbitru neutru, rezul
tatele ar fi fost cu totul altele.

etapă a campionatului 
municipal de popice, desfășurată în 
zilele de 1 și 2 aprilie 1972, 
caracterizat prin... înregistrarea 
turor rezultatelor scontate.

Locul de disputare a întîlnirii 
dintre Utilajul Petroșani și Jiul Pe
trila, „mutat** pc arena Minerul din 
Aninoasa (echipa „Utilajul** . nu a 
dispus dc popice corespunzătoare !?) 
nu a constituit un obstacol pentru 
petrileni, ba dimpotrivă, aceștia au

judicioase prevăzute. In 
timp însă, au ridicat, cu titlu 
de propunere, și unele probleme 
care, dacă ar fi introduse în 
textul legii, ar îmbunătăți și 
mai substanțial activitatea sec
torului la care se referă.

De pildă, s-a considerat că ar 
fi mult mai indicat și mai efica
ce, în ceea ce privește răspun
derea pentru controlul calității 
mărfurilor, dacă accentul prin
cipal ar fi deplasat asupra în
treprinderilor de comerț. Cu ri
dicata. Justificarea acestei pro
puneri rezultă din faptul ca a- 
ceste unități sînt dotate cu oa
meni de specialitate și dispun 
de posibilități mult mai largi 
de verificare, cu prilejul 
ției mărfurilor.

Vînzătorul propriu-zis, 
la îndemînă un timp de 
are a mărfii extrem de

recep

avînd 
prelu- 
r edits, 

fiind în același timp și mat pu
țin priceput în ce privește exa
minarea competenta a mărfii, 
să rămînă responsaoil, doar 
pentru acele deficiențe care pot 
proveni datorită neglijenței sale 
in păstrarea bunurilor încredin
țate. S-a considerat că o regle
mentare în acest sens ar contri
bui și mai mult la preîntîmpi- 
narea pătrunderii în rețea a u- 
nor mărfuri necorespunzătoare. 

Organizația de partid, comite
tul oamenilor muncii și celelal
te organizații de masă din ca
drul O.C.L. Produse industriale 
vor lua astfel de măsuri, îneît, 
după ce proiectul va deveni le
ge, și va intra în vigoare, toate 
prevederile acestuia să fie cu 
strictețe respectate. E un obiec
tiv pe care ni 
vom face totul 
lizat, conștienți 
ne este datoria, 
fel ne vom aduce mai mult con
tribuția la vasta operă de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

1-am propus și 
pentru a fi rea- 
fiind că aceasta 
convinși că ast-

jucat
bine, pentru că în 
vins partenerul de 
diferență de 217 popice.
linal 5 086 la 4 869 p.d. 
Jiul Petrila.

La individual, cei nrai

ca la ei acasă, sau
final și-au în- 
întrecere la c 

Rezultat 
pentru

buni au 
fost Mihai Tordk — 892 p.d.. Bella 
Schuller — 872 p.d., Ștefan Coznta
— 859 p.d., Victor Miclea
— 845 p.d. și Iosif Balog 
p.d. de la învingători; Ion 
832 p.d., Gheorghe Albii 
p.d. și Aurel Vătulescu — 
p.d., de la Utilajul Petroșani.

Pe arena „Viscoza" din. Lupeni, 
echipa textiliștilor din localitate a 
lost întrecută de către Minerul A- 
ninoasa cu 4 661 p.d. față de 4 297 
p.d. iar* Minerul Vulcan a întrecut 
destul de greu formația Parîngul 
Lonea cu 4 475 la 4 466 p.d., deci 
la o diferență de numai 9 popice.

Ultima etapă se va desfășura în 
zilele de 15 și 16 aprilie a. c. și 
programează următoarele întîlniri : 
Jiul Petrila — „Viscoza" Lupeni, Pa
rîngul Lonea — Utilajul Petroșani, 
Minerul Aninoasa — Minerul Vul
can.

Mica publicitate
CAUT femeie îngrijit copil 

1 an, str. Independenței, bl. 
17/33.

EVENIMENTE
0 1871 — A murit poetul 

pașoptist Nicolae Nicoleanu (n. 
1835). A scris versuri polemiste, 
în care condamnă tirania, trăda
rea, lașitatea, corupția. („Poezii" 
— 1835) 0 1 942 — A murit 
Suzana Pîrvulescn, militantă a 
mișcării muncitorești din Româ
nia (n. 1898) 0 Ziua mondială 
a sănătății (în 1948 a lost creată 
Organizația Mondială a Sănătă
ții — O.M.S.) 0 1972 — În
trunirea extraordinară a Birou
lui Internaționalei Socialiste (ia 
Amsterdam) 0 1972 — începe 
reuniunea Comitetului specia] 
O.N.U. pentru decolonizare (la 
Conakry, între 7—12 aprilie).

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : B D la munte și la mare; 
Republica : Aeroportul, seriile 
I—H; PETRILA: Maica Ioana 
a îngerilor; LONEA — Mine
rul : Romeo și Julieta, seriile 
1—II; ANINOASA : Crima în 
stil personal; VULCAN : Marele 

LUPENI 
BARBA- 
Șaptecai, 

Renegata.

© CASA DE CULTURA 
Petroșani. In sala mică, la ora 

■17, în cadril] salonului literar, 
..Lumea Mioriței și a Meșterului 
Manole în teatrul poetic"; La 
ora 10, în sala de lectură, o 
dezbatere pe tema „Cartea, mij
loc de instruire"; La ora 18, în 
sala de lectură, o seară dc poe
zie : „Poezia patriotică și con
temporaneitatea"; Uricani: In 
sala de lectură, la ora 17,30, 
Enciclopedia politică „Personali
tăți ale vieții cultural-șiiințificc 
și politice românești care au mi
litat pentru democrație, dreptate 
și libertate".

Serviciul Miliției municipiului 
Petroșani organizează în ziua de 
duminică, 9 aprilie 1972, ora 10, 
în sala mare a Casei de culturi 
din Pet roșani 
conducătorii 
niști, amatori, 
tor iști

Se prelucrează aspecte și con
secințe ale încălcării regulilor de 
circulație din anul trecut, mo
dificările aduse legislației rutie
re, după care va rula un film 
pe aceeași tema.

Conducătorii auto sini chemați 
sa participe intr-un număr cît 
mai mare la aceasta utilă con
sfătuire.

pnoousE
INDUSTRIALE

angajează urgent
șefi magazine pentru următoarele unități : 

magazinul nr. 4 pentru copii Petroșani
magazinul universal 37 Bănița 
magazinul fero-metal nr. 61 Vulcan
magazinul fero-metal nr. 72 Uricani

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
de H.C.M. 914/19(58 și Legea nr. 12/1971

Informații suplimentare se pol obține zilnic între orele 
7—15 de la biroul personal al întreprinderii eu sediul in 
Petroșani str. Republicii 90; telefon 1801.

Prețul unui abonament este de 
24 lei trimestrial și 96 lei anual.

Abonamentele pe luna mai se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 aprilie a. c. inclusiv.

AS5GURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

PROGRAMUL I : 6,00 Mu- 
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9.3C 
Memoria pămîntuliii ft>mânesc 
(reluare); 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Popas folcloric pe plain 
rile Vrancei și Muscelului; 10,30 
Selecțiuni din operetele tui 
Suppe; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Din folclorul muzical al 
popoarelor; 11,15 Pe teme juri 
dice; 11,25 Cîntare României so
cialiste; 12,00 Discul zilei; 12,15 
Recital de operă; 12,30 întîlnire 
cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidiană;
13.30 Scrisori către copii; 13,40 
Cîntecul e pretutindeni — mu 
zică ușoară; 14.0C Compozitorul 
săptămînii; 14.4C Mîndru-i jocul 
pe la noi; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radioanchetă economică;
15.30 Pagini din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Muzică de promenadă; 16,30 
Concertul soliștilor de muzică 
populară Maria Badin și Florea 
Burnca; 16,50 Publicitate radio; 
17,00 Pentru patrie; 17,30 Pro
fil sonor Dorina Drăghici; 17,40 
Radiocabinet de informare și do
cumentare; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 
Teatru radiofonic : „Nevestele 
vesele dm Windsor"; 21,51 Mu
zică ușoară; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
dc seară (continuare); 24,00 Bu
letin dc știri; 0,03—6,00 Estra
da nocturnă

o întrebare ? Exista viața pe alic 
planete ?; 10,00 Curs de limba 
germană. Lecția a 10-a; 10,30
Film serial : Sebastien și secretul 
epavei. Episodul : Adevărul; 11,CC 
Pagini de unioi. Retrospectivă 
Mack Scnnett (II); 11,45 Tinerii 
despre ei înșiși — File dintr-o 
cronică vie (II); 12,25 telcjui 
nai; 15,00 Matineu dc vacanță 
Aventurile echipajului Val-Vîrtej 
Episodul „Elixirul tinereții"; 
16,00—17,00 Teleșcoală Produși 
obținuți din acetilenă (Chimie 
anii III—IV liceu). Noțiuni de 
elasticitate. Unde elastice. (Fizi
că. In ajutorul candidațilot la 
concursul dc admitere); 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Moment din istoria mu
zicii ușoare românești ; Primul 
șlagăr românesc și autorul ei ; I. 
Ivanovici; 17,50 Artă plastică: 
Lucrări consacrate Semicentena
rului U.T.C.; 18,10 Satul con
temporan — reportaj; 18,35 
Stop cadru; 19,10 Tragerea Loto; 
19.20 1 001 de seri — Aventu
rile celor doi căței; 19,30 Tele
jurnal; 20,00 Ziua mondială a 
sănătății; 20,40 Film artistic : 
„Dragă Brigitte"; 22,20 Avan
premieră; 22.30 „24 de ore“.

temperatura 
fost la Petroșani dc plusi 
grade, iar la Paring de i 
grade. Minimele au fost 
A grade atît la Petroșan 
la Paring.

Pentru următoarele 24 .
Vreme instabilă, cu c
mult acoperit. Local, 
semnala precipitații s 
formă de ploaie. Vînt slab 
sectorul nordic.

I
§
I

® maistru în ramu
ra lemn

® inginer — ramu
ra lemn

® excavatorist

@ frezori
® turnători
® lăcătuși construc

ții mecanice
® strungari

Condiții de angajare
H.C.M. 914H968 și Legii nr. 12/1971.

SA IMPULSIONAM ACTIVITATEA
DE ÎNFRUMUSEȚARE A LOCALITĂȚILOR

(Urmare din pag 1)

vor realiza cu sprijinul cetățenilor, 
este necesar să intensificăm în a- 
ceastă lună toate acțiunile patrio
tice propuse. După cum este cu
noscut, comitetul executiv al consi
liului popular municipal și-a pro
pus să dea în folosință în orașul 
Petroșani, pînă la data de 1 mai 
1972, lacul de agrement dotat cu 
bărci și hidrobiciclete, ștrandul din 
cartierul Aeroport, terenul de tenis 
de cîmp, o serie de alte baze spor
tive pentru tineret și 
joacă pentru copii dotate cu apara
tura necesară. întreprinderile pres
tatoare desfășoară în ;......  —
febrilitate lucrările pentru termina
rea, la aceeași dată, a unor impor
tante obiective dintre care amin
tim : librăria din centrul Petroșa- 
niului, magazinul de confecții pen
tru bărbați și grădina de vară a 
restaurantului Minerul.

Și în celelalte localități din mu
nicipiu se depun eforturi susținute 
pentru finalizarea lucrărilor la o- 
biectivele de strictă necesitate pen-

necesar

terenuri de

prezent cu

tru ridicarea nivelului urbanistic 
și satislacerea cerințelor generale ale 
populației. Astfel în orașele Vulcan, 
Lupeni și Uricani 
terminarea locurilor 
luate „La brazi**, 
și „Sterminos**. In centrul localită
ților sînt în curs dc linalizare lu
crările de plantări, extinderi de zo
ne verzi, reparații dc străzi și tro
tuare. In orașul Petrila se desfă
șoară lucrările pentru repararea ar
terelor principale dc circulație, do
tarea parcurilor orașului cu bănci, 
a spațiilor de joacă pentru copii 
cu aparatele necesare, a 
rondurilor cu 
și zugrăvirea fațadelor dc la 
dirile situate pe

Vaste lucrări de curățenie și

se lucrează la 
dc agrement si- 

„Straja ,V sud“

aleilor și 
vaze ornamentale ca 

clă- 
artera principală, 

în
frumusețare s-au desfășurat în co
munele Bănița și Aninoasa unde se 
continuă în ritm susținut acțiunile 
patriotice pentru gospodărirea și ri
dicarea pe noi cote ale esteticii a 
respectivelor localități.

Putem spune cu certitudine că, în 
luna aprilie, populația Văii Jiului 
își va aduce o contribuție și mai

substanțială la înfăptuirea obiecti
velor stabilite pentru această etapă, 
încă din primele zile ale lunii a- 
prilie s-au semnalat noi inițiative și 
acțiuni ale cetățenilor care se înscriu 
cu vigurozitate în ansamblul, măsu
rilor stabilite de organele adminis
trației locale de stat.

In zilele de sîmbătă și duminică 
(1—2 aprilie), mii de cetățeni au 
răspuns cu entuziasm la muncile pa
triotice organizate. In Petroșani, pes
te 3 000 de cetățeni au lucrat la 
extinderea supralcțelor de zone 
verzi, curățirea parcurilor și a stră
zilor laterale, plantări de arbori și 
arbuști, însămînțări de flori și iarbă. 

I merii uteciști și. elevi au muncit 
la ștrand și lacul de agrement, în 
dorința de a li cîi mai repede date 
în funcțiune.

La Petrila, peste 2 000 de cetă
țeni au lucrat la curățirea generală 
a orașului, s-au plantat peste 3 CCO 
pini, mesteceni și salcîmi, au lost 
amenajate noi zone verzi. Lucrări 
importante s-au desfășurat pentru 
extinderea trotuarului între consi
liul popular și cartierul 8 Martie.

Dintre cetățenii care au muncit cu 
insullețire în aceste zile amintim pe 
loan Stanciu, Nicolae Zamfirescic, 
Dor el Brîndușa, Gheorghe Popa, 
1 cojii Chința, Mihai M ent zel, loan 
Matei, Dumitrii Grunța ș. a.

In orașul Vulcan peste 1 000 t 
cetățeni din cartierul Coroești ; 
lucrat la nivelările dc teren în : 
rul noilor blocuri, plantări și 
rățiri de zone verzi. Pc aleea Viito
rului s-au desfășurat dc asemenea 
lucrări dc curățenie și înfrumuse
țare prin recondiționarea zonelor 
verzi și însămînțări de flori. La 
locul de agrement „La brazi** s-au 
desfășurat ample lucrări pentru da
rea lui în folosință la 1 mai a. c.

Și în orașul Lupeni au avut loc 
sîmbătă și duminică munci patrio
tice la care au participai circa 2 500 
cetățeni din cartierele Braia, Ștefan, 
80 de case aducînd contribuția la 
înfrumusețarea și gospodărirea stră
zilor și aleilor, a zonelor verzi și 
terenurilor de joacă pentru copii. 
Lucrări susținute s-au desfășurat și 
la piața de alimente, la locul dc 
agrement Straja V sud.

de
au 
ju- 
cu-

Intr-un cuvînt, luna aprilie a de
butat cu o intensificare a acțiunilor 
și cu o participare masivă a popu
lației la înlăptuirea obiectivelor 
bilite în aceasta etapa. Pentru 
pulsionarea și mai susținută a 
negii activități de gospodărire și 
lrumusețare, s-au luat o scrie 
măsuri la 
ți lor. 
municipiu, 
al hărniciei, 
interes 
ce, așa 
deputați și cetățeni, aceasta 
ră, conjugată cu alte inițiative 
stimula și impulsiona și mai 
întreaga acțiune, va duce la 
plinirea mai devreme a obiectivelor 
stabilite pentru creșterea nivelului 
urbanistic al municipiului

Cetățenii Văii Jiului doresc să 
înumpine ziua de 1 Mai, cînd se 
va încheia prima etapa a acțiunilor 
gospodărești și de înfrumusețare, cu 
rezultate deosebite care să le asi
gure un loc fruntaș în întrecerea 
patriotică organizata între munici
pii, orașe și comune.
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ti roc#!» (caușcscu DECLARAȚIE COMUNA
rile pe care le-am vizitat! 
(Aplauze, urale).

Ați urmărit și cunoașteți din 
relatările presei, televiziunii și 
radioului modul cum s-au des
fășurat întâlnirile, precum și re
zultatele acestor vizite. Totuși 
vreau să menționez de la înce
put că în toate aceste țări — 
la conducători, la organizațiile 
politice, am constatat dorința 
unanimă de a dezvolta larg co
laborarea cu România în. toate 
domeniile de activitate. Ca ur
mare a acestei voințe reciproce 
— atît a României cît și a po
poarelor din țările vizitate — 
s-au stabilit o serie de înțele
geri dc cooperare în domeniile 
economic, tehnico-științific, cul
tural, în activitatea comună 
pentru a asigura popoarelor 
noastre o rapidă dezvoltare e- 
conomico-socială, bunăstarea, 
fericirea, independența. (Apla
uze prelungite, urale).

In toate aceste țări am sem
nat declarații comune : șapte 
au fost date publicității, iar 
mîine va apare declarația sem
nată astăzi în Egipt. Ca un fir 
roșu străbate în toate aceste 
declarații dorința de a extinde 
colaborarea, de a întări solida
ritatea în lupta comună pentru 
de z vol t a rea econom ică-soci a lă, 
împotriva politicii imperialiste 
de forță și dictat, pentru pace 
și colaborare între toate popoa
rele lumii. (Aplauze, urale î 
Ceaușescu-P.C.R.).

După cum cunoașteți, țările 
pe care le-am vizitat au preo
cupări diverse, se află în sta
dii de dezvoltare diferite, le
gate, îndeosebi, de perioada în 
care aceste state au fost sub a- 
suprirea imperialistă și colonia
lă. Dar cu toate aceste deose= 
biri de la o țară la alta, trăsă
tura lor comună — aș putea 
spune a tuturor țărilor africa
ne — constă în faptul că sînt 
preocupate de a-și asigura o de
plină independență națională; a- 
ceastă preocupare constituie 
factorul comun al unității și so
lidarității acestor popoare, re
prezintă factorul comun al so
lidarității între România și toa
te popoarele africane. (Urale, a- 
plauze prelungite).

In al doilea rînd, ținînd sea
ma de nivelul de dezvoltare 
deosebit al statelor africane, de 
preocuparea lor pentru a lichi
da cît mai grabnic subdezvol
tarea și a realiza un progres 
rapid, aș putea spune că o altă 
trăsătură comună a acestoi- țări 
o constituie dorința lor de a 
extinde colaborarea între ele, de 
a face eforturi tot mai mari 
pentru a asigura o devoltare e- 
conomică și socială susținută. 
Pe această bază s-a manifestat 
dorința de a lărgi relațiile cu 
România, cu alte țări socialiste, 
cu toate statele lumii, pornind 
de la necesitatea ca folosind 
acest sprijin, această colabora
re, să se poată asigura lichida
rea mai grabnică a subdezvol
tării. Aș putea spune că și a- 
ceastă preocupare a constituit și 
constituie, de asemenea, un fac
tor de o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea colaborării 
între România Și statele vizi
tate, între România și țările a- 
fricane. (Aplauze, urale).

Desigur, în realizarea acestor 
obiective fundamentale, o preo
cupare de prim ordin este aceea 
a dezvoltării învățămîntului, 
culturii, a formării cadrelor na
ționale. După cum cunoaștem și 
noi, din propria experiență, 
făurirea unej n°i orînduiri so
ciale, a unei economii indepen
dente, participarea la diviziunea 
internațională a muncii sînt 
strîns legate de o înaltă dezvol
tare a științei și culturii, de 
formarea cadrelor naționale 
pentru toate domeniile de acti
vitate; aceasta constituie factorul 
hotărîtor al progresului oricărei 
țări Pe calea independenței, pe 
calea bunăstării. (Aplauze pre
lungite, urale).

In toate țările vizitate am 
constatat preocuparea perma
nentă pentru a asigura ridica
rea bunăstării materiale și spi
rituale a popoarelor. Trebuie să 
mărturisesc, și în fața poporu
lui meu, că ne-au produs o deo
sebită satisfacție succesele în-* 
registrate de toate aceste țări 
pe calea dezvoltării lor social- 
economice, programele ce și 
le-au propus și eforturile pe 
care le .depun pentru a asigu
ra un progres rapid; mă întorc 
cu convingerea că aceste popoa
re, toate statele africane au în 
fața lor o perspectivă minuna
tă, că Africa va deveni unul din 
centrele economice puternice 
ale pămîntului. (Aplauze puter
nice, ovații).

Nu aș putea să nu mă refer 
Ia încă un fapt care ne-a pro
dus, de asemenea, o deosebită 
satisfacție, și anume că, într-un 
fel sau altul, în toate aceste 
state, la toate aceste popoare 
am constatat o opțiune pentru 
edificarea unei orînduiri sociale 
noi; toți se pronunță pentru ca
lea socialistă de dezvoltare — 
și aceasta este încă o dovadă 
că socialismul s-a impus în lu
me oa singura orînduire în sta
re să asigure lichidarea rapidă 
a subdezvoltării, progresul e- 
conomic și social, independența 
și bunăstarea popoarelor. (A- 
plauze puternice, ovații; se 
scandează : Ceaușescu—P.C.R. !).

Desigur, problema făuririi u- 
nej orînduiri sociale noi, a 
transformării revoluționare pe 
baze socialiste a statelor a- 
fricanc, e o problemă comple
xă, a cărei soluționare cere mul
te eforturi, impune înțelegerea 
realităților, necesitatea de a 
porni de la aceste realități. 
Dar, se poate spune că ele au 
perspective minunate, că Africa 
pășește într-adevăr și se înregi
mentează în mod ferm alături de 
.popoarele care doresc să con
struiască o orînduire nouă 1 
(Aplauze puternice).

Așa cum am spus, în toate 
statele vizitate am pornit de la 
preocupările comune pentru 
dezvoltarea relațiilor de coope
rare dintre țările noastre. In 
declarațiile semnate sînt oglin

dite principiile care ne-au că
lăuzit, înțelegerile realizate ; în 
practică am ajuns la o serie 
de acorduri care pun bazele ri
nei colaborări îndelungate între 
popoarele noastre, întemeiată 
pe deplina egalitate în drepturi, 
respectul reciproc și neameste
cul în treburile interne, pe do
rința de a colabora și de a ne 
întrajutora pentru a asigura 
dezvoltarea cît mai rapidă a 
popoarelor noastre și, în același 
timp, participarea activă la di
viziunea internațională a mun
cii, la progresul general al ome
nirii. Aș putea spune că toate 
înțelegerile la care am ajuns, 
principiile de la care am pornit 
urmăresc, de a clădi astfel de 
relații îneît să constituie un e- 
xemplu de colaborare între po
poare libere, dornice să decidă 
ele însele cum să-ș.i rezolve pro
blemele. să-și făurească pro
priul destin : noi vom face to
tul ca într-adevăr relațiile pe 
care le vom dezvolta să consti
tuie un model. (Aplauze puter
nice, ovații).

Desigur, problemele dezvol
tării contemporane, ale situați
ei internaționale au stat, de a- 
semenea, în centrul convorbi
rilor pe care le-am avut în toa
te statele vizitate. Aș dori, de 
la început, să menționez că a- 
sțipra tuturor problemelor fun
damentale examinate — în toa
te aceste țări — am ajuns la 
concluzii comune, lucru oglin
dit de altfel destul de larg în 
declarațiile la care m-am refe
rit. Am pornit în abordarea 
problemelor de la schimbările 
care s-au produs și se pț-oduc 
pe plan internațional, de la fap
tul că evoluția vieții internațio
nale contemporane este în fa
voarea forțelor care se pronun
ță împotriva politicii imperia
liste de forță și d.ictat, înl fa
voarea forțelor care se pronun
ță pentru instaurarea unor noi 
relații între state și națiuni, 
pentru dreptul fiecărui popor 
de a-și hotărî singur dezvolta
rea.

Ultimii ani au confirmat pe 
deplin că forța unită a popoa
relor ce luptă pentru indepen
denței și pentru o viață liberă, 
asemenea unui val uriaș de a- 
pă, mătură totul în cale, este 
de nestăvilit; voința popoare
lor nu poiate și nu va fi înfrîn- 
tă de nimeni. (Aplauze prelun
gite).

In centrul acordurilor noas
tre în problemele internaționa
le se află lupta împotriva poli
ticii imperialiste, a colonialis
mului și neocolionialismului. A- 
ceasta a constituit factorul co
mun al tuturor înțelegerilor pe 
care le-am realizat. A fost ex
primată hotărîrea țărilor noas
tre de a face totul și în viitor 
pentru a contribui la desfășu
rarea cu succes a luptei pentru 
lichidarea politicii imperialiste, 
a practicilor legate de ea.

Am pornit de ha faptul că un 
rol important au în viața inter
națională țările socialiste, și de 
aceea este necesar să intensifi
căm relațiile cu toate aceste 
țări, precum și cu tinerele sta
te independente — văzînd în 
colaborarea dintre statele socia
liste și cele recent eliberate un 
factor de o deosebită importan
ță în desfășurarea cu succes a 
luptei generale pentru triumful 
cauzei păcii, libertății și inde
pendenței popoarelor. (Aplauze 
puternice).

Desigur, am pornit în discuți
ile noastre de la faptul că în 
lume există țărj cu orînduiri 
sociale diferite, și de aceea este 
necesar să se găsească moda
litățile și căile pentru dezvol
tarea relațiilor între toate sta
tele fără deosebire de orînduire 
socială, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice.

In toate țările vizitate, am a- 
juns la concluzia unanimă că 
la baza relațiilor internaționale 
trebuie să așezăm deplina ega
litate în drepturi între state, 
respectul independenței și su
veranității naționale, neameste
cul în treburile interne, avan
tajul reciproc. De comun acord, 
am stabilit că trebuie să facem 
totul pentru excluderea forței și 
amenințării cu forța din relați
ile internaționale. Ne-am pro
nunțat în mod unanim pentru 
dreptul fiecărei țări de a-și ho
tărî dezvoltarea economică-so- 
cială, forma de rezolvare a di
feritelor probleme, așa cum 
doresc forțele revoluționare și 
progresiste, popoarele acestor 
state, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze, urale).

Ținînd seama de faptul că în 
Africa colonialismul mai domi
nă încă în cîteva țări, o preo
cupare importantă a constituit-o 
lupta pentru lichidarea defini
tivă și cît mai rapidă a colo
nialismului și, în același timp, 
a politicii rasiste promovate de 
guvernele din Rhodesia și A- 
frica de Sud. Am avut întâlniri 
cu reprezentanți ai mișcărilor de 
eliberare din Angola, Mozam- 
bic, Namibia și Africa de Sud; 
am ajuns la o înțelegere depli
nă cu conducerile acestor miș
cări de eliberare națională a- 
supra dezvoltării solidarității, 
asupra necesității de a intensi
fica sprijinul pentru aceste 
mișcări, în scopul victoriei în 
lupta lor de eliberare. (Aplauze 
puternice).

Din toate discuțiile care le-am 
avut — cu reprezentanții țărilor 
vizitate și cu mișcările d" ’ 
berare națională — am c.„. , 
la constatarea că există o si
tuație favorabilă pentru dez
voltarea luptei de eliberare na
țională, că colonialiștii portu
ghezi trebuie să părăsească con
tinentul sau să fie aruncați a- 
fară din Africa ! (Aplauze pu
ternice).

Am afirmat peste tot prin
cipiile care au călăuzit și că
lăuzesc politica Partidului Co
munist Român, a României so
cialiste — și anume că este 
dreptul sacru al popoarelor ca
re mai trăiesc sub jugul colo
nial să folosească orice formă 
de luptă, inclusiv forma arma
tă, pentru a-și asigura indepen
dența, pentru a deveni stăpîne

Orien- 
ducă la 
Israelu- 

ocupa-

la ele acasă. In acest sens Ro
mânia — care și pînă acum a 
acordat sprijin mișcărilor de e- 
liberare națională — este hotă- 
rîtă să acorde în viitor un spri
jin și mai puternic,' îndeplinin- 
du-și astfel sarcina de detașa-* 
ment al frontului antiimperia- 
list din întreaga lume. (Aplauze 
puternice, urale; se scandează 
„Ceaușescu, P.C.R." !).

Vizitând unele țări- arabe, în
tre care și Egiptul, este de în
țeles pentru toți că problema 
Orientului Mijlociu a ocupat un 
loc de o deosebită importanță 
în discuțiile pe care le-am avut. 
In abordarea acestei probleme, 
am pornit de la linia generală 
a Partidului Comunist Român, 
a României socialiste, aceea că 
nu se poate admite sub nici o 
formă ocuparea de teritorii stră
ine, că trebuie pus capăt poli
ticii expansioniste și de forță, 
că trebuie făcut totul pentru a 
se ajunge la o soluție rapic’ă 
în scopul lichidării conflictului 
din Orientul Mijlociu. In toate 
declarațiile, inclusiv în cea ca
re va fi publicată mîine, se 
exprimă dorința noastră unani
mă de a milita pentru aplicarea 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate, pentru o rezolvare poli
tică a încordării din ~ 
tul Mijlociu, care să 
retragerea trupelor 
lui din teritoriile 
te, să asigure integritatea 
și suveranitatea fiecărui stat, e 
pace dreaptă pentru toate po
poarele. Doresc să menționez că 
am ajuns la concluzia că există 
condiții favorabile pentru a se 
putea obține o soluție politică, 
dar aceasta presupune o inten
sificare a eforturilor tuturor po
poarelor dornice de pace — și, 
în ce o privește, România este 
decisă să facă totul pentru a 
contribui la o soluționare grab
nică a problemelor din Orien
tul Mijlociu. (Aplauze).

In legătură cu situația din O- 
rientul Mijlociu, desigur, pro
blema populației palestiniene a 
constituit, de asemenea, o preo
cupare. Noi am pornit de la 
faptul că trebuie să se facă to
tul pentru a se crea condițiu- 
nile ca populația palestiniană 
să-și poată asigura o dezvolta
re economică-socială liberă, de 
sine stătătoare — și în acest 
sens considerăm că orice solu
ție în Orientul Mijlociu trebu
ie să țină seama de dreptul po
porului palestinian la o viață 
independentă. (Aplauze, urale). 
Ne-am întâlnit cu reprezentanții 
mișcării de eliberare palestini
ene — cu Anatfat și alți condu
cători ai acestei mișcări. Am 
exprimat solidaritatea noastră 
cu năzuința populației palesti
niene la o existență liberă, in
dependentă — și am asigurat 
că poporul român sprijină do
rința acestei populații de a-și 
putea organiza viața potrivit 
aspirațiilor sale. (Aplauze, ura
le).

Deși am fost în Africa, Indo
china a fost prezentă în toate 
convorbirile — și aceasta pen
tru că toate popoarele înțeleg 
că lupta pe oare o duc popoa
rele vietnamez, khmer și laoți
an este o luptă dreaptă, că ea 
corespunde intereselor tuturor 
popoarelor și că este în intere
sul tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste, al tuturor statelor, de 
a face totul pentru a pune ca
păt războiului din Indochina, 
pentru a asigura dreptul aces
tor popoare de a-și rezolva pro
blemele așa cum doresc, fără 
nici un amestec din afară. In 
toate declarațiile este afirmată 
dorința de a sprijini în conti
nuare lupta acestor popoare pî
nă la victoria finală, și avem 
convingerea că popoarele Indo- 
chinei vor obține pace, vor fi 
stăpîne pe destinele lor. (Apla
uze prelungite, urale).

Este de înțeles că problema 
securității europene a fost, de 
asemenea, discutată în cadrul 
tuturor convorbirilor. De altfel 
și acest fapt este reflectat în 
declarațiile comune. Am por
nit de la interesul pe care l-au 
manifestat toate țările vizitate 
de a se realiza securitatea eu
ropeană, văzînd în așezarea re
lațiilor din Europa pe baze noi 
un factor important și pentru 
dezvoltarea unor relații de e- 
galitate între statele europene 
și cele africane, pentru promo
varea unei cooperări pe baze 
noi. Fără îndoială, securitatea 
europeană corespunde nu nu
mai intereselor popoarelor eu
ropene, ci și intereselor popoa
relor de pe toate continentele, 
cauzei păcii generale. De aceea, 
am expnmat voința ferma a 
României socialiste de a milita 
neabătut pentru convocarea 
conferinței general-europene, 
de a se ajunge la realizarea a- 
cestui deziderat de o deosebită 
importanță pentru toate popoa
rele lumii. Desigur, în acest ca
dru avem în vedere necesitatea 
de a se rezolva o serie de pro
bleme — și sînt de înțeles inte
resul și preocuparea României 
socialiste pentru ca tmtaîele 
dintre Uniunea Sovietică, Po
lonia și Republica Federală a 
Germaniei să fie ratificate, a- 
cestea avînd o mare însemnă- 

progresului 
pregătirilor 
securitatea

țațe în asigurarea 
în continuare al 
conferinței pentru 
europeană.

Am abordat problema unor 
relații noi în Balcani, a trans
formării Balcanilor într-o zonă 
fără arme nucleare, într7o zo
nă a păcii și colaborării. Ne-am 
preocupat de necesitatea lichi
dării blocurilor militare, a ba
zelor militare de pe teritoriile 
altor state, a retragerii trupelor 
străine, a reducerii trupelor na
ționale, a luării unor măsuri 
concrete care să deschidă calea 
înfăptuirii dezarmării generale 
și, în primul rînd, a dezarmă
rii nucleare. Pot spune că pes
te tot am constatat interesul și 
dorința de a se obține realizări 
concrete pe această cale, deoa
rece 
cursa 
lo ace 
ne de

pentru toți este clar că 
înarmărilor sustrage mij- 
Uriașe materiale și uma- 
la dezvoltarea economi

că-socială, constituie o piedică 
de o deosebită gravitate în a- 
aigurarea progresului omenirii. 
De aceea, problema dezarmării 
constituie astăzi un factor im
portant pentru progresul gene
ral — și România este hotărâtă 
să facă totul pentru a contri
bui la unirea eforturilor po
poarelor pentru a impune de
zarmarea. (Aplauze prelungite, 
urale puternice).

Abordînd aceste .probleme, 
precum și alte probleme ale si
tuației globului pămîntesc — 
cum este situația din Asia, din 
America Latină și din alte zo
ne — am ajuns la concluzia 
comună că soluționarea acestor 
probleme în interesul tuturor 
popoarelor, în interesul păcii și 
progresului general, cere o par
ticipare activă la viața interna
țională a tuturor statelor, fie 
ele mari, mici sau mijlocii. 
Ne-am pronunțat pentru o ac
tivitate mai intensă a țărilor 
mici și mijlocii pe plan interna
țional. pentru ca ele să aibă un 
cuvînt mai greu de spus — în 
raport și cu forța pe care o re
prezintă, pînă la urmă — în re
zolvarea problemelor care fră- 
mîntă astăzi omenirea. Noi do
rim ca nici o problemă în lu
me, care interesează o națiune, 
să nu poată fi rezolvată în spa
tele acestei națiuni, fără ca a- 
această națiune să-și spună cu- 
vîntul. Deci popoarele trebuie 
să ia parte ș*i să-și spună cu- 
vînitul, iar soluțiile la care se 
ajunge să fie soluții care cores
pund intereselor tuturor popoa
relor lumii. (Urale, aplauze. Se 
scandează : Ceaușescu-P.C.R. !)

Am ajuns, în general, la o 
concluzie comună eă trebuie să 
dezvoltăm solidaritatea noastră 
în lupta pentru rezolvarea a- 
cestor probleme, că este necesar 
să se întărească unitatea și co
laborarea tuturor forțelor anti
imperialiste, a tuturor popoare
lor dornice de progres, de drep
tate și pace. Consider că discu- 
țiilc și vizitele în cele 8 state 
din Africa au constituit și con
stituie un moment important 
în intensificarea luptei pentru 
unitatea forțelor antiimperialis- 
te. Dar, pornind de aici, am 
abordat problema unității for
țelor progresiste din fiecare ța
ră. Este clar că forța și unita
tea mișcărilor de eliberare na
țională, a mișcărilor progresiste 
antiimperialiste constă, în pri
mul rînd, în unitatea și în tă
ria acestora în cadrul fiecărui 
stat. De aceea, noi am explicat 
pe larg preocuparea și interesul 
României, a mișcării revoluțio
nare românești de a se obține, 
în toate țările care au pășit pe 
calea dezvoltării independente, o 
unire a tuturor forțelor națio
nale care se pronunță pentru 
dezvoltarea economică-socială a 
acestor țări pe calea progresu
lui. Am subliniat, nu o dată, că 
deosebirile de păreri între dife
rite forțe progresiste sau miș
cări de eliberare națională, â- 
bordarea într-un mod sau altul 
a soluționării anumitor proble
me ale dezvoltării interne nil 
trebuie să fie o piedică în că
lea unității și colaborării lor, 
că nu se poate vorbj de uni
tatea forțelor progresiste și a 
mișcărilor de eliberare națio-* 
nală excluzînd pe comuniști, 
deoarece comuniștii constituie o 
forță vitală, a luptei pentru pro
gres economic-social, pentru in
dependență națională în fiecare 
țară. (Aplauze, urale). Noi, cum 
am arătat și în alte împreju
rări, am afirmat și acum că 
anticomunismul nu servește de- 
cît imperialismului, colonialis
mului și reacțiunii și că tre
buie făcut totul pentru unita
tea tuturor forțelor progresiste 
și anti imperialiste. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

După cum vedeți, tovarăși, 
practic nu a rămas problemă 
care să nu fi fost abordată, 
într-un mod sau altul, âtît în 
oadrul discuțiilor, cît și în cu- 
vîntările pe care le-am rostit
— și unii și alții — în cursul 
acestor întâlniri și vizite. Iată 
de ce acum la încheierea • vizi
tei de patru săptămîni în Afri
ca — în cursul căreia am vi
zitat opt țări și ne-am întâl
nit cu cincj mișcări de elibe
rare națională — putem spune 
că această vizită constituie un 
moment de importanță deosebi
tă în politica externă a Româ-* 
niei, o manifestare fără prece
dent a politicii internaționale a 
României de solidaritate cu sta
tele care au scuturat jugul im
perialist, cu mișcările de elibe
rare națională, cu cei care luptă 
pentru independență, pentru 
progres, pentru bunăstare ! (A- 
plauze puternice, urale, ovații; 
se scandează: Ceaușescu — 
P.C.R.; Ceaușescu — P.C.R. !).

A fost pentru mine o deose
bită bucurie să constat că Ro
mânia, poporul meu se bucură 
peste tot de o stimă și prețui
re deosebită. Și aceasta, dato
rită politicii marxist-leniniste 
juste a României socialiste, da
torită faptului că în întreaga sa 
activitate internă și externă, 
țara noastră a făcut totul pen
tru a asigura atît progresul său 
pe drumul socialismului, cît și 
întărirea colaborării și solida
rității cu toate statele care au 
pășit pe calea dezvoltării inde
pendente, cu toate forțele an
tiimperialiste. (Aplauze, urale 
puternice; se scandează: 
Ceausescu — P.C.R.; Ceaușes u
— P.C.R. !).

Nu o dată — în discuțiile 'cu 
conducătorii, cu președinții sta
telor, cu reprezentanții organi
zațiilor politice, cu oamenii sim
pli eu care ne-am întâlnit — 
am auzit aprecieri calde și prie-1 
teneștl la adresa României. 
Am constatat că popoarele din 
aceste țări se bucură în mo
dul cel mai sincer de fiecare 
succes al României, că urmăresc 
și cunosc atît greutățile, cît și 
succesele noastre și doresc din 
tot sufletul ca România șă ob
țină realizări tot mai mar; în 
dezvoltarea sa pe calea socialis
mului — considerînd că ceea 
Ce înfăptuiește România con
stituie un succes și pentru elb 

însele. (Aplauze, urale puter
nice).

Astfel s-a confirmat încă o 
dată — dacă mai era nevoie — 
unitatea dintre politica internă 
și externă a țării noastre, s-a 
demonstrat că realizările pe ca
re le obținem în edificarea so
cialismului sînt factorul hotărî
tor al creșterii prestigiului Ro
mâniei pe plan internațional, al 
sporirii aportului său Ia cauza 
progresului general; după cum 
politica sa externă de colabo
rare cu toate statele lumii re
prezintă un factor important 
pentru progresul țării noastre 
pe calea construcției socialiste. 
(Aplauze, urale puternice). Pu
tem spune că această vizită a 
constituit încă o confirmare — 
și aș putea spune o confirmare 
deplină — a justeței politicii 
externe a României. Aceasta 
ne-a. întărit convingerea că dru
mul pe care mergem — atît în 
construcția socialismului în ța
ră, cît și în relațiile interna
ționale — este un- drum just Și 
trebuie să facem totul pentru 
a continua cu fermitate această 
politică, aceasta corespunzînd 
intereselor tuturor popoarelor 
care se dezvoltă pe o cale in
dependentă, cauzei păcii și co
laborării între toate popoarele 
lumii. (Aplauze, urale, se scan
dează : Ceaușescu, P.C.R. !).

Nu aș putea să mi menționez 
cu acest prilej șii faptul că în 
toate aceste țări am purtat con
vorbiri și cu partidele sa*u miș
cările de eliberare națională 
care îndeplinesc rolul conducă
tor în aceste țări — și am a- 
juns la înțelegerea deplină de 
a dezvolta și intensifica con
tactele între partidele și orga
nizațiile noastre politice, între 
organizațiile obștești, de a face 
totul și pe acest plan pentru 
promovarea prieteniei și cola
borării între po*poarele noastre, 
între toate forțele antiimperia- 
liste. (Aplauze, urale).

Iată de ce acum, cînd ne-am 
întors acasă, făcînd bilanțul a- 
cestor vizite, putem spune că 
ele au fost deosebit de rodnice, 
că rezultatele sînt mai mult 
decît bune, că ele au așezat re
lațiile României cu aceste țări' 
pe baze noi. constituind, așa 
cum s-a relevat aproape în fie
care declarație* o nouă etapă 
în dezvoltarea relațiilor între 
țările și popoarele noastre.

Doresc încă o dată, din Bucu
rești, să exprim mulțumirile 
noastre tuturor conducătorilor 
statelor pe care le-am vizitat, 
tuturor popoarelor care ne-au 
întâmpinat cu manifestări de 
prietenie frățească, să le ex
prim mulțumirile cele mai sin
cere și să le asigur de senti
mentele de prietenie pe care 
întregul popor român le nutreș
te față de ele. să le asigur că 
poporul român va face totul 
pentru ca înțelegerile stabilite 
să fie realizate în întregime. 
(Anlauze puternice). Doresc să 
adresez încă o dată tuturor a- 
cestor popoare urarea de a ob
ține noi și mărețe succese pe 
calea dezvoltării lor economice- 
sociale, a consolidării indepen
denței lor naționale, a bunăstă
rii .și fericirii ! (Aplauze prelun
gite).

Putem să afirmăm că vizita, 
rezultatele ei corespund nu nu
mai intereselor popoarelor noas
tre, ci intereselor tuturor po
poarelor, cauzei generale a pă
cii și colaborării în lume. (A- 
plauze, ovații).

Desigur, tovarăși, vorbind des
pre rezultatele acestor vizite, 
despre unitatea dintre politica 
noastră internă și externă, tre
buie să tragem și anumite con
cluzii pentru noi, și anume că 
este necesar să intensificăm e- 
forturile pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea 
al partidului de-făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Avem deplina convin
gere, că, pășind cu hotărîre îna
inte pe drumul pe care am 
pornit, oamenii muncii — sub 
conducerea Partidului comunist
— vor înfăptui cu succes acest 
minunat program, asigurînd ri
dicarea țării noastre, a națiu
nii noastre socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație, 
creșterea bunăstării și fericirii 
întregului popor ! Doresc să vă 
urez dumneavoastră. întregului 
nostru popor, succese tot mai 
mari pe calea înfloririi și fe
ricirii patriei noastre socialiste I 
(Aplauze prelungite, urale pu-* 
ternice, se scandează Ceaușescu
— P.C.R. !).

Trăiască prietenia dintre po
porul român și popoarele ță
rilor vizitatej (Aplauze, urale).

Trăiască solidaritatea poporu
lui român cu mișcările de eli
berare națională din Africa I 
(Urale, aplauze prelungite).

Trăiască unitatea tuturor for
țelor antiimperialiste ! (Aplauze, 
urale puternice).

Trăiască pacea și cooperarea 
între toate popoarele lumii I 
(Aplauze, urale prelungite, se 
scandează Ceaușescu — P.C.R., 
Ceaușescu și poporul !).

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului este ur
mărită cu atenție, fiind subli
niată în repetate rîndurj de 
aplauze, de ovații și urale. Cei 
prezenți, asemeni întregului nos
tru popor, își exprimă deplina 
aprobare față de rezultatele 
fructuoase ale vizitei întreprin
se de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cele 8 țări din A- 
frica care deschid no; perspec
tive pentru dezvoltarea contac
telor reciproc avantajoase din
tre România și țările Africii, 
în cele mai diferite domenii — 
politic, economic, tehnico-știin
țific, cultural în interesul și spre 
binele poporului român și po
poarelor acestor țări, al cauzei 
păcii și colaborării internațio
nale, al unității de acțiune a 
tuturor forțelor antiimperialiste, 
revoluționare și progresiste din 
lume.

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

tuale. Ei au remarcat marile trans
formări și deplasări de forțe care 
au loc în lumea contemporană și 
au subliniat convingerea lor că for
țele păcii, democrației și progresu
lui social, dorința puternică a po
poarelor de pe toate continentele 
de a trăi într-un climat de încre
dere și securitate se manifestă din 
ce în ce mai viguros. Această ten
dință caracteristică a epocii actuale 
limitează tot mai mult tâmpul de 
acțiune al forțelor imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste. In acest 
context, a fost subliniată preocu
parea Republicii Socialiste Româ
nia și a Republicii Arabe Egipt 
pentru menținerea și garantarea pă
cii în lume, pentru stabilirea în 
viața internațională a unor relații 
bazate pe afirmarea plenară a c- 
galității în drepturi a statelor.

Părțile au fost de acord că inte
resele consolidării păcii și securității 
mondiale, interesele dezvoltării tu
turor țărilor lumii pe calea indepen
denței și progresului social, sînt pre
cumpănitoare și reclamă întărirea 
unității de acțiune și a solidarității 
tuturor forțelor antiimperialiste. Ele 
consideră că contactele între con
ducătorii diferitelor state reflectă 
tendințele pozitive ce se manifestă 
in viața internațională, în direcția 
căutării unor soluții care trebuie să 
fie conforme cu interesele generale 
ale păcii și securității.

Cele două părți au subliniat că 
singura bază pe care se pot clădi 
relații normale între state o consti
tuie respectarea strictă a principii
lor independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc — care repre
zintă, în ansamblul lor, norme una
nim recunoscute ale dreptului in
ternațional. Rclevînd cu satisfacție 
faptul că politica externă a celor 
două țări este ferm bazată pe a- 
ceste principii, cele două părți s-au 
declarat împotriva politicii imperia
liste de agresiune și amestec în tre
burile interne, pentru respectarea 
dreptului sacru al liecărui popor dc 
a-și hotărî singur calea dezvoltării, 
potrivit dorinței și intereselor pro
prii.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Arabe Egipt 
au exprimat profunda lor îngrijo
rare față de continuarea situației 
grave din Orientul Apropiat, care 
constituie o serioasă amenințare la 
adresa păcii și securității interna
ționale. Ei au reafirmat sprijinul lor 
față de rezoluția Consiliului de 
Securitate 242 din 22 noiembrie 
1967 și față de rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. 2 199 din 13 
decembrie 1971 și au sublinia; im
portanța și urgența aplicării depline 
a acestora, în scopul realizării unei 
păci juste și trainice. în zonă.

In acest context, ei au reliefat 
necesitatea reluării neîntârziate a 
misiunii dr. Gunnar Jarring, repre
zentantul special al secretarului ge
neral al O.N.U. în Orientul Apro
piat, în vederea îndeplinirii rezolu
ției Consiliului de Securitate.

Cei doi președinți au menționat 
că perpetuarea conflictului și ten
siunii în Orientul Apropiat servește 
numai intereselor forțelor imperia
liste, ambițiilor lor de dominație.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea dc a se ajunge la o regle
mentare a problemei poporului 
palestinian, potrivit drepturilor și 
aspirațiilor sale naționale legitime, 
ca un element indispensabil în e- 
dilicarea unei păci juste și trainice 
în Orientul Apropiat.

Partea română a reafirmat apre
cierea sa lață dc inițiativele Repu
blicii Arabe Egipt pentru regle
mentarea pe cale pașnică a conflic
tului din zonă și a reiterat punc
tul de vedere că Israelul trebuie să 
manifeste mai multă receptivitate în 
vederea rezolvării conflictului potri
vit tuturor prevederilor rezoluțiilor 
Organizației Națiunilor Unite, men
ționate mai sus.

Partea egipteană a apreciat spri
jinul Republicii Socialiste România 
pentru reglementarea pașnică a si
tuației din Orientul Apropiat, pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate 242 și a rezoluției Adunării 
Generale a O.N.U. 2 199.

Reafirmîndu-și solidaritatea de
plină și sprijinul hotărît cu lupta 
eroică a popoarelor vietnamez, lao
țian și cambodgian pentru liber
tate și independență națională, cei 
doi șefi de stat s-au pronunțat pen
tru încetarea agresiunii americane, 
a bombardamentelor împotriva Re
publicii Democrate Vietnam, pen
tru retragerea imediată și definiti
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vă a tuturor trupelor S.U.A. și ale 
aliaților lor din Indochina, pentru 
respectarea dreptului sacru al po
poarelor vietnamez, cambodgian și 
laoțian de a-și hotărî singure soarta. 
Ei au declarat că sprijină pozițiile 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și ale Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, în vederea regle
mentării problemei vietnameze, pre
cum și propunerile Guvernului Re
gal de Unitate Națională al Cam- 
bodgiei și ale Frontului Patriotic din 
Laos, care constituie baza reală pen
tru o reglementare politică a pro
blemelor Indochinei.

Cele două părți și-au exprimat 
sprijinul față de propunerile guver
nului Republicii Populare Democrate 
Coreene, privind unificarea pașnică 
a Coreei.

Cei doi președinți au discutat si
tuația din Africa și au reafirmat 
profundul lor atașament față de 
dreptul inalienabil al popoarelor a- 
fricane la independență. Ei au ex
primat hotărîrea lor dc a continua 
să acorde întregul lor sprijin luptei 
popoarelor din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau, Namibia și alte te
ritorii dependente, pentru lichidarea 
asupririi coloniale, cucerirea libertă
ții și independenței naționale, pen
tru înfăptuirea năzuințelor lor de 
pace și progres social. Ei au con
damnat cu fermitate politica de 
discriminare rasială și de apartheid 
dusă dc regimurile rasiste minori
tare din Republica Sud-Africană și 
Rhodesia, încălcarea flagrantă a 
drepturilor fundamentale ale omului 
și au cerut să fie întreprinse ac
țiuni concrete și imediate pentru 
punerea în aplicare a Declarației 
privind acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, pre
cum și a diferitelor rezoluții ale 
Organizației Națiunilor Unite pri
vind decolonizarea și apartheidul. 
Ei au subliniat importanța faptului 
că, pentru prima dată, o sesiune a 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
dedicată acestor probleme, a avut 
loc pe continentul african.

Cele două părți au reafirmat 
sprijinul și solidaritatea .lor cu 
lupta popoarelor din statele de 
pe continentul african și din 
alte regiuni ale lumii pentru a- 
părarea și consolidarea indepen
denței naționale, politice și e- 
conomice, a realizărilor obținu
te în lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului și ne- 
ocolonialismului. Relevînd im
portanța consolidării unității 
de acțiune a țărilor africane 
pentru înfăptuirea acestor aspi
rații fundamentale ale popoa
relor continentului, ele au e- 
vocat contribuția de seamă care 
revine în acest scop Organiza
ției Unității Africane.

Cele două părți au discutat 
situația economică din țările în 
curs do dezvoltare și au fost dc 
acord că lichidarea stării de 
subdezvoltare economică și cre
area condițiilor ca toate popoa
rele să beneficieze neîngrădit 
de cuceririle civilizației moder
ne reprezintă. în lumea de azi. 
o problemă de interes major 
pentru progresul necontenit al 
omenirii și asigurarea păcii 
mondiale. In legătură cu aceas
ta, ele au evidențiat rolul pri
mordial pe care îl are efortul 
fiecărei țări de a pune în valoa
re potențialul său material și 
uman pentru propășirea sa c- 
conomică și socială. Totodată, 
s-a subhniat necesitatea impe
rioasă a lărgirii colaborării 
multilaterale între state. Ele au 
cerut țărilor dezvoltate să eli
mine toate barierele și restric
țiile din relațiile economice in
ternaționale cu țările în curs de 
dezvoltare și au chemat la pu
nerea în aplicare a programu
lui celui de-al do-ilea deceniu 
O.N.U pentru dezvoltare Ele 
au acordat o mare însemnătate 
viitoarei sesiuni a U.NC.T.A.D. 
ce va avea loc la Santiago de 
Chile și au subliniat necesita
tea ca rezultatele ei să reflecte 
interesele țărilor în curs de 
dezvoltare, indiferent de orân
duirea lor socială sau zona geo
grafică.

In cursul schimbului de pă
reri cu privire la evoluția situa
ției din Europa, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mohamed Anwar Al Sadat 
au apreciat în mod pozitiv efor
turile statelor de pe acest con
tinent pentru pregătirea con
vocării conferinței general eu
ropene pentru securitate și co
operare, inițiată de țările socia
liste, ce urmează a avea Ioc în 

viitorul apropiat, cu participa
rea, pe baze egale, a tuturor 
țărilor europene și a altor țări 
interesate. Ei au considerat că 
realizarea acestui obiectiv vital 
al popoarelor din Europa va 
contribui la statornicirea unui 
climat de destindere în lume, 
la întărirea păcii și înțelegerii 
internaționale.

Cei doi președinți au sublini
at că înlăturarea tuturor facto
rilor de încordare în zona Me- 
diteranei constituie un element 
important pentru menținerea 
păcii în Europa și în lumea în
treagă.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea înfăptuirii dezarmă
rii generale și. în mod special, 
a celei nucleare. Ele au denun
țat cursa înarmărilor si au ară
tat că se impune să fie între- 
prinși pași concreți pentru in
terzicerea armelor nucleare șl 
lichidarea stocurilor existente, 
pentru realizarea altor măsuri, 
cum ar fi crearea de zone de- 
nuclearizate și desființarea 
blocurilor militare. Ele au ex
primat sprijinul lor deplin pen
tru convocarea unei conferințe 
mondiale de dezarmare cu par
ticiparea tuturor statelor în 
condiții de egalitate Aceasta 
ar contribui la pacea și securi
tatea internațională și ar permi
te ca resursele folosite în pre
zent în domeniul militar să fia 
dirijate spre scopuri pașnice în 
interesul tuturor popoarelor, 
pentru lichidarea stării de sub
dezvoltare.

Cei doi șefi do stat au rea
firmat atașamentul țărilor lor 
la principiile Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite și au ex-> 
primat hotărîrea lor dă a con
tribui, împreună cu celelalte 
state membre, la sporirea efi
cienței organizației în soluțio
narea problemelor majore ale 
contemporaneității. In acest 
context, ei au salutat Cu satis
facție restabilirea drepturilor le
gitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U. și în organis
mele sale și au apreciat aceas
ta ca o importantă contribuție 
la realizarea scopurilor și o- 
biectivelor organizației In a- 
celași timp, cei doi președinți 
au subliniat necesitatei conti
nuării procesului do realizare a 
universalității O.N.U., prin ad
miterea altor state — condiție 
ca organizația să reflecte m u 
bine realitățile lumii contempo
rane.

Cele două părți 3u apreciat 
că vizita oficială a secretaru
lui general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Arabă 
Egipt și convorbirile care au a- 
vut loc cu acest prilej reprezin
tă o importare* -ontrilbio-f la 
dezvoltarea relațiilor româno-e- 
giptene, ce deschide o nouă e- 
tapă în consolidarea legăturilor 
de prietenie tradițională dintre 
poporul român și poporul egip
tean, precum și la cauza păcii 
și cooperării internaționale. To
todată. ele și-au exprimat dorin
ța de a continua și multiplica 
schimburile de vizite la nivel 
guvernamental și la alte nive
luri, în vederea extinderii ra
porturilor și a colaborării mul
tilaterale dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Socia
listă Arabă, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, doamna Elena 
Ceaușescu și personalitățile ca
re i-au însoțit au exprimat pre
ședintelui Republicii Arabe E- 
gipt, Mohamed Anwar Al Sa-* 
dat, Uniunii Socialiste Arabe, 
guvernului și poporului egipJ 
tean, întreaga lor gratitudine 
pentru primirea călduroasă și 
ospitalitatea ce le-au fost rezer
vate.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, și doamna Elena 
Ceaușescu au invitat pe preșe
dintele Republicii Arabe Egipt, 
președintele Uniunii Socialiste 
Arabe. Mohamed Anwar Al 
Sadat, și pe doamna Al Sadat să 
facă o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd a fi stabi
lită ulterior, pe cale diploma
tică.

Din lipsă de spațiu, progra 
mu! T.V, pentru săpiămîna 
viitoare va fi publicat în zi
arul nostru de mîine
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