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Nlcoiae Ceausescu. împreună eu, to
varășa Elena Ceaușescu, va efectua

o vizită oficială de stat în Japonia 
In prima decadă a lunii Iunie a.c.

Socialistă 
Democrată

Președintele. Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,

de deplină irtțelegere; stimă șl res- 
fp'pct reciproc.

nescu.
Mihai Gere, Ion

Pană 
Trofin, 
membri supleant! 
Executiv al C.C. 
al C.C. ni P.C.R.
P.C.R.." ai Consiliului de Stat șl al 
guvernului, conducători de Institu
ții centrale si organizații obștești, 
oameni de silință, artă și cultură, 
■ziariști români și străini.

Au participat tovarășii dr. Kurl 
Fichtner, Otto Wlnzer, Oskar Fi
scher. dr. Hasis Voss. Gerd Kttnig. 
precum șl persoanele oficiale care 
însoțesc delegația Republicii De
mocrate Germane;

.i/ml nlsjr u Iii i a fa cerilor _ ex Usgte. 
lîăns Voss.- ambasadorul ■ R.

Oskar Fischer, dr. Hans

NIculescu-MlzIL Gheorghe

Gheorghe Radulescu. Virgil
Iile Verdel, membri și 

ai Comitetului 
al P.C.R.. secretari 
membri ai C.C. al

Uulul de Miniștri al Republici! Di 
mocnite Germane.

Au .luat
Ceaușescu
Emil Bodnara.ș, Manea
Paul , Nlculescu-Mizfl, 
Pană,! i 
Trofin, 
Cioară,
Drăgănescu, Jar. os 
Lupa, 
Rău tu,
Voltec, Iosi 
Cornel Burtică

Mihal Dalea, Miu Dobrescu 
loniță, Ion Sță-

Gljga, Vnslle Vlad. 
s-n desfășurat ta- 
caldă, prietenească.

în întrecerea 
luncii din re-

sociallsle, prec 
preocupărilor 

perspectivă ale 
Român șl 
Unit din 

asigurarea 
al al societății

anțl al C.C. nl P.C.R., consilieri la 
C.C. al P.C.R., Grigore Bârgăoanu; 
vicepreședinte al Comisiei guver
namentale de colaborare șl coope
rare economică .și tehnică. Gheor
ghe Roșu, șef de sector la Secția 
relații externe a C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Diaconescu, ambasador, 
director In Ministerul Afacerilor 
Externe: ■ ■ ■

Din partea Republicii Demo
crate Germane iau parte tovarășii 
Erich Honecker, prim-secretar al 
Comitetului Central, al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
Willl Stoph, membru nl Biroului 
Politic ol Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania. președintele Cdnșillulil 
de Miniștri al Republicii De- 

dr. Ku.-t 
supleant al 
vlccpreședln- 
de Miniștri,

creta r ai 
Partidului 
mania, și 
Biroului
Central nl Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consl-

Seara, Comitetul Central al Parti
dului Comurilsț Român și Consiliul 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România au oferit o recepție In 
onoarea delegație! de partid șl gu
vernamentale a Republicii Demo
crate Germane, condusă de tova
rășii Erich Honecker, prim-secretar 
ol C.C. al P.S.U.G., șl Willl Stoph. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
nl P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane.

Au luai parte' tovarășii Nlcoiae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnnraș. Manea Măhescu. 
Paul

Tovarășul Ni coin a Ceaușescu, 
secretar general al L-nrll lulul Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat nl Republicii So
cialiste România, a primit, joi la 
amiază, la sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
în vizită protocolară, delegația de 
partid șl guvernamentală a Re

publicii Democrate Germane, con
dusă de tovarășii Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., și 
Willl Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. a! P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
ai R. D. Germane.

L.a întrevedere, au luat porte to
varășii dr. Kurt Fichtner, Otto

arclnllor de 
i . socialiste 

Declarația Congresului 
că toate efortu- 

soeialistă trebuie 
oamenilor, s-o

stat german, 
rănilor, șl-n 
solidaritatea 
tru făurirea 
mocratlcp șl . .. . .
tul Germaniei, In anii construcției 
socialism ului, între țările noastre 
s-nu dezvoltat raporturi, rodnice de 
colaborare economică, politică, teh- 
nlco-ștlințltlcă culturală.. Aceste _ .
relații au larg! perspective de in- (Continuare in pag. a Hl-a)

parte tovarăși I .Nieolăe 
Ion Gheorghe. Maurer, 

-Măhescti,- 
___ . Gheorghe 

Gheorghe Răduleseu, Virgil 
, Iile Verde?, Gheorghe 
i. Florian Dănălache. Emil;

Fazekas, Petre 
Dumitru Popescu, Leonte 

' Gheorghe Stolen, Stefan 
Banc. Petre Blâjovlcl, 

Miron Consign 11-

Au luat parte tovarășii dr. Kurl 
Fichtner, Otto Winzer, Oskar Fi
scher. dr. Hons Voss, Gerd Kflnig 
șl celelalte persoane care însoțesc 
delegația Republicii Democrate 
Germano.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale Republicii Democrate Germane 
șl Republicii'Socialiste România.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat tatreo atmosferă cal
dă, prietenească, tovarășii Nlcoiae 
Ceaușescu și Erich Honecker au 
rostit toasturi.

um șl a- 
actuale șl 

Partidului 
Partidului/ 
Germani? 

progresulf 
SOC1’!

III i

mr

tensificare in viitor, pe planuri 
multilaterale. Acordu! comercial de 
lungă durată pe perioada 1971—1973 
prevede creșterea, cu 70 la sulă a 
schimburilor economice dintre ță
rile noastre De asemenea, se va ex
tinde cooperarea Iii producție, în 
domeniul tehnicii și în alte domenii 
do activitate. Dezvoltarea continuă 
a raporturilor noastre corespunde 
pe deplin intereselor celor două 
țări, servește cauzei socialismului, 
păcii șl colaborării între popoare.

O premisă deosebit de favorabilă 
pentru amplificarea schimburilor 
și cooperării noastre, reciproc a- 
vnhtnjoase, o constituie progresele 
pe care cele două țâri le obțin In 
construirea socialismului. în dez
voltarea forțelor do producție, a 
științei șl tehniclli

•După cum cunoașteți,, poporul, 
român se află antrenat cu toa
tă energia In realizarea pro
gramului stabilit de Congresul 
al X-lea al partidului cârc 
prevede dezvoltarea în ritm intens 
a bazei lehnlco-materinle. perfec
ționarea relațiilor de producție, a 
organizării întregii societăți, adîn- 
clrea democrației socialiste, parti
ciparea tot rral intensă a maselor 
de oameni ai muncii la conducerea 
statului, aplicarea în viață a prin
cipiilor eticii șl echității socialiste, 
făurirea omului nou. cu un larg o- 
rizont de cunoaștere, cu o conștiin
ță socialistă. înaintată. Vă putem 
spune, cu bucurie; că poporul nos
tru înfăptuiește cu succes’ acest 
amplu program de făurire a socie
tății, socialiste multilateral dezvoF 
tale pe pămlnlul României.

Cunoaștem și urmărim cu interes 
șl satisfacție succesele mari pe 
care oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană le obțin. Ia

mocrateî, Germane 
Fichtner, membru 
C.C. al P.S.U.G., 
te nl Consiliului 
președintele părții germane în Co
misia. Intorguvern.ametyală de co
laborare 'economică -româno-ger- 
mană, Otlo. - Wlnzer,. (membru ol 
C.C. al P.Srt/G j ministrul aface- 
ritonmîrtorno.viasKăriflschPf. mem
bru al Q,C. al P.S.U.G';, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, dr. 
Hans Voss, ambasadorul R.D. Ger
mane la București, Gerd KOnlg, 
adjunct al șefului secției interna
ționale a C.C. al P.S.U.G.

Participă, de asemenea, tovară
șii Frank Joachim Hermann șl 
Achita Wolf; consilieri al primului 
secretar al C.C. nl. P.S.U.G., Willl 
Ulmann, sef de sector la Secția lu-

nescu, Ștefan Andrei, Ion Dlncă, 
Mihai. . Marinescu, Chlvu Stoica, 
Corneliu ăhlriescu, ministrul aface
rilor externe. Teodor Marinescu, 
șeful -Secției -relații- externe a C.C. 
al P.C.R., Vaslle Vța'd, ambasado
rul Republici! Soclaliste; România 
în Republica. Democrată Germană, 
Eduard Elseriburger,, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate ■ germană, membri ol 
C.C. al PșC.R.. ai Consiliului de 
Stat șl ai guvernului, conducători 
de Ipsiltu’,11 centrale și -organizații 
obștești.

Cpmlfelul Central al Partidului 
Comunist Român ți Consiliul de 
Miniștri • al ■ Republicile Socialiste 
România „au oferit joi, Ia Palatul 
Consiliului de Stat, un dejun dfl- 
cial .In onopr'ea delegației.de partid 
ți guvernamentale a Republicii De
mocrate Germane, condusă c!c to
varășii Erich Honecker, prim-se- 

Comltetulul Central al 
Socialist’Unit din Ger- 

Wlill Stoph. membru al 
Politic, al Comitetului

Joi, 11 mol, a sosit în Capitală 
delegația de partid șl guvernamen
tală a Republicii Democrate Ger
mane, condusă de tovarășii Erlch 
Honecker, prim-secretar al C.C- ui 
P.S.U.G., și -Willl Stoph; membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri nl R. D.-- Germane, 
care, la Invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri, 
•tace o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră:

După cum s-o anunțat, .cu pri
lejul vizitei va fi semnat Trata
tul de prietenie, colaborare șl ;a- 
slstență mutuală Intre Republica 
.Socialistă România și Republica 
Democrată Germană.

, Din delegație fac parte. tovarășii 
dr. Kurt Flchtnen membru su
pleant nl C.C. nl P.S.U.G.. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții germane 
în Comisia Interguvernnrnentaiă 
de colaborare economică „româno- 
feefmtfjîft, Otto Wlnzer. membru, nl 
C.C. nl P.S.U.G., ministrul aface
rilor externe. Oskar Fischer, mem
bru al C.C. ai PIS.U.G..’ adjunct o!

D

Joi, la Palatul Consiliului da 
Stat; au avut loc convorbiri oficia
le între delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socia
liste România șl delegația de partid 
șl guvernamentală a Republicii 
Democrate Germane.

Din partea română, la convor
biri , participă .tovarășii Nlcoiae 
Ceaușescu, secretar general aL 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat ăl Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al' Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent ai C.C. nl P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Mihai Marinescu,-membru al C.C.' 
nl P.C.R., vicepreșetllhîe al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române In Comisia Intergu- 
vernnrijțmțnlă de colaborare econo
mică romăno-germahă. Corneliu 
Mănescu. membru al.C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe. Teo
dor Marinescu, membru,al’ C.C. ăl 
P.C.R.. șeful Secție! relații externe 
a C.C. a! P.C.R.. Vdsile Glign. ad
junct ol ministrului afacerilor ex- 
ivȚiid; Vășfieh'vLnS." membru* "su-' 
.pleant nl C.C. al P.C R.. ambasado
rul Românie! în R. D. Germană.

Participă, de asemenea, tovară
șii Ștefan Bîrleti. membru al C.C, 
al P.C.R.. șef al Protocolului do 
stat de pe iîngă Consiliul db Stat 
al Republicii Socialiste România, 
c-.i rangul de ambasador. Mihal 
Drăgânescu. Constantin Mitea șl 
Gheorghe Oprea, membri supic-

A luat parte, de asemenea, tovară
șul Santiago Carrillo, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Spa
nia, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

Au .participai, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
In România și alțl membri ai 
corpului diplomatic.

înainte de începerea recepției au 
fost Intonate imnurile-de stat ale 

-Republicii Democrate Germane șl 
Republicii Socialiste România.

Recepția s-a , desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

. (Agerpres)

demonstrează în mod impresionant 
marea forță creatoare, realizările 

ț’clasei muncitoare și ale întregului 
popor. Ele pot îl remarcate alit in 
dezvoltarea industrială, cit și In do
meniu) Invățămintului. științei și 
culturii. Am dori, dragi tovarăși 
români, să vă felicităm foarte 
cordial pentru aceste realizări re
marcabile.

Din fericire, șl,noi putem face un 
bilanț pozitiv în ce privește reali
zarea hblăririlor Congresului al 
VUI-lea al Partidului nostru So
cialist Unit din Germania. Clasa 
muncitoare, țăranii cooperatori, in
telectualitatea și ceilalți oameni al 
muncii lucrează cu multă Inițiati
vă pentru rezolvarea se 
înfăptuire a orîndulrll 
dezvoltate, 
partidului nostru, 
rile. In societatea 
să slujească fericirii 
bucurat nu numai de aprobare, ci 
șl de sprijinul deplin n) poporului. 
Prin realizările lor 
socialistă, ■oamenii r 
publica noastră creează premisele 
necesare pentru continua ridicare 
ă nivelului ior de trai materia! și 
cultural.

Stimată asistență,
împreună cu Uniunea Sovietică, 

în concordanță cu programul de 
pace ol Congresului al XXIV-lcă 
al Partidului Comunist nl Uniunii 
Sovietice, Republica 
România, Republică 
Germană șl celclolle țări frățești 
duc o luptă hotărită pentru întări
rea păcii șl pentru securitate In 
Europa. Putem constata cu satls-, 
îacțle depl lnă că situația Interna* 
țlonală se schimbă In continuare 
în favoarea socialismului, păcii șl 
progresului. Comunitatea statelor

Â ■ ■ .'..'S■ r' ; i
ternațlonală a C.C. al P.S.U.CL, 
Helmut Ziebnrt, directorul Direc
ției Europa de Sud-Est din M.A.E., 
Peter bort, șeful direcției de presă 
și informații clin M.Ă.E., Siegfried 
Bock, șeful direcției de sinteză din 
M.A.E., Siegfried Corn, șeful sec
torului pentru România din Com'- 
tetul de Stat ol Planificării.

în timpul convorbirilor, cele 
două delegații s-au Informat re
ciproc asupra realizărilor Republi
cii Socialiste România șl Republi
cii Democrate Germane In dez
voltarea economiei, științei șl cul
turii 
supra 
’de 
Comunist 
Socialist 
pentru 
multllatei 
liste. Cele două părți nu 
cut un schimb de păreri cu prl 
la dezvoltarea continuă, pe 
ple planuri, a relațiilor dintre I 
două țări. S-a exprimat dorin ți 
ele să șe extindă și să, se divert 
ce in, continuare, pe măsura 

- b! Li lă | tis»» mâr cu» ta/ ar.eșlei-b/' 
celor-două țări; în folosul șl\ 
resul umbelor ponoare, ni q 
socialismului și păcii în Euroj 
In întreaga lume.

Au fost, de asemenea, abort 
probleme Internaționale de l’n 
res comun. ■ \

Convorbirile s-au desfășurat' îi>» 
tr-o atmosfera caldă,.tovărășească/ /î» rJ i»11 in ft lninlrnl<i"O st t-*.»»-

Stimate tovarășe Ceaușescu.
Stimate tovarășe Maurer.
Stimați prieten! și tovarăși,
Arh dorința sinceră să vă mul

țumesc cordial, dumneavoastră. în 
numele tuturor membrilor delega
ției de partid și guvernamentale a 
Republicii . Democrate Germane, 
pentru primirea prietenească care 
rie-n fost făcută In Republica So
cialistă România

Tratatul de prietenie, colaborare 
șl asistență mutuală, pe care li vom 
semna în,.timpul vl/Jlei noastre, va 
marea o notiă etapă în relațiile 
dlntțe ambele noastre state și im
pari re socialiste. Ele stat slrlns le
gate prin socialism. Interese .și țe
luri comune în lupta pentru pace 
.$1 isecuriUite.: Pe acest fundament 
se bazează prevederile Tratatului 
șL, credincioși principiilor mnrxism- 
lenlnismulul ,.șl internațlonalissnu- 
lul proletar, le vom înfăptui

Tocmai astăzi se dovedește, după 
părerea noastră, că coeziunea for
țelor. tuturor; țărilor frățești, unite 
în jurul Uniunii"/Sovietice, este’ 
hotărîtoare. Prin aceasta se Impun 
avantajele; socialismului cel mal 
repede .și. în același timp. mal 
bine spre binele oamenilor muncii, 
al fiecărei jări socialiste tn fe
lul ațesta. în același timp. întrea
ga comunitate a, statelor sorifills- 
le îșl'întărește ponderea șl influen
ța el în arerjo internațională.

Drugi tovarăși români.
Oamenii muncii din republica 

noastră urmăresc eu viu Interes 
realizarea obiectivelor stabilite de 
Congresul a! X-leâ nl Partidului 
Comunls! ■ Român, pentru con
struirea ne mai; deoarte a soclnlis- 
muiul Transformările _■ însemnate 
care îsl, puni amprenta1 oe înfăți
șarea României soclaListe de astăzi

Stimate tovarășe Hoaccker,
Sllmota tovarășe Stoph,'
Stimați tovarăși șl prieteni.
Im! face o deosebită plăcere să 

vă salut în mod cordial In r.umele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de 
Stat, al guvernului, ol întregului 
popor român șl să vă urez, bun 
venit, pe pămintul României.

Primirea caldă pe care v-a fă
cut-o populația Capitalei este o ex
presie a •sentimentelor ■ de priete
nie șl solidaritate internațlonallstă 
pe care cetățenii din România le 
au față de oamenii muncii din Re
publica Democrată Germană — 
sentimente care, statem convinși, 
stat; împărtășite în mod reciproc.

Vizitai dumneavoăsțra' constituie 
un moment.deosebit de Important 
în dezvoltarea raporturilor de prie
tenie •$! cooperare dintre țările 
noastre;;ea va contribui la .-mul 
buna cunoaștere reciprocă, -la în
tărirea alianței și colaborării din
tre România și Republica Demo
crată ‘ Germană. Tratatul; de prie
tenie, colaborare șl asistență mu
tuală care va ti semnat cu acest 
prilej va crea cadrul propice pen
tru evoluția ascendentă o raporțu-’ 
rilor dintre țările, partidele șl po
poarele noastre. Este știut că. încă 
din primele zile, ale creării Repu
blicii Democrate’ Germane, Romă-, 
nin n salutat cu căldură, primul 

al muncitorilor șl ță- 
manlfcstol sprijinul și 
deplină cu lupta pen- 
une! orindulri noi. de-; 
progresiste pe pămin-

Winze:
Voss, Gerd Kbnig. <

Au- .participai tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Mihai Marines
cu, Corneliu Mâhescu, Teodor Ma
rinescu. Vosile

întrevederea
tr-o atmosferă

•7*-
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CURIER JURIDIC
■

Chipuri 
hrîhco^ 
vehesti»

Petre Cristea, îndrumător la 
complexul muzeal Curtea Dom
nească din Tirgovlștc. cercelind 
cu migolă Iconografia bisericii 
mari domnești, realizată de o 
echipă condusă de vestitul zu
grav Constantin, autorul multor 
altor picturi similare datlnd din 
vremea tal Constantin Brinco- 
veanu, a ajuns la o descoperire, 
pe dt de neașteptată, pe atlt I 
de Importantă.' Cercetăto
rul tîrgovlșiean n Identificat aid 
singurul autoportret a! celebru
lui aigrav cure șl-a legat nu
mele tîe o serie de monumente 
din Tlrgovlșle. BuairaflL Poî- 
logl. Dolcesll. Horezu. Polo- 
vrad. Cozia șl altele. De ase
menea. în fresca aceleiași bise
rici. cunoscută ptaă acum mal 
ales prin cea mul bogată gale
rie de portrete voievodale din 
țară, el a reușit să Identifice 
personajele linei scene 
zentlnd o nuntă brincovenească 
In care apar domnul eu soția șl 
una din fiicele sale, stolnicul 
Cantaruzino. Duca Vodă al Mol
dovei șl fiul său Constantin 
Vodă. Tonte aceste descoperiri 
formează obiectul unul studiu 
aflai sub tipar ta publicația 
„Valachlca”. editată de muzeul 
județean Dîmbovița.
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anil precedent! In ce privește prPdu"' 
cerea șl valorificarea legumelor 
Programul de organizare șl dezvolta-

©

©
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| Zodia. 
I păcălelilor?
I M a ga rin ele de legume
» fructe ale I.A.S. Satu-Mare au ■ 
I intrat — te pare — In rodia™ g 
| păcălelilor. La doar o lună ți § 
Ici!cm zile, ci! a trecut de la .

1 aprilie, clnd magazinul nr. I g 
al sus-numltel întreprinderi cin- I 
dea produsele la preturi mal 

Iniari declt cele prevăzute In | 
lista de preturi (fapt consent- g 
nat la rubrica noastră din nr. » 
910S al ziarului), cumpărători- g 

■ lor le-a fost oferită o nouă 8 
I țarjă de ^păc4i«H“. De 
’ data aceasta, extinse la scara .
\ întregii rețele comerciale a

I.A.S. Astfel, legătura de ceapă | 
tra ulndutd cu 0.S5 lei, In lac ’ 
le 0,35 lei, iar legătura de fi- 0 
țchî cu 1,25 tel, în toc de 0,75 
J. Căutlndu-l pe cel răspunză- I 
r de noua ,Jarsă“, oficiul de n 
efuri șl tarife l-a identificai ■ B 

! p-ermarfa contabilului tef |

Narat că„^itaî8,W‘7faOmftd’* j, 
"■ r

i rdmlne netratatS; „pacten- I 
ui* i s-a administrat pa loc | 

Jicnda corespunzătoare.

/„Răzbu- 
narea44 se I

I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
i 
I

numește
crimă

Tn urmă cu 15 ani. Intre mal I 
multi locuitori din satul Cordun . . 
(Neamț) a Izbucnit o ceartă ur- | 
mată de o bătaie cu ciomege, I 
cuțite și topoare. In urmn căreia 
unul dintre ei a decedat De a- I 
tunel, fiul acestuia. Ioan Grigo- I 
re. căuta cu orice preț să se « 
răzbuna, dar nu știa po cine, a 
într-o «cară, după ce „a cerce- I 
tal” adevărul, In paharul cu | 
alcool, s-a oprit asupra coasă- 
teanuluj său Nieolao Hei. căruia I 
î-a aplicat o lovitură mortală. | 
După 10 zile de cercetări. In ur- “ 
ma probelor descoperite, I.G. a | 
fost arestat în curlnd va afla că i 
„răzbunarea* sa se numește cri- | 
mă șl că ea va fi tratată ca , 
atare. I

Bere din 
piatră ?

Se parc că do. „Intr-una din 
serile trecute — ne serie Violeta 
Horjia din București, Calea Gri- 
vifel nr, 25f). ap. 73 — ne aflam 
mai multe persoane le. restau
rantul „Delta Dundrir șl, In aș
teptarea grătarelor, ospătarul 
ne-a servil bere „Doljana". pro
dusă de Fabrica de bere din Cra
iova. La un moment dat. dtn- 
tr-o sticlă s-au rostogolit In pa
har o mulțime de... pietricele ! 
Spre convingere, „anexez” ală
turat sticla cu restul de 70—30 
de pietricele rămase în ea. Cum 
or fl ajuns in sticlă, e qreu 
jd-mi dau seama. Afară numai 
tie' cazul dacă nu cumva la 
Craiova berea se scoate chiar 
din... piatră seacâ”. Păstrăm 
mostra pentru ce: ce vor rd 
Mdâ de ce n-a fost stoarsă 
bine... materia primă 1

• ••

îo. ^năvodul" 
unui control ;

Pentru asigurarea dezvoltării 
bazei piscicole, in luna mal nes- 1 
cultul sportiv este interzis. Cu < 
toate acestea, zilele trecute, ee 
bălțile aparțlnlnd C.AP. Fu- | 
tineta șl pe cele aflate ta preaj
ma orașului Urzicen! din Jude
țul Ilfov, nu mai puțin de 48 de 
..pescari” lșl încercau norocul. I 
Cfizuțl In „năvod” ca urmare a i 
unul control întreprins do orga
nele de miliție șl piscicole, loti ! 
braconierii șl-au primit sanc
țiunile de rigoare. De unae se 
vede că peștele ..mușcă” $1 In 
sezon Interzis, dar cu alte con
secințe.

Rubrics redactată de
Dumtlrii TÎRCOB 
Gheorqho DAVID 
ți corespondenții „Scînleii"

Important este ca în flecare județ 
să se asigure întregul sortiment de 
legume necesare consumului local ni 
populație! șl să se apeleze ta produc
ția județelor din sud numai pentru 
unele specii care apar mal tim
puriu. Conducerea partidului a 
subliniat In repetate rinduri necesi
tatea ca fiecare Județ să albă o bază 
proprie de aprovizionare cu legume. 
Aceasta presupune cultivarea înlre- 
gli suprafețe planificate, realizarea 
sortimentelor necesare și Înche
ierea la timp a contractelor 
intre unitățile de producție și cele 
do valorificare. Din situația existen
tă ta Centrata de producție, valorifi
carea șl industrializarea legumelor șl

Avem o primăvară deosebit de fa
vorabilă pentru agricultură : fa pri
ma parte a lunii ap'rille a fost timp 
frumos, ceea ce a permis lucrătorilor 
de pe ogoare să insămlnțcze mai de
vreme declt de obicei și. mal ales, șâ 
facă lucrări excelente dta punct do 
vedere calitativ : a urmat o perioadă 
cu ploi binefăcătoare. Această vre
me a fost și este exceptional de 
bună șl pentru legumicultura Nu 
s-au maj înregistrat brume Undi care 
să afecteze legumele plantate ta 

.1 nici vlnturi puternice care să 
llsîrugă solarjlle. Aceste condiții tre

buie folosite din plin pentru a obține 
fa acest an o producție rit mai mare 
de legume. în vederea asigurării ne 
această cale a und bune aprovizio
nări a populației. >U <u

Pe lingă condițiile climatice favo- Țl’Ș stau bine. Anallzlnd situația po
rablle do care aminteam, există șl un județe șl pe sortimente, so poate ve-
cadru organizatoric mal bun decît "in dea ert nu există ntot.vc de prea
„„ii multă mulțumire. Si lată, do ce. în
____ ________ _ __ jjor primul rtnd.;ln\multe judele nu srnu 
Programul de organizare șl dezvolta- fachetat conlracte pentru toate can- 
re a horticulturii urmărește Integrarea țitațlle de legume. Acțiunea de con- 
Intregil crtlvltățl - de ta asigurarea •-
semințelor și plnă la valorificarea 
produselor obținute — șl asigurarea 
unei legături mal slrlnse intre uni
tățile de producție, de valorificare șl 
de Industrializare. La acestea sa 
adaugă dezvoltarea bazei tehnleo-ma- 
terlale necesare tegumlcislturii. con
cretizată In tnveslltille mari făcute 
pentru extinderea ©erelor, solarillor, 
n complexelor pentru producerea ră
sadurilor. mecanizarea complexă In 
legumicultura. Generalizarea acordu
lui global ca formă do retribuire a 
munci! îndeamnă pe cooperatori să 
muncească mal bine, să obțină pro
ducții superioare.

Există deci toate condițiile ca ta a- 
cesl an să se facă progrese mal mari 
In creșterea cantitativă șl calitativă 
a producție! legumicole. Sa constată 
însă o seamă de rămlneri în urmă 
fa ce privește executarea lucrărilor 
de sezon în legumlcultură. Din anali
zele care au fort făcute la minister, 
confruntate cu unele situații de pe 
teren, fie desprind dteva concluzii a- 
supra cărora vom insista ta ri ".ciu
rde care urtaează.

~Kș ->Si", .,,

■ ■

ti

sil

*

!

■ ^«^3 - : ,i?uciorv A

pi

i

5

■unei

fructelor privind încheierea contrac
telor rezultă că In ansamblu lueru-

traciare nu a fost încheiată in Jude
țele Argeș, Bihor, Brăila, Cluj, Pra
hova, vorbind numai de cele conside
rate mori producătoare de legume. 
Ne întJlnlm șl In arest an eu un fe
nomen ma! vechi : întreprinderile a- 
grieole de stat, cum sînt cele din Ju
dețele Cluj, Bihor. Brăila, nu au con
trariat deeit o parte din legumele 
prevăzute în planurile lor de produc
ție. Este necesar ca șl oceste unități 
să fie antrenate în efortul general 
ce se face In agricultură pentru a 
sa realiza Integral sarcinile do creș
tere a producției legumicole.

Totodată, se semnalează unele 
neajunsuri fa asigurarea sortimente
lor de legume. Nu s-a realizat, de 
exemplu, planul de contractări ta 
tomata, cele mal mari rămlneri in 
urmă consîatlndu-se fa acele județe 
cure șl ta ani! trecuțl așteptau să le 
fie trimise produse din alte părți 
(Dîmbovița. Gorj. Mehedinți. Neamț) 
Ia care se adaugă Judele mart produ
cătoare de tomate, ca Dolj (mal slnt 
de contractat 4 8M tone). Prahova 
(3 009 tone). Teleorman (2EK© tone) 
etc. A lntlrzlat. de asemenea. Inchelc-

rea de contracte la fasolea verde, mal 
oles fa Județele Alba. Botoșani. Gorj. 
Sibiu. Vaslui. Vilcea. Vrăncear adică 
tocmai acolo unde condițiile climati
ce permit obținerea unor producții 
buno șl superioare dta punct de ve
dere calitativ. Este necesar ca orga
nele județene de partid, de stat și n- 
gricolc să sprijine Întreprinderile de 
producere șl valorificare a legumelor 
șl fructelor să Încheie contracte pen
tru toate cantitățile de legume pre
văzute a se cultiva și livra.

Desigur, contractarea este doar pri
mul pas. Esențial este ca prevederile 
respective oă fio realizate prin plan
tarea șl InaAmfațarea la timp a tutu
ror suprafețelor planificate si prin 
aplicarea întregului complex do 
măsuri agrotehnice. Timpul este bun 
pentru legumicultura, semințe șl ră
saduri au fost asigurate ta cantități 
îndestulătoare. în aceste rile, toate c- 
forturile trebuie șă fie concentrate 
pentru încheierea plantărilor în rimp. 
Or, și din acest punct de vedere există 
serioase rămlneri ta urmă. Dacă pen
tru județele din nordul Moldovei șl 
centrul Transilvaniei, unde timpul a 
fost mal rece, taUrrierlle stat, oare
cum, explicabile, pentru cele dta sud 
nimic nu poate justifica tărăgănarea 
plantărilor, fată dteva situații care 
caracterizează atitudinea organelor 
județene și n conducătorilor de 
unități agricole față de sec
torul legumicol. Dacă In jude
țul Dolj plantatul legumelor fa 
cîmp s-a făcut pe 78 ta sută din su
prafețele prevăzute tar In județele 
Olt șl Ilfov pe 80 fa sută din supra
fețe. in Județul Teleorman, această 
lucrare s-a făcut in proporție de nu
mai 81 ta sută. Nu este un caz sin
gular. în județul Argeș, planul la 
plantări de legume ta cîmp s-a realii 
zat tn proporție de 71 ta cuta. Iar m 
județul vecin — Dîmbovița — de nu
mai 48 ta sută. De asemenea, la Arad 
procentul respectiv reprezintă 70. Iar 
la Timiș numai 57. Și asemenea com
parații pot fi făcute Intre multe |u- 
dete cu condiții climatice asemănă
toare. dar alo căror rezultate diferă 
foarte mult. Este necesar ca. In a- 
cesto zile, foloslndu-se timpul bun 
și umezeala din sol, să fie gră-

,T < ?• *•/ ■' " ' '
plantat centra rea- 
a planului la fîo-

: 1 l > V

hite lucrările de 
liz.'ireji Integrală 
care sortiment.

■
în loguml.cultur& mal mult declt 

la oricare alte culturi agricole este 
nevoie ca lucrările de întreținere să 
fio executate la timp șl cu cea mai 
mare răspundere. Ploile din ultima 
vreme au fost binefăcătoare pentru 
agricultură, dar ta grădinile de le
gume favorizează dezvoltarea buru
ienilor. Aceasta impune să m trea
că cu toate forțele !a executarea lu
crărilor de Întreținere — prășit, plivit, 
combaterea bolilor și dăunătorilor, a- 
râcltul tomatelor. Irigatul acolo unde 
este , nevoie ete. Este adevărat 
că ploile nu împiedicat desfășurarea 
normală a acestor lucrări. Dar acum 
trebuie folosită fiecare zi, pan- 
tru a nu „scăpa” legumele ta buru
ieni. cum obișnuiesc să opună grădi
nărit Organizarea șl retribuirea 
muncii ta acord global au darul să 
cointereseze mal mult pe membrii 
cooperativelor agricole să execute 

lcole la timp și do 
țll mari

t

ii

toate lucrările agri__ ...
această calo să obțină producții mari 
șl de bună calitate. Numai că. po
trivit datelor furnizate de ministep 
din cele 123 OT'9 hectare prevăzute a 
se cultiva cu legume ta cooperative
le agricole au fost tuchelate anga
jamente scrise cu cooperatorii numai 
pentru o suprafață care renrezlnlă 
74 0©B hectare. Aceasta șl explică de 
ce In unele județe nu s-a produs încă 
revirimentul așteptat ta ce Pri
vește executarea lucrărilor în legu
micultura.

Iată deci o seamă de probleme de 
maro Importanță care trebuie «ă fie 
rezolvate urgent de către organele 
județene de partid, de stat sl agri
cole. de conducătorii unităților agri
cole. Tov. fag. Ion Ceaușescu, 
adjunct al ministrului agriculturii. 
Industriei alimentare șl apelor, ne-a 
declarat că au fost luate măsuri ta 
vederea Impulsionării lucrărilor do 
sezon ta legumicultura. De la mi
nister și din cadrul altor organe cen
trale au fost trimisa pe teren colec
tive de specialiști care să ae ocupe, 
împreună cu organele locale, de rea
lizarea integrală a suprafețelor pre
văzute a wj cultiva cu legume, de 
executarea fără întindere a lucrărilor 
de întreținere șl de livrarea produse
lor ' 
tatdaf" 
organele", 
Se șl

care au ajuns la maturi-
0 comercială. Este năcăsar W’ 

gănelp’Jude.tidețene de ■ partid.
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Moi garaîtari

Cuvîntul de ordine
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Dnîcrgențl! cu 
se bucură astăzi 
preclere din cartea gospodine
lor. Colectivul fabricii lărgește 
permanent sortimentul deter- 
gentilor (astăzi produeînd peste 
20 de tipuri de detergent!). Îm
bunătățind caracierlstlclle de 
Întrebuințare ale acestora. Fa
milia acostora va mal cre/te fa 
acest an. Chiar In aceste zile a 
fost omologat un produs noii, 
deosebit de util gospodinelor. 
Este vorba do detergentul de 
înmuiere care va preceda spă
larea rufelor. Spălatul propriu- 
zls va fi astfel extrem de mult 
ușurat- „Luxll” este un alt ex
celent detergent, de asemenea 
nou. pentru spălarea veselei. 
Datorită Ingredientelor tjpII- 

„Luxllui” este supe-
„Tixulul* sl altor nro- 
simllare din s’.rălnăta- 
îndepărlînd extrem de re- 
grftsîmile. mal

diversificării 
utilitatea 
'"■ --H

bere!, a 
J.Dorq* 
„LBU -

.• val pentru spălarea sticlelor s! i 
în plus este mal Ieftin dccll ori- 1 
care alt produs de «iritare. Tot | 
alei este I<K,i’.l aă amintim sl de i 
„S—Dero—100“. degresoru! uni- ' 
versat al pieselor protejate in ț 
EUbatante arase sau rășini. A- 
cest nou produs eaie destinat. I 
mal alea, uzine! pltestene de . 
autoturisme, dar el poate fl II- J 
vrat șl uzinelor „Steagul roșu" ț 
și „Tractorul” dta Brașov. .Au- 
tobuzur-București. Un produs i 

a P/vtrwaOă1 îr* In. n

la C.E.1.L Arad

mn-ca „Dero* 
de o bunii a-

uleiurilor comestibile, 
produce detergentul 
Dero”. care este udee-

i

montare.
1 rlor
•duse 
te. el

■ pede
emailul vaselor, de-șl faianță.

Pentru industriile

ales de pa 
pe porțelan

laotclul. a

de ffUBerflnlțle folosit în in
dustria rulmenților reprezintă 
farăș! un succes recent al co
lectivului fabricii. Cea mal re
centă noutate ’ Stațiile de în
treținere a autoturismelor din 
Ploiești nu începui să foloseas
că noul șampon auto „Dero”. 
care determină o spălare rnp:- 
dă. dar. sl mai Important, con
feră un luciu deosebit autoturis
melor după spălare, coca ce o 
aă-1 Incinte ne proprietarii lor

*
*

J

ARAD (corespondentul . .Seta
te! i". Gola Gabriel). — Uni
tățile din cadrul C.E.I.L. Arad 
au obținut In primele patru luni 
ale acestui an rezultate remar
cabile. A fost Înregistrată o de
pășire la producția globală in 
valoare de circa 8 milioane lei. 
Iar la producția marfă — de 
peste 7 milioane lei.

-- Mobila realizată de către 
fabricile noastre din Arad șl 
Plncota este tot mal solicitată de 
numeroși beneficiari din tară șl 
de peste hotare — ne spune to
varășul inginer Florin Crtstes- 
cu, director general ol C.EJ.L. 
Arad. Acest, fapt ne determină 
Insă să ne preocupăm nu numai 
de sporirea producției, cl șl ds 
îmbunătățirea calității el. de 
crearea unor no! tipuri de mo
bilă cu caracteristici superioare, 
competitive.

in cadrul combinatului ară
dean ae fabrică o gamă variată 
do garnituri șl piese de mobllfi- 
stll. printre care măsuțele de 
servit cu 3 seturi stil „Neptun". 
barul „VeniM®. comodele si scau
nele „Bruhn” ele., furniruite 
cu stejar, nuc, paltin, fag. rna- 
bon. palisandru. în aceste zile, 
constructorii de mobilă arădeni 
au asimilat un nou tip de dor
mitor. o sufragerie compusă din 
patru piese, două garnituri de 
hol ®I oițele, la care Isl găsesc 
o largă utilizare feroneria mo
dernă jl masele plastice.

T
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producere șl valorificare a legume
lor si fructelor eă acorde cea mal 
maro atenție bunel desfășurări a lu
crărilor de sezon In grădini pentru 
a se obține un belșug do leguma în 
1072.

■-

Ion HERȚEG

ate încadrăm și promovării 
personalului In unitățile 

socialiste de sțat
din evidența lor este necesar ea uni
tățile să comunice organelor de pla- 

nielo cărora semnează tehnicianul care posturile vacante, precum si con- 
dlțlllo de fitudli șl vechimi 
trebuie să le Îndeplinească cel pro
puși pentru susținerea examenului 
sau concursului. De asemenea, este 
necesar ®ă se comunice care din pos
turile vacante a-au ocupat intre timp 
pentru a fl scoase din evidența ofi
ciilor de plasare.

Necesarul de muncitori necnllflcati 
■ se stabilește in continuare potrivit 

planului anual de recrutare. Munci
torii necallficațl din mediul urban 
vor fi repartizați după procedura 
prevăzută de H.GM. nr. 4457/1953. în 

ce privește mun- 
---------------------- — citori! calificați șl 

personalul tehnic, 
economic, admi
nistrativ șl de 
altă specialitate,. 
vor funcționa ta 
continuare comi
siile prevăzute de 
H.C.M. 4457/1K3, 
care avizează. ce
rerile de reparai 

” zare. BineințeleB, 
oficiile de plasare 

vor trebui să țină seama șl să dispu
nă. atunci clnd este nevoie, reparti
zarea cu prioritate a femeilor văduve, 
cu copil multi, a persoanelor prove
nite din familii cu venituri mul mici, 
a personalului devenit disponibil ca 
urmare a organizări! unităților etc. 

în condițiile aplicării Legii 12'1971, 
se pune Întrebarea dacă se mal pot 
face încadrări ta unități pe baza unui 
termen de încercare, așa cum pre
vede Codul mundi. Noua lege nu mal 
reglementează termenul de încerca
re cu prilejul încadrării în muncă. în 
schimb se prevede un termen de în
cercare de trei luni pentru persoane
le care au reușit la examenul sau 
concursul organizat, pentru ocuparea 
unei funcții de conducere, ta vederea 
stabilirii dacă ntal corespunzătoare 
pentru postul respectiv șl a definiti
vării promovării. Aceasta este o ga
ranție ta plus că cel promovați în 
anumite funcții vor fi capabili să în
deplinească atribuțiile funcției de 
conducere. Precizăm că numai pen
tru Încadrările care, potrivit Legii 
12/1671. se fac fără examen sau con
cura (portari, curieri, personal de 
serviciu șl alte posturi echivalente), 
verificarea capacității de a îndeplini 
sarcinile se poate face pe baza unul 
termen de încercare.

Potrivit dispozițiilor finale ale legii, 
plnă la 1 iulie 1972 &a vor stabili, 
printr-o hotărire a Consiliului de Ml- 

ftspte"'... ...........-............

țta’SEMtel htaâririXeondHIIle deiistuM 
dli șl vechime pentru funcțiile speci
fice diferitelor sectoare de activitate 
stat cele prevăzute în U.C.M. nr. 
911/12'38 privind Îmbunătățirea siste
mului de salarizare și majorare a sa
lariilor. precum șl ta hoîăririle d« 
aplicare a "acesteia In diferite ramuri 
de activitate.■________ " IJ

Un grup de salarlațl da la Com
binatul siderurgic din Galați. In nu- 
Costel Guriță. soiicItÂ amănunte in 
legătură cu unele aspecte ridicate do 
încadrarea și promovarea personalu
lui In unitățile sorialLste de stat. La 
Întrebările lor sl ale «Hor cititori 
care uu ficrls redacției răspunde as
tăzi tovarășul Constantin Măneseu, 
directorul Direcției legislației muncii 
din Mlnlsteru! 'Muncii.

Legea nr. 12/1971 privind încadra- ■ 
rea și promovarea personalului In 
unitățile socialiste de atât prin or
ganizarea sistemului de apreciere a- 
nualâ a personalului. Întărirea rolu
lui colectivului 
de muncă In pro- -----------------------
movarea ares
tata. fatroduce- 
rea probe! prac
tice. a. examenu
lui sau concuren
ta! == ca modali
tăți da Informa
re. cunoaștere, a- 
preriere si veri
ficare a per
soanelor cu oca
zia încadrării în 
muncă — urmărește realizarea în 
practică a ceea ce poporul nostru ex
primă prin cuvintele ..omul potrivit 
la locul potrivit”.

Se sile că. In ceea ce privește folo
sirea in mod organizat a forței de

Răspuns
la întrebările 

cititorilor

muncă, ta tara noastră există Inflta- 
țate prin lege organe caro au sar
cina să sprijine recrutarea șl repar
tizarea In muncă n personalului. La 
apariția Legii îa/lSIl a devenit nece
sar să se clarifice cum trebuie puse 
de acord dispozițiile acesteia cu pre
vederile legale anterioare apariției el. 
referitoare lo recrutarea ®l repartiza
rea forței de muncă necallflcate — 
H.C.M. nr. 371/1035 — șl cele referi
toare ta recrutarea ?1 repartizarea 
organizată n muncitorilor calificați șl 
a personalului tehnlco-admtaîatrativ 
— ELC.M. nr. 4 '157/1953. Este vorba, 
cu alte cuvinte, de a ști în ce măsură, 
aceste două acte normative, comple
tate prin II.C.M. nr. 210/1983, se mal 
aplici sau nu ta practică in cornii-■ 
țille existenței Legii 13 1971.

Din lectura comparativă a netelor 
normative menționate mai sus al n 
Legii 12/1671 rezultă că. ta ceea ce 
privește muncitorii calificați sl Reca
lificați. verificarea Prin probă prac
tică sl. respectiv, a capacității de a 
putea executa probele cuprinse ta 
listele de lucrări necallflcate se făcea 
șl Înainte, pe baza H.GM. 
a^O/lSSS. Se înțelege că recrutarea șl 
repartizarea acestui personal urmea- 

ta conttauuțfcta

în ce privește personalul tehnl'co- 
'admtaWraHvt'IeSeâ'a adus ur:e!o Imi-n 
bunătățlrl. Astfel, pentru prime dală 
se statornicește că repartizarea dată 
de oficiile de plasare, în vederea în
cadrării personalului tehnlco-admi- 
nlstrntlv, este urmată de examen sau 
concurs. Pentru ca oficiile de recru
tare ți repartizare a tortei de mun
că să cunoască posturile vacante din 
unități și să repartizeze persoanele

nr.

e pe care

OE«M tai®®?

Desfășurată In mod orga
nizat. de cițiva ani. In toa
te Întreprinderile noastre 
industriale, acțiunea de or
ganizare științifică a pro
ducției șl a muncii — ini
țiată de conducerea parti
dului — «-a afirmat: ca un 
factor deosebit de Impor
tant In asigurarea creșterii 
producției. In ridicarea ni
velului calitativ al întregii 
activități productive. In tot 
mai multe Întreprinderi, n- 
fla'tă intr-o etapă de matu
rizare. de aprofundare ț.I 
de generalizare a studiilor 
valoroase, organizarea știin
țifică a producției șl a 
muncii a devenit o preocu
pare stărui:oare a colecti
velor de muncitori. Ingi
neri șl tehnicieni, ale cărei 
utilitate și măsură reală 
elnt date de rezultatele e- 
conomlce generale. Efi
ciența ridicată In practică a 
studiilor, atunci dnd ele 
stat aprofundate, ciad iz
vorăsc din necesități Intrin
sece ale perfecționării pro
ducției. cînd se line seama 
de cerințele actuale și 
de perspectivă. este de
monstrată convingător de 
exemplul Combinatului si
derurgic din Hunedoara.

1 locului nece- 
illnlere aparte In

t’.lle in care s-a acționat 
pentru materializarea aces
tui studiu, despre pasiunea 
cu care au muncit zeci si 
sute de muncitori, lneinerl 
șl tehnicieni, ,dornici să 
vadă cit mal Iute cu pu
țin ță măsura reala a efi
cientei unei singure acțiuni 
de organizare. Dar mal 
importante decît toate, mal 
convingătoare sini argu
mentele practice oferite de 
eficiența studiului amintit :

ea deplină afllndu-se In 
curs de realizare in paralel 
cu perfecționarea unora din 
măsurile promise. Da foot, 
ee cuvine subliniat realis
mul de cure se dă dovadă 
In permanență In finaliza
rea studiilor de organizare 
Științifică. Do fiecare dată. 
In apllearea unor măsuri ee 
ține seama de sugestiile 
făcute ds oamenii care lu
crează efectiv, de condițiile 
concrete ale producției.

Din capul 
sită o sublln.-.„ ......... ... 
teresul permanent al con
ducerii combinatului pentru 
aplicarea nelntlrzlată In 
practică a tuturor măsuri
lor precis conturate In stu
diile de organizare, astfel 
ca vasta muncă do concep
ție depusă să șe materiali
zeze Intr-un timp cit mai 
scurt Ase. de nlldfl. un efect 
deosebit'l-o avut aplicarea 
In viață a concluziilor sta
diului privind îmbunătăți
rea stnictaril organizatorico 
șl a .stetemutai de conducere 
in cadrul direcției mecanice 
din combinat. în acest fel 
s-a ajuns, printre altele, la 
separarea -1.1. 
execuție a pieselor |ML -----____ —
schimb de cea de reparații.. nice stat reflectat, _____
la reorganizarea serviciilor terea producției de piese 
din cadrul', direcției mean- ...
nice —' publndu-s® • un ac

La Combinatul siderurgic

0 1
co

f

din Hunedoara
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DEMONSTRAȚII 
NVINGĂTOARI 
i spiRiiii
PRACTIC

printre altele, urmările Im- 
activltătii de bunătățirUor survenite ta

■ de activitatea direcției meea-
lectate ta crei- 

____, „ Jitiei de piese 
de schimb șl de utilaje.

----  ,—™ executate ta . eomblnațul 
cent deosebit ne regruparea hunedorean. cu 20 ...la sută

«. fațade realizările anului
— fa aplicarea ,070- ,n reducerea aprecla-twiiweu buft a dura(e! rej,arațlnoî.

efectuate la unele agresata 
importante.

Un alt domeniu vizat de 
studiile întreprinse a fost 
organizarea transportului 
cărămizilor refractare in 
combinat — activitate cu 
înaltă frecvență In deservi
rea sectoarelor de bază pro
ductive. Studiul Întreprins 
in acest sens a fost aplicat 
parțial ta 1971, valorificarea

Sl echilibrarea atribuțiilor 
acestora ■ __ __ _______
unul nou regulament dg or
ganizare șl funcționaro a 
acestei direcții. Totodată, 
s-au Început lucrările pen
tru elaborarea nomencla
toarelor de piese pe agre
gate. a normativelor de 
consurn.de piese., fiind tipi
zate unele repere.

Desigur. In detaliu nr fi 
multe de spus despre direc-

p.

a:

/

redu- 
HBMUHHI ,.. pro
centului de spargere 81 de 
degradare n cărămizilor. De

' 'că. fa 
jrevede 

generalizarea transportului 
paletlzat șl contetaerizat. 
ta pas cu rceșlerea gra
dului de mecanizare a 
manipulării cărâmlrilor re
fractare, preocupări care, 
în final, vor conduce la ob
ținerea unor economii In 
valoare de aproape 5 mil^_ 
oane lei anuah

Ln oțelăria Martin nr. 2 
atenția cadrelor de spe
cialitate s-a concentrat în
deosebi asupra organizării 
activități! din serile ’cores
punzător cerințelor intro
ducerii la toate cuptoarele 
a tehnologiei de Insultare a 
oxigenului In bala metali
că. Mate riali zarea mături
lor stabilite în acest con
text s-a soldat cu obți
nerea unei producții «supli
mentare do peste " 53 KPI 
tone oțel. De asemenea, a- 
pllcaroa soluțiilor rezultate 
din studiul cu privire ta 
îmbunătățirea activității do 
întreținere șl reparații me- 

, conice șl electrice in ser
tarul oțelării a permis o- 
țetarilor ca. o dată cu reali
zarea unor economii ta va
loare de 480 0®B lei fn de
cursul unui an eă dea un 
spor de producție de 3 880 
tone oțeL

Faptele demonstrează cu 
argumente concrete că. 
aici, ta Combinatul side
rurgic din Hunedoara, per
fecționarea organizări! pro
ducției gl a muncii feste o 
acțiune cu caracter perma
nent» care a intrat în o- 
blșnultul activității genera
le a colectivului, spunln- 
du-$i cu tărie cuvinlul In 
flecare din Bccțlile șl sec
toarele combinatului. Ceea 
ce au realizat plnă acum 
siderurglștil hunedorenl ta 
acest vast șl complex do
meniu a! organizării știin
țifice trebuie continuat ®1 
aprofundat. dovedlndu-a» 
în continuare spirit prac-

torilor, precum sl 
cerea simțitoare a

subliniat este faptul 
acest domeniu, se pi

dfa studiul cu privire 
Imbunăiăllrea activității 
Întreținere șl re para IU t 

itrlce

Munca de concepție a stu
diului nu ae consideră nici
decum încheiată o dată cu 
conturarea măsurilor, cl ea 
se află Intr-un continuu șl 
fructuos dialog cu practica. 
Astfel, e-n' extins transpor
tai palelizat al cărămizilor 
refractare do la prlnclpalU u conei.ellMt !n (io;u;EI si 
furnizori interni, unele for- ... »
mate de cărămizi Hind chiar "" 
dirijate direct la secțiile 
consumatoare, fără a mat 
face „popasuri” la depozi
tul combinatului. Măsurile 
luate fn acest cadru de Îm
bunătățiri au facilitat o 
mal bună organizare a ac- 
tlvtțâțll în depozitul 
refractare’. 
manipulării mecanizate a 
materialelor. aprovizio
narea ritmică a consuma-

__-J de'
extinderea

măsuri eficiente, caro "să 
ducă la valorificarea do 
noi rezerve internă, ia 
fructificarea superioară a 
Întregului potențial tehnic 
și uman de care dispun — 
și toate acestea sub im
perativul creșterii eficien
ței economice.

Sabin 1ONESCU 
corospondoniui BScînî@ă*
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somnul prielenioi frâjefli

fiecărui sta't din â- 
pentru soluționa-

la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român

unei coroane

SC1NTEIA - vineri 12 mai 1972

rfndul lor, sub conducerea Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
în dezvoltarea economiei, științei, 
culturii, In ridicarea nivelului lor 
de trai. Ne bucură aceste realizări 
deoarece știm că dezvoltarea fie
cărei țări socialiste, înflorirea el 
multilaterală constituie o contribu
ție concretă de cea mai mare în
semnătate la întărirea forțelor 
mondiale ale socialismului, la cau
za progresului șl păcii în lume. 
Da altfel, una din marile schim
bări produse in viața internaționa
lă, în raportul de forțe mondial 
este tocmai creșterea continuă a 
Influenței socialismului, afirmarea 
toQ'mal puternică pe plan politic, 
economic și spiritual a țărilor so
cialiste.

Stimați tovarăși,
Im! exprim Încă o dată convin

gerea că vizita dumneavoastră în 
România se va înscrie ca un mo
ment deosebit de Important In evo
luția relațiilor dintre țările șl par
tidele noastre, în interesul cauzei 
generale a socialismului șl păcii, al 
colaborării Intre popoare.

Cu aceste gînduri, doresc să ridic 
paharul în sănătatea tovarășului 
Honecker, a tovarășului Stoph și a 
tuturor oaspeților noștri din Repu
blica Democrată Germană,

pentru prietenia șl ’colaborarea 
multilaterală dintre partidele, ță
rile șl popoare!? noastre ;

pentru triumful cauzei socialis
mului ; '

pentru unitatea țărilor socia
liste și a partidelor comuniste ș! 
muncitorești ;

pentru prietenie șl pace între 
popoare I

cvadrlparllt realizat’ în 
Berlinului Occidental, 

slnt forte reacțlo-

Stlmațl tovarăși,
Tratatul pe carc-1 vom semna 

prevede cadrul conlucrării țărilor 
noastre pe arena Internațională, în 
lupta pentru înfăptuirea aspira
țiilor progresiste ale omenirii, pen
tru victoria forțelor antilmperia- 
liste, pentru pace șl colaborare în
tre popoare.

România a militat șl militează 
cu consecvență pentru cu Repu
blica Democrată Germană — stat 
Uber ș! suveran; Iubitor de pace — 
să poată participa, în condiții de 
deplină egalitate, la viața interna
țională, la soluționarea marilor 
probleme care confruntă continen
tul nostru și întreaga omenire. în 
acest spirit, ne-am pronunțat și ne 
pronunțăm consecvent? pentru re
cunoașterea Republicii Democrate 
Germane de către toate statele, pe 
baza principiilor dreptului Interna
țional, pentru primirea ambelor 
state germane In Organizația Na
țiunilor Unite șl In organismele 
sale, pentru normalizarea raportu
rilor,.dintre Republica Democrată. 
Germană șl rRc'puJ)Uca>,jEedaralA. n: 
Germanici. Constatăm cu satisfac- ; 
țle cursul pozitiv luat în acest 
sens, ca rezultat atlt al creșterii 
prestigiului Republicii Democrate 
Germane pe arena mondială,’dl șl 
al luptei forțelor socialismului, 
progresului și păcii, a opiniei pu
blice înaintate.

România acordă o atenție deose
bită dezvoltării colaborării și soli
darității cu statele socialiste. Țara 
noastră promovează largi- relații 
economice, poliție©, tehnieo-ștlințl- 
fice, culturale cu țările membre ale 
C.A.E.IL în spiritul Programului 
complex adoptat la București, me
nit să asigure progresul neîntrerupt 
al fiecărei economii naționale, în
florirea fiecărei națiuni socialiste; 
țara noastră dezvoltă în același 
timp relațiile de colaborare tovă
rășească cu toate țările socialiste, 
aceasta corespunzând intereselor 
întăririi forței și unității socialis
mului pe plan mondial.
■•Manifestăm o atenție deosebită 

pentru intensificarea raporturilor 
noastre de prietenie, colaborare șl 
solidaritate cu tinerele state care 
au pășit pe calea dezvoltării inde
pendente. sprijinim în mod ferm 
mișcările de eliberare națională, 
lupta popoarelor împotriva colo
nialismului și neocoloniallsmu- 
lul, a oricăror forme de dominație 
$1 asuprire. O puternică manifes
tare a solidarității noastre cu a- 
cesle popoare a constliult-o șl re
centa vizită pe care am făcut-o 
în 8 state de pe continentul african.

In spiritul coexistentei pașnice, 
promovăm largi relații cu toate 
țările lumii, fără deosebire de o- 
rlndulre socială. La temelia tutu
ror relațiilor noastre Internațio
nale situăm In mod ferm princi
piile respectării mutuale a inde
pendenței șl suveranității națlo- 
nnie, egalității in drepturi, neames
tecului în treburile Interne șl a- 
vantajulul reciproc, ale nerecurge- 
rii la forță sau la amenințarea cu 
folosirea forței în raporturile In
terstatale.

România consideră că trebuie 
acționat cu toată fermitatea pen
tru înfăptuirea securității euro
pene, care să ducă la așezarea re
lațiilor dintre state pe baze noi, 
la dezvoltarea bolpborăril lor 
multilaterale, pe baza depline! e- 
gailtățl In drepturi, la înlăturarea 
tuturor. factorilor de tensiune șl 
Încordare din viața politică a con
tinentului. în acest spirit,- țara 
noastră a acționat consecvent pen
tru dezvoltarea relațiilor cu toate 
statele europene, pentru intensifi
carea contactelor și promovarea 
metodei tratativelor în soluționa
rea problemelor litigioase. Efor
turi pozitive au depus în acest 
sens țările socialiste din Europa, 
alte state Iubitoare de pace. Un 
pas Important pe calea deși1 lide
rii șl colaborării In Europa ar fi

socialiste a obținut, datorită acțiu
nii ci comune șl, totodată,. con
structive, progrese importante în 
promovarea principiilor coexisten
ței-pașnice. In relațiile dintre sta
te cu orindulre socială diferită. La 
aceasta au contribuit șl alte po
poare europene.

Ratificarea
Moscova șl ‘Varșovia de către Bun- 
destagul R. F. G. ar fi un succes 
mare pentru toți cel care se pro
nunță pentru pace și destindere în 
Europa Aceasta ar da înapoi toa
te’acele forțe care nu o poziție duș
mănoasă față de transformarea 
continentului nostril, dirilr-un fo
car al războaielor Imperialiste, de 
agresiune, în*r-o zonă a păcii, secu
rității și colaborăill

Noi nu avem Intenția să ne 
amestecăm In treburile Interne ale 
R.F.G. Dar trebuie - să constat că 
aminarea ratificării acordurilor de 
către .Bundestogul -ILF.G. este da 
natură să ■ întărească neîncrederea 
popoarelor față de acele forțe 
restauratlve din Rj.G. care doresc 
în mod vădit să mențină deschisă 
o portiță revanșismulul.

Populația R.D. Germane 
dezamăgită că, în ciuda

lui Marelui Stat Major, generali șl 
ofițeri .superiori,

în fața monumentului era ali
niată o companie de onoare. Fan
fara a Intonat imnurile da stat ale 
Republicii Socialiste “România șl 
Republicii Democrate Germano.

După depunerea coroanei de flori, 
cei prezențl au păstrat un moment 
de reculegere. AppX‘- participahțJI 
la ceremonie au vizitat rotonda 
mausoleului, aducind cu acest pri
lej un omagiu celor dispăruți.

în încheierea solemnității, cei 
prezențl au primit defilarea com
paniei militare de onoare.

Nlcolae Ceaușescu', 
Maurer, Emil. Bod- 
Mănescu, Paul Nl- 

Gheorghe Pană, 
Tro-

este 
, pora’cIR 

constructive a R.D.G., în pofida 
progreselor obținute pînă acum in 
normalizarea/relațiilor între R.D.G. 
și R.F.G., ratificarea acordurilor 
de către Bundestogul R.F.G. a fost 
din nou amlnată. Aminarea ratifi
cării acordurilor pe un Ump nede
terminat ar duce șl la faptul că nu 
s-iir putea' realiza un larg schimb 
de păreri între Il.D.G. și guvernul 
Brandt privind normalizarea rela
țiilor dintre : R.D.G. și R.F.G. 
Nerallflcăreă; acordurilor ar fi, de 
asemenea, în dauna tuturor i>b- 
pdarclor, în truck ‘intrarea în vi
goare a acordurilor dintre U.H.S.S. 
și R.F.G., dtșl dintre R.P. Polonă 
șl R.F.G. ar face mal sigură pacea 
în Europa. în aceeași măsură, a- 

“ ceșt ■ lucru este valablL/penteu Jn-; 
u srnrea- fri 'vigoare '»a tacorduluV 
P cvâdrlpartft' îh . legăturii ”'cu7 r" 
. nul occidental, a acordurilor șl 
înțelegerilor între R.D.G. și R.F.G., 
cit șl între republica noastră și 
Senatul .Berlinului occidental.

Ne' exprimăm speranța că. pînă 
la urmă, rațiunea va triumfa și că 
vor putea fl -realizați noi pași în 
direcția securității europene, In 
special In vederea convocării In cu
rl nd a Conferinței pentru securitu

lui, reprezentanți al consiliului oa
menilor munci! de 
germană, conducători ai unor in- 
stltujJi centrale șl organizații ob
ștești, general! .și ofițeri superiori, 
ziariști români și corespondenți al 
presei străine.

Erau prezențl șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membrii ambasadei Republicii De
mocrate Germane, a îți membri ai 
corpului diplomatic. <

Avionul cu care au călătorit so
lii poporului ’Republicii Democrat 
te' Germane a aterizat la ora 10,30. 
De la intrarea în spațiul aerian al 
României aeronava a fpsl însoțită 
de avioane cu reacție ale forțelor 
noastre armate.

La coborireă din avion,. tovarășii 
Erich Honecker șl Willi Stoph sîht 
salutați cordial de tovarășii Nlcolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer. ■ 
Conducătorii de partid șl de stat 
ai celor două țări îșl string prie
tenește mîlnlle.îșl adresează urări 
călduroase.

Comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul. Se intonează Im
nurile de stat ale Republicii De
mocrate,Germane șl Republicii So
cialiste România, In timp ce se trag 
21 salve de artilerie.

Tovarășii Erich Honecker șl 
Nlcolae Ceaușescu, Will! Stoph și 
Ion Gheorghe Mnurer trec în re
vistă garda de onoare.

Oaspeților: le sini prezentați 
apoi șefii misiunilor diplomatice și 
persoanele oficiale române venite 
inTntJmpinare. - . ■

Da pe un podium special amena
jat pe platoul central al aeroportu
lui, tovarăși! Erich Honecker șl 
Nlcolae Ceaușescu, Wlllj Stoph șl

de natură să-l reprezinte rn-, 
tiflcarea tratatelor dintre Uniunea 
Sovietică, Republica Populară Po
lonă — șl Republica Federală a 
Germaniei. O însemnătate deose
bită pentru Însănătoșirea climatu
lui european are, do asemenea, a- 
cordul 
problema 
Desigur, mai 
nare care se opun acestui curs po
zitiv, dar slntern convinși Că po
poarele, forțele iubitoare de pace 
vor putea Impune cursul destin
derii șl înfăptuirea, securității pe 
continentul european.

Considerăm că există premise 
favorabile pentru a se trece. în cel 
mal scurt timp, la organizarea șl 
ținerea conferinței general-europe- 
ne consacrate securități! și cola
borării.

Țlnind seama de faptul că pa
cea este indivizibilă, poporul nos
tru militează pentru stingerea fo
carelor de război și încordare exis
tente în lume. în acest sens, ne 
pronunțăm cu fermitate pentru 
încetarea războiului dus de Statele 
Unite ale Amerlcil în Vietnam și 
condamnăm cu toată severitatea 
măsurile recente adoptate de S.U.A. 
care reprezintă un grav pericol 
pentru pacea și securitatea Inter
națională. Considerăm că este ne
cesar ca Statele Unite să-și retra
gă trupele din Indochina, să res
pecte dreptul popoarelor vietna
mez, cambodgian și laoțian de a-și 
hotărî singure soarta. în ce pri
vește Orientul Apropiat, susținem 
în mod ferm principiul reglemen
tării conflictului în spiritul rezolu
ției Consiliului de Securitate din 
noiembrie IfMH. pronunțlndu-rie 
pentru retragerea trupelor israe- 
llene din teritoriile arabe ocupate, 
pentru asigurarea Integrități! șl su
veranității 
ceasta regiune 
rea problemei populației palestlne- 
ne potrivit Intereselor sale națio
nale.

‘România consideră''hecesâr'tatf 
toate statele —
miri ‘-r- să participe. acUv in viața 
Internațională, ca toate problemele 
spinoase care confruntă omenirea 
să fie soluționate cu .contribuția 
tuturor țărilor Interesate. în ce o 
privește,- țara noastră va face șl în 
viitor tot ce depinde''de ea pentru 
Instaurarea In lume a unor relații 
trainice de respect șl încredere In
tre națiuni, de colaborare și pace,

Ion Gheorghe Maurer primesc de
filarea gărzii de onoare.

în aclamațiile a mii de bucu- 
reștenl venlți să înîîmplne pe Inal- 
țil oaspeți, să le adreseze urări de r 
bun sosit, conducătorii de partid și. 
de stat al celor două țări se în1’ 
dreaptă spre salonul oficial al ai 
rogărlL Pionieri oferă buchete /' 
flori.

După ceremonia sosirii pe ae 
port;- tovărășii. Erich .Hpneckei 
Nlcolae Ceaușescu,, Wllli Stop; 
Ion Glfeorgfee';iffiurer Iau loc' 
mașini deschise escortate de itw 
cicliști șl se îndreaptă spre ri 
dința rezervată oaspeților.

La Intrarea în Capitală, ca șl 
întregul traseu de la aera, 
port șl pînă la reședință, zeci de 
mii de cetățeni salută cu căldură ■> 
pa conducătorii de partid șl de stat 
al celor două țări, aclamă înde
lung pentru prietenia dintre cele 
două popoare, pentru colaborarea 
dintre partidele, țările șl popoarele 
noastre. Se flutură stegulețe ale 
Republicii Democrate Germane șl 
Republicii Socialiste România.

Urind oaspeților bun venit pe pă- 
mîntul României socialiste, cetățe
nii Capitalei îșl exprimă convinge
rea că relațiile de prietenie șl co
laborare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român șl Partidul 
Socialist Unit din Germania, dintre 
Republica Socialistă România ți 
Republica Democrată Germană șe 
vor dezvolta în continuare în folo
sul ambelor popoare, al unității ță
rilor socialiste șl mișcării comu
niste internaționale, al cauze! păcii 
în Europa șl în întreaga lume.

tea europeană. în interesul păcii și 
securității europene, este neapărat 
necesar ca R.F.G. să recunoască 
nevalabllitatea Acordului de la 
MOnchen de la bun început.

Dragi tovarăș! șl prieteni,
Simpatia noastră șl sprijinul so

lidar sîht de partea acelor po
poare care lupta pentru pace, li
bertate și Independență națională. 
Noi ne situăm ferm de partea vi
teazului popor vietnamez și cerem 
încetarea neînUrzlată a agresiunii 
S.U.A, împotriva R,D. • Vietnam, rit 
și retragerea totală șl în același 
timp necondiționată a agresorilor 
S.U.A. șl a sateliților lor din Viet
namul de sud.

Republica Democrată Germană 
sprijină hotărit cerințele juste ale 
popoarelor arabe. No! sîntem pen
tru" retragerea trupelor Israeiiene 
din teritoriile arabe ocupate și pen
tru o soluție politică a conflictului 
în Orientul Apropiat conform rezo
luției Consiliului de Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite din 
22 noiembrie 1007.

Dragi prieteni șl tovarăși, 
în numele membrilor delegației 

noastre de partid șl guvernamen
tale, aș vrea să-mi exprim convin
gerea că vizita noastră șl semna
rea Tratatului de prietenie, colabo
rare șl asistență mutuală vor con
tribui la adlnclrea pe mai depar
te a relațiilor frățești între parti
dele, statele șl popoarele noastre.

Vă rog să ridicați paharul îm
preună cu mine șl să ciocnim pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
prieteniei și colaborării intre 
Republica Democrată Germană și 
Republica Socialista România, 

pentru unitatea și coeziunea co
munității statelor socialiste, pen
tru ^primul stat socialist din lume. 
Uniunea Sovietică, șl gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii Sovie
tice, ■ '

pen&u lupta noastră comună, 
pentru socialism și pace,

..umimf ’ în sănătatea membrilor Comlte- 
Berlî-:: tulul Central șl a secretarului ge

neral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 

în sănătatea membrilor Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România și a președintelui 
său, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, șl .

pentru binele și în sănătatea tu
turor tovarășilor și prietenilor ro
mâni prezențl I

în cursul după-nmlez!!, delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Democrate Germane, con
dusă de tovărășii Erich Honecker 
și Willl Stoph, a depus o coroană 
de -fiori la ■Monumentul eroilor 
luptei pentru libertalfea poporului 
șl a pa’..rial, pentru socialism.

La solemnitate au fost prezențl 
tovarășii Virgil TrOfln, Gheorghe 
Cioară, Ștefan Andrei, Mihai Ma
rinescu, Teodor Marinescu, șeful 
secției relații externe a C.C. al 
P..C.R,, Vasile Gllgă, adjunct al mi
nistrului afacerilor exlerne, Vnslle 
Vlad, ambasadorul țării noastre în 
R. D. Germană, general locotenent 
Constantin Popa, locțiitorul șefu-

Germane la București, Gerd K0- 
nlg, adjunct al șefului Secției In
ternationale a C.C. al PE.U.G.

La aeroportul Otopeni, unde a 
avut loc ceromqhln sosirii; erau 
arborate, drapelele de stat ale 
României și R. D.. Germane. în 
limbile română și germană, pe 
mari pancarte, erau înscrise urări
le venit delegației de partid
și guvernamentale a Republicii 
Democrate - Germane !“, „Trăiască: 
prietenia, colaborarea și alianța, 
frățească dintre Republica Socia
listă România șl Republica Demo
crată Germană !a. Pe frontispiciul 
pavilionului central al aerogării se 
aflau portretate tovarășilor Nlcolae 
Ceaușescu și- Erich Honecker, Jon 
Gheorghe Maurer și WlUi Stoph.

în intîmplnarea oaspeților au ve
nit tovarășii 
Ion Gheorghe 
naraș. Manea 
culescu-MlzU, 
Gheorghe Rădulescu, Vlrgll 
fin, Iile Verdeț, Gheorghe Cioară, 
Dumitru Popescu, Ștefan Voltee, 
Cornel Burtică, Mlhai Dalea, Ion 
Ioniță, Ștefan Andrei, Mihai Ma
rinescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
române In comisia inlerguverna- 
mcntală de , colaborare economică 
româno-germană, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe. 
Teodor Marinescu, șeful secției re
lații externe a C.C. al P.C.R., Va- 
slle Vlad, ambasadorul României 
în Republica Democrată Germană

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, membri ni C.C. al P.C.R., a! 
Consiliului de Stat și a! guvemu-

C.A.E.IL
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socialismului revendică Intre trăsătu
rile sale definitorii pe aceea n cu
noașterii temeinice a problemelor ac
tuale ale vieții politice Interne șl ex
terne. Amplul program de educație 
comunista a poporului a marcat o 
considerabilă ridicare a „ștachetei" ln 
ce privește exigența față de activita
tea da Informare politică desfășura
tă do organizațiile d© partid. Nimic 
mat firesc deci ea dezbaterea con
sacrata dcplatarll modalităților de am
plificare a forței de Inrlurire a mun
cii Ideologice Sl politico-educative să 
incorporeze sl o seamă de căutări 
privind Îmbogățirea conținutului și 
metodologiei Informării politice. Care 
dnt principalele concluzii, ce acțiuni . _ _ __
au prina viață ln ultima vreme 7 Iată categorii de oameni care, prin natura 
întrebările cărora le-am căutat răs
puns in ci le va dintre iudetele tarii. 
axlndu-na asupra propagandei prin 
conferințe, a răspunsurilor la întrebă
ri le nu .e do cetațonL

Punctul de Incidență a opiniilor ex
primate de numeroși activiști do 
partid, lectori, oameni ai muncii de 
la orașe șl sate l-a constituit âeea 
râ Informarea po
litică se dovedeș
te cu adevărat 
fructuoasă, efiei- 

j entă. cînd este co
nexată problema
ticii de bază a e- 
tapcl actuale de 
dezvoltare a so
cietății noastre, 
cînd miezul ei II 
formează substan
ța vie, bogăția 
de Idei a docu
mentelor de par
tid, a cuvîntarilor 
secretarului gene- 

’ ral al partidului 
„In județul nostru 
varășul Io 
Comilelulul 
Alba . 
rentă ca Îndată după apariția unui 
documont de partid sâ-1 populari
zăm șl (?i-l explicăm prin conferin
ța, dezbateri. Firește, ne îndreptam 
atenția spre acele categorii de oameni 
cărora documentul respectiv II se a- 
drcsaază ln mod direct, astfel ca el 
eă poata trece nelntirriat — si in 
cunoștință de cauză — la îndeplini
rea obiectivelor stabilite. Pentru con- 
cretizars voi aminti că ln peste de 

t întreprinderi, Instituții șl comune 
membri ai biroului, activiști șl lec- 
Țri al comitetului Județean de partid 

prezentat expuneri despre reper!ui
ttre conștiință și existența .cocla- 

Substanța acestor conferințe — 
ț au venit să dea răspuns nume- 
ftior Întrebări ce ne-au fost adre- 

cu diferite prilejuri — au con- ■ 
t-o aprecierile partidului nostru 
,oare la mutațiile de ordin ca!!-

inlruclt , asemenea expuneri
4t prezentate1'indwbștja'flu fataysMau. Informai 
cadre de conducere tdnF'a(ntre^' dlvolt&rificoiT 
>ri șl instituții, precum sl a in- 
ualllor de ln sate, am Insistat a- 
conclurillor practice șl. indeo- 

nsupra sarcinilor sporite ce re- 
iMturor factorilor învestiți cu

/tinderi educaționale*.
>1 In Județul Maramureș, pomitari- 

>rea operativă a celor mai impor- 
mte documente de partid s-a înce

tățenit ca o metodă curentă de lucru 
a comitetului județean de partid. Ast
fel. zeci de Întilniri ale membrilor 
biroului comitetului Județean șl ale 
altor activiști cu oameni al muncii de 
Ia sate au fost consacrate ciariflri:- 
rll problemelor dezbătute la congre
sul țărănimii cooperatiste, precum’ șl 
Ia conferința ne tară a secretarilor 
comitetelor de partid și președinților 
consiliilor populare comunale. La 
Bălța de sub Codru. SaWg. Păroasa. 
Asuaju de Sus. asemenea întilniri 
eu prilejuit ample referiri la modali
tățile concrete de a realiza. în comu
nele respective, dezvoltarea Intensivă 
și multilaterală a agriculturii coope
ratiste, atragerea tuturor cetățeni
lor la rezolvarea problemelor social- ■

economice cu caro este confruntata 
comuna, elslemnllzaroa localităților 
rurale, dezvoltarea activităților In
dustriale sl de prestări de servicii ele. 
S-a realizat. In Jelui acesta. un dia
log fecund in care, pe de o parte.au 
prins contur sarcinile concrete ce re
vin organelor locale de partid si do 
stat, tuturor locuitorilor, comunelor, 
tar. pe de alia parte, Inițiativa $1 spi
ritul da responsabilitate sociala ale 
maselor, stimulate de aceste dezba
teri publice, s-au materializai In nu
meroase propuneri, din care o bună 
parte sini in cura de Înfăptuire.

Investigațiile noastre au Încercat să 
detașeze. In același timp, preocupări
le pentru lărgirea sferei de cuprindere

parte sini in cura de Înfăptuire.
Investlgaț"' 

detașeze, in 
le pentru lărgirea sferei de cuprindere 
a informării politice asupra acelor
muncii lor — navetiști, lucrători pe 
șantierele dc construcții, muncitori fo
restieri — nu mai puține posibilități 
de acces Ia informația politică con- 
slsienfâ. In acest sens merita sem
nalate o seamă do Initiative Intere
sante.

Tn urmă cu citcva luni. Comitelui 
județean de partid Vilcca a Inițiat

nindu-șj să Intensifice munca de In
formare po-Mlicfi în rindul odor poa
te 2 OTO de muncitori forestieri, comi
tetul județean, după o nnallzfl ates
tă a tuturor posibilităților, a pus tn 
aplicare un ansamblu de măsuri. In
tre care : aprovizionarea regulați cu 
ziare și reviste a gurilor dc exploa
tare forestieră; extinderea rețelei air- 
dlo-vlzuole în multe cabane ; organi
zarea de întilniri ale muncitorilor cu 
brigăzi șiiinținco complexe. Dar 
loc pentru mal bine oile încă 
destul, după cum sublinia tovarășul 
Robei-î Krafdc. președintele comite
tului sindicatului U.E.LL. VIșeu de 
Su^, referlndu-se, intro altele, la ne
cesitatea unor mal frecvente întilniri 
ale membrilor biroului comitetului 
județean, ale activiștilor sl lectorilor 
săi. cu muncitorii din pădurile Ma
ramureșului.

Apare moritorie și inițiativa unor 
comitete comunale de partid din ace
lași județ de a organiza cu prompti
tudine acțiuni de popularizare a unor 
legi mai importante. Intr-o serie da 
localități — Șomcuța Mare. I 
Seini. Ulmeni — primarii.

® OPERATIVITATE ÎN POPULARIZAREA DOCUMENTELOR 
DE PARTID © DE CE ATÎTĂ TIMIDITATE ÎN GENERALI

ZAREA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE? © INTERESANTE 

INIȚIATIVE EDITORIALE
■ )* I ' ■ - 'fi,’’ }

_ _____ ne spunea to-
loan Stoica, eeaotar al 
„i județean de pantei 
a devenit o practica cu-

3S

Rozavlea. 
secreta

rii sau deputății 
consiliilor popu
lare se tnUlneșc 
cu cetățenii în 
cadrul unor dis
cuții întitulate : 
„Legi. decrete, 
hotărirl". Ultima 
dintre aceste In- 
tllnlri a fost con
sacrată cunoaș
terii prevederi
lor sl înțelegerii 
semnificației so
cial-poll lice a le g ii 
organizării . con
tribuției bănești 
și Ln muncă pen

tru efectuarea unor lucrări do Inte
res obștate-,

Semnallnd asemenea acțiuni, tre
buie să stălăm că ele elnt departe de 
a ti generalizata ; uneori slnt puțin 
cunoscute chiar de unități similare 
din cadrul aceluiași Județ. în Ump ce 
„Inillnirlle cu navetiștii* «au acțiuni
le de popularizare a legilor au Intrat 
ln practica activității unor organe do 
partid. In sate învecinate nici nu e-a 
aflat de asemenea' modalltAU eficiente.

Se cuvine arătat, totodată, că șa im
pune o mal bună folosire în cadrul 
acțiunii do informare politică a ma
terialului documentar aflai la cabi
netele de științe sociale și de răspin- 
dlre n cunoștințelor științifice. Din 
păcate, se manifestă tendința de a le 
privi drept simple expoziții de carte 
&au colecții de materiale grafice. Or. 
asemenea cabinet© pot șl trebuie că 
aibă rolul unor focare vil ale muncii 
politice. In cadrul cărora să se orgănl-

așa-numltele '„întilniri cu navetiștii", 
acțiuni Informative complexe, < desfă
șurate periodic in comunele din apro
pierea marilor centre Industriale, 
unde numărul :ia vel is Iilor osie mal 
mare. In ce constau ele ? Inta, po
trivit relatării tovarășului Costea 
Marinctiu, activist aj comitetului Ju
dețean. modul do desfășurare a unei 
asemenea întilniri care a avut 
loc !nlr-o duminică, In comuna 
Calicea, la căminul cultural. în 
fața locatorilor comunei — foar
te mulți dintre ei lucrează la 
Combinatul chimic din Rm. Vll- 
cea sau la U.E.I.L. Bâbeni -- s-au 
ținut ci te va scurte expuneri, menite 
eă le formeze o imagine asupra a 
ceea ce e nou ln viața soclnl-polltl- 
că. Astfel, un activist d® partid a 
prezentat dteva probleme actuale ale 
pollllcll partidului, iar cadre dc con
ducere ale celor două Întreprinderi au 
trecut In revelă realizările ș! oblec-

'^l^^0r economice amintite. zeze «ts'tomnllc acțiuni variate — răs- 
Inșlstind asupra contribuției localnl- punsuri la întrebări. consultallL 

s cu exemplp concrete, pori- s schimburi de experiență etc. 
m «săra, s

mice din raza el. în paranteză tre
buie arătat că acțiunea amintita a 
Prilejul! un (veritabil schimb de ex
periență. prin participarea mol mul
tor directori de cămine culturale din 
județ.

Dacă în Vilcea extinderea cadru
lui do cuprindere a informării politi
ce a îmbrăcat caracterul unor acțiuni 
periodice complexe, purtate ln satelo 
unde domiciliază navetiștii. în județul 
Alba ea so realizează cu nrecăde-e 
prin acțiuni operative la locul de 
mnneă. Pe șantierele de construc
ții — șl am aminti pe cele do la 
Clmpanl. Alud. Ocna Mureș, Alta 
lulls — organele de partid au atras 
la desfășurarea muncii politice de 
masă un mare număr de cadre de 
conducere. Astfel, In pauzele do 'lu
cru sau duoă încheierea programului, 
numeroși Ingineri șl tehnicieni pot fi 
intllnlțl purii nd scurte discuții cu 
muncitorii asupra unor recente eve
nimente politico «au a sarcinilor de 
producție.

în județul Maramureș am întUnlt 
o alta Inițiativă interesanta : propu-

ROMANIA-FILM PREZINTĂ LA CINEMATOGRAFUL 
„CENTRAL" DIN BUCUREȘTI
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care. argon1 zoazâ* acfiunîjp ' de 1 ,în for-, 
g mare.rî.pbEtică, al il6bWr,iîpr?ft.âfcfP 
' latoriloir, intr-un șir d: județe,’ 

cum ar fi Vilcea ri Botoșani. @-au edi
tat numeroase materiale documentare. 
Găsim in ele cifre gl date Interesante, 
sugestive, privitoare la realizările sl 
obiectivele economice, sociale si cul
turale din județe, răspunsuri la în
trebări pe teme politice dc actualita
te, extrase — grupate pe domenii — 
din documentele de partid șl de 
stat: din cuvinlările secretarului ge
neral al partidului, consultații pa 
probleme politice, calcula economice. 
Indicații bibliografice la zi.

Merită consemnate’șl o serie de 
InlUaUve ale Comitetului județean do 
partid Olt.’ Alei, un „Breviar econo
mic" pune la Indemlna cititorilor dale 
semnificative referitoare Ia ronUzări- 

, Ie Județului, ca și Ip obiectivele eco
nomice ce vor prinde contur în ac
tualul cincinal pa aceste meleaguri. 
Aceleași aspecte fac obiectul unei 
foto-expozlțll. In timp ce o alta, pre
zintă momente din vizita de lucru a 
tovarășului Nlcolae Ceausescu in Ju
dețul Olt, ocolind In evidentă pre
țioasele Indicații date cu acel prilej 
do secretarul general al partidului.

*
TrtUrn ani de puternică efervescen

ță politică ; zilnic ®e petrec evenimen
te deosebit dc bogate In semnificații. 
Oamenii vor și trebuie să le cunoas
că, să le Înțeleagă. Este cu atlt mal 
necesar ca Informarea politică sfi 
constituie obiectul unor permanente 
preocupări ale organelor de partid, 
Jn sensul îmbogățirii conținutului și 
perfecționării metodologiei sale.

Silviu A CHIM 
Vaslle GAJFTONE 
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PRODUCȚIE A STUDIOURILOR SOVICTICE. RECTA s V3K-
TOR 1VCENKO. CU: KELLI M1ȘKOVA, S. OLEKSENKO, 

O. BURDA, E. AMINOVA

Premiile Uniunii 
artiștilor plastici

Jo! 1a amiază a avut loc. Ia Bucu- Premiul pentru scenografie : Mir- 
rești. festivitatea laminării premiilor cea Matcabojl (Cluj), pentru sceno

grafia la spectacolele „Cadavru! viu", 
„Furtuna" sl „Catichetll din Humu- 
Iesti*. ■ 1 ■

Premiul pentru critica: 
Mlndrescu. pentru volumul 
Pallady" și pentru activitatea în 
cadrul revistei „Arta".

Premiul tineretului : Ștefan Cllțea. 
pentru lucrările prezentate la expo
ziția personală din 1BT1 șl la Salonul 
de pictură îi sculptură al municipiu
lui Buejrcști.

Premiul pentru meșteri populari : 
Pavel Terțiu (Năruja. județul Vran- 
eea), pentru contribuția adusă la 
conservarea șl reînnoirea creației ln 
domeniul măștilor populare : Sfltb 
Beta (Vlrghiș, județul Covasna). pen
tru creațiile sale — crestături șl pic
turi pe lemn — realizate ln spiritul tra
diției artei populare maghiare.

Premiul criticii : Ion Bițan. pentru 
caracterul novator’ și varietatea lu
crărilor eale și pentru rezuMalele Im
portante doblndite ln gravură.

Premiul revistei „Arta* : Paul Ghe- 
raslni. pentru lucrările realizate in 
cursul anului 1071.

La festivitate au participat Brăduț 
Covollu, președintele U.A.P.. Mlrcea 
Popescu, directorul direcției arta 
plastice din Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, numeroși artiști 
plastici, critici de artă, ziariști.

(Agerpres)

Unlunîi artiștilor plastici pa anul
Au fost atribuite următoarele 

premii :
Marele premiu al U.A.P.. pictoru

lui Ion Gheorghiu, pentru întreaga sa 
activitate artistică șl pentru lucrările 
prezentate în cadrul unor expoziții 
din țară șl străinătate.

Premiul pentru pictură s Geo-getn 
Năpăruș. pentru lucrările cu care a 
participat In Expoziția de artă plas
tică consacrată semicentenarului 
P.C.R.. la Salonul de pictură si 
sculptura al municipiului București, 
precum șl la Bienala de pictură de la 
Sao Paulo.

Premiul pentru sculptură : Con
stantin Popovlcl. pentru lucrarea 
„Electrificare" — aflată la baralul 
hidrocentralei de pe Argeș — șl pen
tru monumentul „Bacovla* din ora
șul Bacău.

Premiul pentru grafică : Radu Dra- 
gomlrcecu si Radu Stoica, pentru lu
crările de grafică publicitară reali
zate Împreună, in cursul anului 1071.

Premiul pentru arie decorative : 
Serbau Gabrea, pentru lucrarea do 
tapiserie prezentată la Expoziția de 
artă plastică consacrata Semicente
narului P.C.R.

Premiul pentru artă monumentală s 
Gheorghe lacob. pentru mozaicul cu 
teme din Industrie, agricultura, 
știință șl cultură de In palatul ad
ministrativ din Ploiești.
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Deschiderea emisiunii de di
mineața a Telex.
Mal aveți o întrebare î „Po
luarea — o problemă la scară, 
planetarii*.
Murită cțoară cu formația 
Tudor AreadlO.

..»

An a toi ; 
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Ia. Biicwești“

cinema

SGoya : CAPITOL — 9,K>; 14,®; 
; 19,13, la gradină — 19,®.

Q Taina Sofiei Gruțko : CEN-
I U: 19Î15, la grădină — 19.®.
' e faina Soției Grușko s CEN-
i ural — î,i3; 1140.; is,®; ia; la.isj 

S34X
4 a Aslă-searil t
, PĂTTUA - »; 12.30; 1S; 17,®;
ț 13.55, FEROVLMij --- ----
< 13.®: is; M,M;
\ - e,13; 114»; 13,43. ...
( GLORIA — B; 11J154|H
J 18,13 ; — ir i
t 13,»; ie: 1®,15; 23J0, la
) 19,®.
5 o Doamna șl vagabondul i
T la - b; 11,15; aa; u; 18,®; 
ț 5®,S3, FESTIVAL - 9; 11,13; 1349;
1 18; 18,33; 20.43. GRADINA SELECT
I - 13.I.3.
' a 13 fote ți un marinar a VICTO- 
l IHA - 9; ii,®; 1349; ®: 1849;

■ £3,®.1 - - ■ 0Ulla , DRUMUL sA-

ss.», 1-. ... .
dansăm ta familie ■ 
13; U>9: 1S; 17,®: |

T.1H. — a. 13; 11,35;.
; 3î;$3, EXCELSIOR 
3,43; ia; I®.®; w.so, 

iltiA — B; 11,15: 13J0; 13.®; 
; S3,®, MODERN — 0; 11,®;..... /. .. - Idjjja

S SCA-

13 fele șl un marinar s VTCTO- 
\ — ®; 11,IS; Î13J0; îfl; ss^D;

i 0 Felix șl Olllla i DU 
ț IUI — 13,33; 19.
u 0 Toamna cheycimllo Toamna c.hrycnnilor : SALA
1 PALATULUI — SW (scria de hi-
( lei® - 41611, I-------------'
1 1Î.S3; 16; 19,35.
i 12.US; 17: ».r
’ 12,3.3; 11.13: 19,

- ir» -
, LUCEAFĂRUL — 9J. 
-5, BUCUREȘTIOî 
16, FAVORIT — 9.®;

l ©'"Program "pentru copil s DOINA 
1 — 10.

Io Pădurea pierdută : DOINA — 
1L.K; 13.45: 16: w,is; îî.ss.

0 Ultimul domiciliu cunoscut : 
Grivrța — B; 11,15; 13.33; 19: ‘ 
18,16; ia,33, MELODIA - 9; 11,13 î 
13,33: 10: 18.»: 23.®.
Q Jungla Xanoo — ffl—18,33 ln con
tinuare ; Program do filme docu
mentare — 23,13 : TIMPURI NOI.
• Vikingii — 10: 14: 14, Frații

0,99
|,os

o,®
ftMI,.TE
10,05 Cura de limba germană. (Lec

ția a ®-a).
10,15 Film serial 

șl cam 1.1a1".
’ son*.

13,® Pagini do
Busier Keaton.

11,33 Universitatea TV.

pentru copil : „AH 
Episodul „In da-

umor 2 Medalion

12,20 Telejurnal.

In Jurul orei IS,®S> posturile noas
tre de radio șl televiziune vor 
transmlie solemnitatea aem- 
nArll Tratatului de prietenie, 
colaborare șl asistența mutua
la Intre Republica Socialistă 
Romania șl Republica Demo
crata Germană șl mitingul 
organizat Ia Palatul republi
cii cu prilejul vizitei oficiale 
de prietenie. In țara noastră a 
delegației do partid șl guver
namentale a Republicii De
mocrate Germane, condusă de 
Erich HonecUer, prim-secre- 
tar al Comilelulul Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, și Willi Sioph, 
membru ai Biroului Politic ol 
Comlteiuiiiî Central M Pstril- 
dului SoctaHsi Unit din Ger
mania, Consiliu
lui de Republicii
Democrate

IB,W Slop-cadru.
18,23 Studioul artLstulul amator. 

CSniece șl Jacuri de nuntă din 
: Bihor. '■

teatre i
„George ’ 

român) : i 
: Sdărcca /

a Filarmonica de stat „George 
Enoscu" (Ia Ateneul i . 
Concert simfonic. Dirijor :__ _
Cristescu — 20.
a Teatral de operetă : Logodnicul 
din Lună — 15,83.
a Teairal NaUonal „L L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Cui l-o■||jp ""‘ițMȚÎ

pră-

Cher

15,®).'

I stale" (aala Comedia) : n 
' frica de Virginia WooLt 7 — 
l (sala Siudto) : sa nu-(l fad 
' văile cu scări — sa.
I a Teatrul da Comedie :
; Antoine — S3.
I a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
( tandra" (sala din hd. Schiul Mfi- 
J gureanu) : I’laj' Strlndlrcrg — 17: 
, llrcfial suspaul de orclirr.ira 
I „Sfinx" — 20: (sala din str. Alex. 
1 Sahla) : Vlrarul — 23.
ț 0 Teatrul Mic : Vicleniile Iul Sea- 
i pin — ’S.J.3.
1 • Teatrul „C. I. Noltara" (sala 
l ?••... !<;.>) : Adio Cliarllc — 19,33; 
1 (sala Studio) : Sora cea mare 
i — S3.
' a Teatrul Ciulești : „Eseu — ttji. 
L a Teatral „Ion Creangă" : Ptnoc- 
’ rtiio - M.

Du-

I

.

Marx la curse — 18, Panică In ho
tel — 10,15; 213,83 : CINEMATECA 
(sala Union).
â Preria s BUCEGI — 13.45; 18: 
23,15, la’ grădină — S3, AURORA — 
e; 11,15; 13.M; 13,®; 11; 33,13, In 
grădina — ! FLAMUTLă — ‘ 
11,13; 13,83; ÎS; 18,15: 2940.
a Silvia I GIULEȘTI — 15
o' Love Story : LUMIÎ 
11,15; 13,85; IB; 184-3; 33, 
a Puterea ți Adevărul 
RUL — 15.®: 19,15.
o Adio, domnule emp:
ZEim — ia: i®40. la grădl 
a Nu-ml place ziua do Ii 
IlENTARI ----- ’

»;
1SJS3; ISi I

Love Story s LUMINA — 9;----------
-..J; vnro- 

ilj — lB.ias.
Adio, domnule Chips ! i BU- ™_. -----  -------- J(Bfl _

Ioni ș FE-
— 1S,S>3: 17.43; K.

Î5 Evadare din Planeta mnlnmie- 
or î VOLGA — 9; 11,15: 13,S3: 18: 

,13,13: fj.xs. TOMIS — S; 11,13; 13.?/»: 
1®: 1B.1B: M,Î5, Ia grădina — M.S3. 
O Uitai! Strogoff ! DACIA — a,15: 
13.45: 13,13: 13. S3: 18.13; !»,».
o Tlrit... Tick... Ticta. ! UNIREA 
— 15,30; 1B; m,13, la grădina — K.
o Pentru că se Iubesc t POPU
LAR — 13,30; 18; Kl,ia.
o Mary Poppins a LIRA — 1BJO;; , 
10,15, la grădină — m,13, MIORIȚA 
-- o; iz>: ifl: iJ.t).
o Poloneza de Oghlnskl t MUN
CA — IS; IB: 20.
o Micul scMdator : PACEA — 18; 
14; 30.
Q Vis de dragoste s MOȘILOR — 
15,33: 19. 13 grădină — 19,30.
o Marea dragoste : ARTA — 15,85; 
17.45: 20, tn grădină — M.
a Tată cu de-n sila t VTTAN — 
15.M: IB: 85,13.
a Cinci pentru Infern : GRADINA 
VITAN — S0.
a Locotenentul Bullitt s CRÎN- 
GASI - 15 ’3: 1S; 30.13.
Q Waterloo : FLACĂRA — 18: 19. 
o Steaua Sudului : RAHOVA — 
15,30: is; 20,13
o Tata de duminică s LAROÎdET 
— 15,30: 17.13: 1S,K>.
o Aeroportul î PROGRHîUL — 
J3.J0: 1®.

■

18,® Salul contemporan. Comuna 
noastră de azi șl de miirto.' 
Reportaj realizat de Costln 
Marllnluc în comuna Suce
veni, Județul Gaiaț'..

16,10 Tragerea Loto.
1S.S0 1C01 de seri — Hlmul Bolek șl 

Latei : „ImbHnsitorul".
19,30 Telejurnal.
23,03 Vasile Conta șl materialismul % 

militant. (

în Jurul orei Z9,® posturile noas- t
tro de radio și televiziune var ț
transmite In direct plecarea t
deJegatlel de partid șl guver- s
namentale a Republicii De- I
mocrale Germane, condusă »
de Iricli Honecker, prlm-se- l
creiar al Comitetului Central ”
al Partidului Socialist Unit |
din Germania, șl W1H1 Sioph, 
membru al Biroului Politic ni 
Comilelulul Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, nresedlnteln Consiliu- ’ 
Iul de 
Democrate v»crmane, care, ia 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mă n șl a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
Itomănla, a racul o vizită ofi
cială de prtetenlo in 
noastră. /

21,03 Muzică populară.
31,13 Fiim artistic : „Boala".

ii

președintele Consiliu- . 
Miniștri gtl Republicii ș 

rate Germane, care, la

țara i
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Un 
filei realizat de Andră Ilagucl 
61 Meurice !>el>ez.

St,30 „21 de oro" a Din țărite so
cialiste.

piiogiiamul n

39,00 Ulm de animație pentru co
pil,.< „Eu i?i Muri”.

33,16 Scară dc teatru : ..Nostra
Su-ftu.P^“ de,.#., .BontempeUU ■■■■■-
M .03 Agenda. t;..- .ș, ,o.-ț ■

.ahta-Scuno; celebra din îtbpureuil
Fragment din nemuritoarea 
operă mozartlană „Coal ten 
tu tie*.

a,40 Viața economică a Capitalei. 
Film documentar.

22,15 Dans șl muzici de pretutin
deni. Folclor din II. P. Congo.
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ț „Belgradul ln vizită 
/ la București*. Aja ar 
(I putea fi sintetic intî- 

tulatc manf/eaidrile ce
3 au loc in cadrul 
’) „Zilelor Belgradului* 
\ în capitala {firii noas- 
<( fre, mani/ciidri prin 
( mijlocirea cărora bucu- 
( reșlenii vor putea cu- 
(’ noaste multiple reaîi- 
£ tați ale capitalei Idrli
> vecine si prietene. 
J Expoziția „Belgradul 
S Ieri, astăzi și mline*. o

expoziție de pictură, 
apoi prezența pe scena 

C Operei noastre a unor 
r celebri inlerpTCțl bel- 
f prfirfeni, expoziția de 
(• bunuri de larg consum 
(> a cunoscutei intreprin- 
3 deri „lugoexport", pre-
> zen.tarea la reslauran- 
C iul „Clfmiffiu* a artei 
<) culinare sirbefti j.a. — 
C tata o paltrtd diversă 
g de manifestări menite 
? să propună o imagine 
? cuprinzătoare a Bel- 
J gradului, a istoriei,

I
» prezentului si vlitoru- 
ft Iui sdu.

, Organizate Ia Sala 
Palatului din Bucu
rești, expozițiile au

1 fost deschise, foi la a- 
1 mi ard, în prezența lo- 
• vardților Gheorghe 
i Cioard, primarul genc- 
I ral al Capitalei, Petre 
I Blajoetcl, președintele 
, Comitetului de Stat 

pentru Economia șl 
Adminirirafla tocata.

' Au participai, de ase- 
’ menea, membri al Co- 
> mitatuiui Executiv al 
i Consiliului popular al 
’> municipiului Bucu- 
> reții, funcționari su- 
> period din Miniiterul 
j Afacerilor Externe, re- 
, prezentanți al unor in- 
, stituții centrale, orga

nizații de masă și ob- 
' ștești, personalități ale 
1 vieții eultural-jitințî- 
i flec și artistice bueu- 
) reșîene.
j Au fost de față Iso 
> Njâgovan, ambasado- 
s rul R^,F. Iugoslavia 

ia București, precum și 
membru delegației A-

* dunării orășenești a 
’ Belgradului, care ne 
i vlzileaxă țara cu acest 
ț prilej. Erau prezenți 
, șefi de misiuni diplo- 
, matice acreditați la 
, București ?i membri 

ai corpului diplomatic. 
în cuvlntul inaupu-

1 ral, primarul general 
' af Capitalei, Gheorghe 
i Cioară, după ce a a- 
i dresat un călduros sa- 
f lut oaspeților șl toctri- 
i tarilor capitalei iugo

slave. a subliniat că 
’filele Belgradului ta 

L*i Bueurețtif'.za > ' 
1 oîa'icadr-ul lurior’.'.tlradi-: 
• ționale ' manifestări 

’ consacrate prieteniei 
’ si colaborării frățești 
' romăno-îugostave, că 
’ ele vor constitui pen

tru locuitorii celor 
două capitale un prilej

V ■ 

afififififiB 

, ș , .. . | ' '■<>

Portretele, picturile 
expuse (intre autorii 
cărora *a remarcă cele 
semnate de lovan Po- 
poirici. Stern Todoro- 
vicl, Katerina Ivano-

de a ta cunoaște mai 
bine.

A luat apoi cuvlntul 
președintele Adunării 
orășenești a Belgradu
lui, Branto Pețici, care 
a mulțumit pentru căi- vid, Araenia Petrovld, 
ciumata ospitalitate cu George Kristici) aduc 
care au fost primiți 
reprezentanții Belgra
dului Ln București.

La Intrarea în mare
le hol al SilU Pa
latului, o fotogra
fie imensă, care infăți- 
șcazâ impunătoarea 
panoramă a orașului 
dc ari, este însoțita de 
o simbolică explicație : 
„Orașele, la fel ca oa
menii, lși au caracte
rul lor. destinul lor. 
Destinul Belgradului

____ I mdrturii asupra dez- < 
leigra- vblfdrii artei plastice (
ti. la cecinli noțtrl. De <

deosebit interes sini f 
soluțiile urbanistice . 
propuse tn urma unui ! 
concurs-anchetă pen- ’ 
tru partea centrală a • 
orașului sau macheta < 
viitoarei construcții a ( 
operei din Belgrad, ( 
rezultat al unui con- 
curs international, elf- 4 
tigat de un tlnăr arhi- 
teci danez. ’

„Cartea de ri~it ‘:~ pe " 
care cei lî®OWO de < 
locuitori ai orașului l 
Belgrad o prezintă la S 
IntUnjrea cu vizitatorii 
bucurețleni, ca răspuns 4 
Ia o acțiune similară a « 
municipalității noastre, ’ 
găzduită eu cltva timp ’ 
Ln urmă la Belgrad, ■ 
este mult mai bogată. < 
l'or îrițjnihi neîndoios ț 
aprecierile clritaiort- ( 
lor bunurile de larg 4 
consum, proiectele ur- , 

_ _____ banistice ale orc.su- ; 
Incendiat tai. fotografiile ta/d- J

din pro- Unind aspecte .din<?
viața SQCial-economică,'r\ 
culturală, din activita- < 
tea înleraattonaM a ț 
tării vecina ți prlete- 
ne. Luind cunoștință < 
de tradițiile eroice ale , 
orașului Belgrad, de. ’ 
rcaUrârile sale socia
liste, vizitatorii români I 
vor trăi satisfacția de ( 
a ști că populația ea- < 
pitalei iugoslave a eon- , 

/ferit dimensiuni im- . 
preslonante și perspec- ’ 
five deosebite orașu- ' 
lui său. 1

Manifestările prile
juite de „Zilele Bel
gradului la București" < 
vor constitui, fără , 
îndoială, așa cum ș-a , 
spus la inaugurarea 
expoziției, „o piatră 
la edificiul priete- ' 
r.ie! tradițional© dintre 1 
popoarele noastre*. '

N. DRAGOȘ i
în cursul dimineții , 

zilei de ieri a avut loc , 
o conferință de presă. 
Cu acest prilej, mem- 1 
brii delegației Adună- 1 
rii orășenești a Bel- 1 
gradului, răspunzind < 
întrebărilor adresate, ( 
au subliniat princlpa- ( 

__  lele realizări ale locui- (

cisti’Tuptd partizanilor amiază, delegația
fncunundM de actul dunării orășenești li’1
eliberării de la S) oc- Belgradului a vizitat ( 
tombrie 1514. Tot des- Bfuzeul de Artă al i 
pre eroismul popular Republicii Socialiste ( 
vorbesc ți imaginile România ți alte obiec- , 
unui film documentar Rfe soetal-culturale 
prezentat vizitatorilor din Capitală.
expoziției. (Agerpres) ’

Inaugurarea 
expozițiilor 
de la Sala 
Palatului

este acela al păsării 
Phoenix. De douăzeci 
și trei de veacuri el se 
ridică, este 
și renaște __ ....
uria-1 cenușă".

Trccînd in retdsM 
obiectele, documentele 
expuse, realizăm mat 
exact adevdrul acestui 
citat, înțelegem c<I 
populația meleaguriloT 
Iugoslaviei de ari a 
auut de înfruntai de-a 
lungul secolelor nu
meroase încercări ; dar 
întotdeauna a știut 
să-ți părtrese demnita
tea, sâ lupte pentru o 
existentă lilierâ. Din 
Belgrad au fost aduse 
pentru a ie prezmta 
oucurațianUor, piese de 
deosebită valoare isto
rică si artUllct De la 
slatuieteie din perioa
da nebliticd. obiectele 
eetllce, ceramica ro
mană, pind la hărți, 
pravuri, cărți sau alte 
documente ce atestă o 
bogată viață spiritua
lă. orașul de la îritil- 
ntrea Sapei cu Dună
rea propune vl-isc.to- 
rului expoziției o „bio- 
grafiea adesea drama
tică, O mărturisește o 
fotografie, din lagă
rul de concentrare 
de la Banița,, prin 
care, intre 1341—1544, 
du trecut SO GOO de ce- 
tdfeni. Un moment
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Aspe:f din expoziția iugoslavâ deschisa la Sola Palalului Foto : Gh. Vlnțllă

A APARUT NR. 2 AL REVISTEI DE SOCIOLOGIE

33 momi SOCBALse
r

iiI

Din .-rumarul numărului 2 al 
revistei semnalăm In primul 
riad articolele : „Cuantificarea 
economica" de Manca Mănescu; 
„Rolul și perspectiva cerceiăril 
matematice" do Mlron Nicoles- 
eo3>?r ’■ 
Nlcolac .......... ......
sociologică generală șl teoria de 
rang mediu de generalizare* do 
Ion lordâchci ; „Structura co- 
dalfi și procesul de Industriali
zare" de Constantin Ionescu ; 
„Sociologia reirdspeclivelor" de 
Nlcolae S. Dumitru si „Reflec
ții asupra unor dezbateri șl lu
crări do eaientlcâ* de L Gol- 
îlat.

La rubrica „METODOLOGIA 
ȘTIINȚELOR SOCIALE" slr.t în
fierate articolele : ..Elemente 
pentru o sociologie a cooperati
ve! agricole* de Mlhall Cernea ; 
„Cllomatemallca" de Mlrcea Mi- 
iița și ..Probleme practice a'o 
modelării sistemelor sociale" de 
Nlcolae Rneoveanu.

Un bogat grupaj de sludH 
sociologice cuprinde rubrica 
„CERCETĂRI DE TEREN”, din
tre care amintim : ..ixx.'ul fac
torului tnnan In conducerea în
treprinderilor Industriale" do 
loan Velea ; „Interesul pentru 
activitatea economică a între
prinderii" de Maria Popescu ; 
„Aspirații profesionale si salls-

„Sociologic șl politică* de 
olnc Kâllos (Cluj) : „Teoria

facțta ln muncă la tinerelul in- 
dustrla!” dc 1‘ompUiu Grigores- 
cu, Mihai Golu. l’antellmon 
Golu, Emil Verta și Marin Voi
nța ; „Indicatori sociali ni Inte
grării tinerilor din Industrie* de 
Cătălin Matnall ; „Hcalllâli și 
deziderate în exercltaren func-ft 
țlel inginerești* de Sanda Krausz 
șl Septimiu Krausz (Petroșani) ; 
„Evaluări individuale si imtl- 
tuțlonale ale timpului* ele U- 
viu Damian ; Acordul gțobnî ln 
cooperativele agricole de pro
ducție — un experiment social" 
de Maria Fulea, Moria Siănescu, 
Gr. Vâlceanu șl A. S CI no iu șl 
„Intelectualitatea rurală si Inte
grarea ei socială* do Ion Cauc.

în cadrul rubricii „PREZEN
TAREA SOCIOLOGICA A JU
DEȚELOR"} Ion Prîcâ (semnea
ză (îiitdiul Intitulat „Dezvolta
rea social-economlcă a Județului 
Sibiu*.

Revista Inserează la grupajul 
Intitulat „DIN VIAȚA SOCIA
LA A COMUNELOR* artico
lele ..Problems economice șl so
ciologice alo unei comune de 
munte" de Mlron Constantlneseu 
și „Satul Drăguț, dună 10 de 
ani* de II. H. Stahl.

Din cuprinsul rubricii „DEMO
GRAFIE" rețin atenția studiile : . 
„Populația potențial moblllza- 
bliâ din municipiul București"

de Florlcs Dumitru si „Mobi
litatea filruclurli demografice a 
populației din zona Telu-Argej" 
de Andrei Stânoiu.

Acest număr al revistei inse
rează la rubrica „PROGNOZA 
ȘI PLANIFICARE . SOCIALA" 
articolele intitulate „Cercetarea 
viitorului In perspectivă ope
rațională" de Mihai C. Botez t 
„viitorul — obiect de cercetare 
®i de creația" de Viorica Varga ți 
„Prospectarea lumii viitorului" 
de Silviu Bruean.

tn continuare, revista conțină 
rubricile intitulate „SOCIOLO
GIA EDUCAȚIEI ȘI ÎNVAtA- 
MÎNTULUI" ; „SOCIOLOGIA 

•CULTURII ARTEI ȘI LITERA
TURII" ; „CONSULTAȚII" : 
„COMENTARII" ; „CURENTE 
ȘI SCOLI TN SOCIOLOGIA 
CON1ESIPORANA".

Rubrica „INTERVIURI Șl DE
CLARAȚII" da publidtâțll In
terviurile acordate revistei „Vil-

■ torul ‘ 
Lcvilii 
Kokar

social* ds Ivan Tlhonovîcl
S»iiîn și Igor Evghenevlel 

..okarîov (U.R.S.S.) ; S. M. Mil
ler (S.U.A.) ; Susane Fergo 
(R. P. Ungară).

în Încheierea acestui număr, 
revista mal cuprinde bogste ru
brici despre viața științifică In
ternă si internațională : Croni
ca sociologică ; Recenzii : Note 
de lectură ; Paginile cititorilor.
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felicitări 
Național

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Conciliului Național 

al Frontului Patriei

I

CORESPONDENȚI!

Atențieale

se filmează 1

de

IALOMIȚA■d

Gospodari,

lucrează lu documentarul 
De curl nd. au

MUREȘ

J/RANCEA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului Național 
al Frontului Uniîdții Socialista

Vă adresez cordialele mele mulțumiri pentru călduroasele 
transmise cu ocazia alegerii mele ca președinte al Consiliului 
al Frontului Patriei.

Vfl doresc multe succese în munca dumneavoastră în interesul națio
nal și public.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vfl mulțumesc din toată Inima pentru felicitările călduroase pe care 
ml le-ațl adresat cu ocazia realegerii mele în funcția de președinte al 
Consiliului Național al Frontului Patriotic, care, șa In viitor, va întreține 
șl dezvolta în mod special multiplele sale legături cu țările frățești ale 
lagărului socialist. Slnt convins că dezvoltarea în continuare a relațiilor 
Intre Frontul Patriotic și Frontul Unității Socialiste va aduce o contri
buție utilă la promovarea aspirațiilor noastre în acest domeniu. In ceea 
ce ne privește vom depune tonte eforturile pe linia stringeril raporturilor 
frățești intre popoarele romăn șl ungar.

Vă. doresc dumneavoastră personal șl poporului român prieten noi 
succese.

GYULA KALLAI
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Patriotic Ungar

Sosirea unei delegații a Secției 
Internaționale a C. C. al Partidului

Joi dimineața, a sosit în Capitală o 
delegație a Secției Internațlonole a 
Comitetului Central ol Partidului 
Muncii din Corcea, condusă de tova
rășul Kim long Nam. membru al Co
mitetului Central, prlm-adjunct ol 
șefului Secției Internaționale, care, 
la Invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, va face 
o vizită de prietenie în țara noastră.

La aeroportul Otopenl. oaspeții au

fost salutați de tovarășii Ghlzeln 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.. șeful 
Secției Internaționale a C.C. a! 
P.C.R.. Nicolae Ionescu. adjunct da 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. do ac
tiviști de partid

Au fost prezențl. de asemenea, Li 
Ho Zang. însărcinat cu afaceri ad-ln- 
terim al R.P.D. Coreene la București, 
membri al ambasadei.

în după-nmlaza aceleiași zile, dele
gația economică guvernamentală a 
Republicii Peru, condusă de genera
lul Josă Graham Hurtado, președin
tele Comitetului de asesori ai pre- 

■ Wdlntelui republicii, a părăsit țara, 
_________ _  ___  .   ____ plecând spre Sofia 
cai iplnlstrul rMgrJ<mIturil, Industriei Lâ plecare, ddegațla'ta ’4 fost ifâlu-- 
alimentaro șl apfloj, yAagelo ■.M|cu-. <ț^tâtă, de Ion .Pățanț vicepreședintei nK 

! r .-r :________q Consiliului da Minlțtri;:m!nistrj.lrro-p
•Cu acest prilej, a avut loc o con- marțului exterior, șl de alte pe-ioar.e 

vorbire lntr-o atmosferă de cordiali
tate.

Tot în cursul dimineții, delegația a 
făcut o vizită 1a Institutul de cerce
tări pentru cereale șl plante tehnice 
de la Fundulea.

Joi dimineața, In ultima zi n vizi
tei in țara noastră, membrii delega
ție! economice guvernamentale a Re
publicii Peru, condusă de generalul 
Jose Graham Hurtado, președintele 
Comitetului de asesori ni președintelui 
republicii, nu avut o întrevedere
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Vizita delegației Partidului Muncii 
din Olanda ,

Contlnulndu-șl călătoria in tara 
noastră, delegația Partidului Mun
cii din Olanda, condusă de Andre 
van der Louw. președintele par'd- 
dulul. a tăcut, la cunsul zilei de 
miercuri, o vizită'In Județul Brașov.

Delegația a fost primită de tova
rășul Constantin Drăgan. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secrctar al Comitetului 
Județean Brașov al P.C.R.. și de alțl 
membri al biroului comitetului 1u- 
doleaiz Oaspeții au fost Informați 
despre preocupările organizației Ju
dețene de partid, desore realizările 
oamenilor muncii in diferite domenii 
de activitate. Membrii deleaatlel au 
vizitat uzina „Tractorul0 ®i centrul 
turistic Poiana Brașov.

Joi. 1.1 niai. oaspeții au avut, inili-

TELEORMAN^

nlri si discuții cu tovarășul Stefan 
VoJlec, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Marii Adunări Naționale. șicualțlde- 
putațl In M.A.N.. precum-sl la Co
mitetul do Stat al Radlotelevlziunll 
Române șl Universitatea București. 
Tn aceeași zL delegația olandeză s-a 
intllnlt cu reprezentanți al vieții (so
cial -cuiturale din tara noastră. Au 
participat tovarășii MIron Constan- 
tlnescu. membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Academiei de știinte so
ciale și politice, prof. unlv. Zon 
Dumltreficu-Busulcnga si fitriitonil 
Tltus Popov'lcl. membri al C.C. al 
P.C.R.. prof. unlv. Ion Dodii Bălan 
Si Brăduț Covallu, membri subleanil 
ai C. C. al P.C.R.

„SCÎNTEH" TRANSMIT î

tarea acestui monument s-a fflcn.it 
cu prilejul împlinirii a 1 830 de ani 
de existenta documentară n ora
șului Turnu-Severin.

unul și unul!
Pentru primele patru luni 

anului, celălenll orașului Alexan
dria s-au ongajal să execute, prin 
muncă potriollcă. lucrări edllltar- 
gospodărești In valoare de 7.8 mi
lioane Iei. Plnă ta sfirșitul lunii 
aprilie, valoarea plusului de fru
musețe pe care au dat-o gospoda
ri! orașului lor s-a ridicai ta 12 
milioane lei. Concret munca 9 fost 
depusă la amenajarea stadionului 
din localitate șl a unul mare bazin 
de Inoi din parcul Vedea, la mo
dernizarea unor străzi șl ta înfru
musețarea urbei cu milioane 
flori si arbuști ornamentau.

Mobila la ea acasă
La fabrica de mobilă ,JEi Au

gust* din Tlrfiu-Mureș a fost inau
gural un pavilion de expoziție. în
căpător. modern, cu care orile) a 

’avut lor șl o „paradă” o noilor 
(’modele realizate de colectivul ih- 
ijtreprinderil. Este apreciată de^vî- 
1 zltatori mobila executată din stejar 
, cu furnir din rădăcini de mahon șl 
. cea cu elemente tradiționale ale 
.artei românești. Noua sală de ex- 

1 poziție șl de contractare 
1 In acțiunea do extindere 
1 nlzare a fabricii.
1

Cronica zolei | viața internațională
■ Joi a sotit In Capitală Nando Pa- H
pazov, președintele Comitetului de 0 _ _ -

LA SOFIA S-fl DESCHIS MUR E
lomlce ale R.P. Bulgaria, care, la In- g
vltațla președintelui Comitetului de H

j PARTIDELOR Sl ORGANIZAȚIILOR
Joi a părăsit Capitala, Josă Ma

cedo Mendoza, membru al conduce
rii Mișcării pentru pace șl al Aso
ciației naționale a scriitorilor ®l ar
tiștilor din Peru, care ne-a vizitat 
țara la InvUațta Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii. Oasixste- 
le a .Trip. întrevederi la- Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, ta 
Uniunea scriitorilor, la Institutul 
Român pentru Relalllle Culturale '■u 
Străinătatea și a vizita1, uzinele da 
utilaj petrolier ..I Mal” din Ploiești 
I.A.S. „30 Decembrie", precum șl 0- 
bicciivo socHii-cuiiuraic din Cupiiaiâ 
și din județele Argeș. Brașov șl Pra- B 
hova.
biecttve roclal-culturalc din Capitală

;î <ir ( -,i r" 1

Joi a plecat la Oslo tovarășul Ion 
Celerchl. membru supleant nl Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, care va asista la lucră
rile Congresului Partidului Socialist 
Popular din'Norvegia.

La plecare, pg aeroportul Otopenl, 
erau prezențl tovarășul Constantin 
Vtad, membra supleant ol C. C. al 
P C.R., actlvlșil de partid.

*
ireștl a luat sfirșlt. Joi. săp- 
ilațillor turistice româno- 

rrioadă au avut 
pariziene, con- 
prezentări de 

(Uzate de cunoscutele flr- 
Nlna Hlccl, go- 

produae all-

1 I

w

w

SOFIA 11 (Agerpres). - — 
s-a deschis Reuniunea europeană a 
partidelor șl organizațiilor țărănești 
La lucrări participă reprezentanți a 
35 de partide și organizații țărănești 
din 19 țări europene, precum sl a 
4 organizații internaționale. Din 
România la parte o delegație a Uniu
nii Naționale o Cooperativelor Agri-

— La Sofia cole de Producției condusă de Tltus 
Popescu, vicepreședinte al U.N’.C.A.P. 

Reuniunea dezbate probleme legate 
de contribuția țărănimii la menți
nerea păcii. Ia_ securitate șl cooperare 
In Europa. Lucrările au fost deschise 
de Ghrorghl Trnlkov. secretar gene
ral al Uniunii Poțiulnre Agrare Bul-

Succes laburist de proporții 
in alegerile municipale

La Focșani se filmează I Cineaștii 
amatori 
„Orașul renaște”, 
terminat filmul color „Florile Iscu
sinței”. Reușite au fost sl pelicu
lele Intitulate „Vis împlinit*. „Cro- 1 
nică vrincennă*. ..Din 3 000 de 
Inimi* și altele. Recent, dne- 
amnlorii vrinceni au constituit pri
mul centru metodic județean — 
studioul cineastului amator „Unl- 
rca-fllm*. Aid vor fi Invitat! oa
meni de cultură șl artă, critld de 
film, cineaști profesioniști care II 
vor îndruma pe amatori In arta 
cinematogra flefl.

i

La București a luat sfirșlt, joi, săp- 
tămlna relațiilor turistice româno- 
franeeze. Tn această perioadă au avut 
loc parăzl ale model pariziene, con
ferințe de presă șl 
mostre organ!...... 
me Christian Dior șl 
ciolatea „Sopexa" de _ ______ ____,
montare. Comitatul național el vinu
rilor Franței, firma Henessl si al
tele. în restaurantul „Mndrigar din 
hotelul „Intereontlnentai" București 
au fost servita, In cadrul linei săp- 
taminl a gastronomiei francezo, spe
cialități culinare preparate după re
țeta ale specialiștilor bucătari șl cofe
tari ol companiei de transporturi 
rieno „Alr France®.

Cu același prilej, Jaques Aubourg, 
reprezentant ul companiei naționale 
„Alr France" șl delegat al Comisaria
tului general a! turismului francez, a 
oferit o recepție. (Agerpres)

★
Aseară a sosit In Capitală dirijorul 

de renume mondial Igor Markcvltch, 
deținător a pește 20 de premii ale 
discului, care. In lunga sa activitate, a 
condus destinde mai multor orches
tre celebre din lumea Întreagă. Igor 
Marttevitch este pentru a treia oară 
oaspetele Orchestrei simfonice a 
Rnalotelevlziunll române. La pupi
trul acestei orchestre, șl cu 
cu rail corului radio, d va dirija fn 
zilele de 17 ș! 19 mal un festival Beet
hoven. Concertul va cuprinde : uver
tura ,JIgmonl“ și Simfonia a IX-a. 
Soliști vor fi : ESisabeia Neculce- 
Carțiș. Martha Kessler, Valentin 
Teodorlan și Gheorghe Crfisnaru.

ae-

0051-

'e\

Miercuri 
încheiat ultima etapă 
a alegerilor municipa
le "din Anglia, ediția 
1972. Da-sfășurate de-o 
lungul a zece zile, cu 
încăpere de la 2 mal. 
aceste alegeri au pri
lejuit reînnoirea unei 
treimi d!n mandatele 
de consilier! în sate
le. orașele Bl diatricia- 
le din trei regiuni ala 
filării Britanii — Sco
tia. England si Tara 
Galilor. Tn cea de-a 
patra regiune — Ir
landa de Nord — nici 
anul acesta nu au pu
tut avoa loc asemenea 
alegeri din cauza cu
noscutelor conflicte si 
a situației încordate.

Rezultatele înregis
trate indică un cate
goric succes nl candi- 
daților Partidului la
burist, aflat în opozi
ție. care a clstlgat 
pește 1 de noi 
mandate, tn schimb 
Partidul 
do guvemflmint e în
registrat pierderi ma
sive de voturi sl man
date (circa I 3TO), can
didați! săi văztndu-se 
îndepărtați din com
ponenta a zeci șl zeci

de consilii orășenești 
si do district. Au fost 
localități, 
xemniu. 
In care 
n-au mal 
măcar un singur man
dat Dacfl se tine sea
ma do faptul că la a- 
legerlle municipale da 
anul trecut s-a pelre-

ca. de <1- 
Canterbury. 

conservatorii 
ob'Jnut nici

CORESPONDENTA 
DIN LONDRA

cut o situație asemă
nătoare. cu rezultate 
aproape Identice, a- 
tund se poaie înțele
ge de ce In prezent 
majoritatea marilor o- 
rașe ale Annliol, ca sl 
a districtelor, se află 
sub controlul laburls- 

... —..... - Iilor, in timp ce con-
conservator. servatorii dețin pu

terea doar la centru. 
Este o ai luat le da-a 
dreptul paradoxală, 
care complică sl mal 
mult viața politică 
britanică.

Așa cum subliniază

majoritatea observato
rilor de aict nu exis
tă nici o îndoială că 
această orientare a a- 
legălorilor a fost de
terminată. In bună mă
sură. de probleme de 
ordin social local — 
nanltar. locuințe, școli 
etc. — hoiăritoare In 
schimbarea balanței ‘ 
In favoarea laburiști
lor fiind Insă proble
mele majore, caro fră- 
mtntă în prezent țara: 
creșterea șomajului.: a ■ 
InfiaUei șl a prețuri
lor. Rezultatele alege
rilor slnt o expreu’o 
elocventă a nemulțu
mirilor maselor popu
lare față de măsurile 

, adoptate In ultimii doi 
ani pe plan economi- ■ 
co-sodal de guvernul 
conservator.
care au dus la o re
ducere olmțltoare a 
nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Așa 
se explică, do altfel, și 
de ce in ultimul ■ 
iimp are loc o re- ’ 
crudescență a mișcări
lor sociale din Anglia, 
de o amploare necu
noscută de decenii.

m&suri

N. PLOPEANU

cu cî/ecfl

DIN LUMEA CAPITALULUI

Meșterii
de^la.-Munfenl

vremea
Vremea a fqst. tn ge- 

iiiift In cea mal mare1 par-.
....... :Cbrul a fost'schimbător;: 

eu Innorări mal accentuate in zonele 
de deal $1 de munte șl in Banal 
unde s-au semnalat frecvente descăr
cări electrice și averse de ploaie. 
Descărcări electrice șl averse izolate 
s-uu mal semnalat în sudul țării 
șl In Transilvania. Insă cu caracter 
mal locaL Vlntul a suflat in medio 
cu 3—5 metri pe secundă din secto
rul sud-eslic. La ora 14 temperatura 
a fost cuprinsă intre 11 grade la Su
ceava și 23 Ia Giurgiu. Izolat, la 
munte șl în dmpla Dunării a căzut 
grindină. în București : Vremea a 
fast frumoasă in prima parte n zilei. 
Iar după-amlază a devenit instabilă. 
S-uu protlua timorări accentuate șl 
s-au semnalat averse insolite de 
descărcări electrice șl grindină. Vin- 
tul n suflat slab oină la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 12. da 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 șl 15 mai. în țară : Vremea va 
fi In general Instabilă, cu cerul va
riabil. mal mult noros. Vor cădea 
ploi, mal alea cu caracter de averse. 
Însoțite, pe alocuri, do descărcări 
electrice. Vlntul va sufla slab oină 
la potrivit Temperaturile minime vor 
fl cuprinse Intre 3—13 grade, tar 
maximele intre 13—23. local mal rl- 
dlcqie. în București : Vremea vn ti 
In general Instabilă, mal ales in 
prima- parte o IntervaluluL Cerul vn 
ti temporar noros Ploaie de scurtă 
durată. Vini slab pină ta potrlvIL 
Temperatura ușor variabilă.

- - -j-u” :
Locuitorii comunei Muntenil- 

Buzâu nu slnt numai meșteri Iscu- 
u u« e*- a* recoltelor bogate (recent

kt In «-rin cooperativa agricolă de producție a 
d -mndnr disllnsă cu Ordinul MunciiSl rnoatr j producțla de 5024

kilograme porumb boaba la hectar) 
ci și lucrători prlcepuțl sl harnici’ 

-In cele 15 ateliere organizate In 
5 secții — mecanică, construcții, 
textile, artizanat, mase Dlnstlce. 
Aici el execulâ o gamă variată de 
produse : trlcolale. confecții, țesă
turi Bonulore. covoare, cusături, 
reallzlndu-se astfel Importante ve
nituri bănești.

O delegație a Parlamentului
finlandez a sosit în Capitală

/(

rs

(Agerpres)

oficiale.
A fost prezent Mariano Pagndor 

Puente ambasadorul Republicii Peru 
la București

(Agerpres)

Pentru amatorii
de pronosticuri sportive

TENIS :

Păcii"

pe stadionul „23 
(Agerpres)

La Invitația Marii Adunări Națio
nale, joi seara a sosit In Capitals o 
delegație a parlamentului finlandez, 
condusă do prof. Frans Olâvl LBtile- 
enmăkl. vicepreședinte ăl parlamen
tului. care va tace o vizită oficială In 
țara noastră.

DLn delegație tac parte deputății 
Tyyne Paaalvuorl, (Partidul Social 

Sulo Ellas Suortlanen 
Paul! ROxSnen 
a Poporului 

■Karhuvanra 
Arlturi Nle- 

sl Seppo Siren,

(Ijarildul de Centru). 
(Uniunea Democrata 
Finlandez), Slnlkka 
(Partidul de Centra), 
molă (Partidul Rural) 
secretarul delegației.

La aeroportul Olopanl, membrii de
legației au fost Intlmplnațl de Iile 
Murgule.îeu și Gheorgho New ta. 
vicepreședinți al Marii Adunări Na
ționale, Dumitru Coliu. Gheorgho 
vaslllchl și Constanîln Dlneulescu. 
președinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Iuliu Fejea, secretar nl 
M.A.N., de deputațl nl M.A.N.

Au fost, de asemenea, de față Ka- 
arlo Veikko Măkdft, ambasadorul 
Finlandei la București, șl membri al 
ambasadei.

In memoria 
lui Apolodor 
din Damasc

i : i l

> Operelor de artă care înfrumusc- 
( țează cârâirile șl piețele munfcl- 
, plulul Turnu-Saverln li s-a adău

gat o nouă lucrare : un bust de 
’ bronz. reprezen!Indu-l pe Apolo- 
1 dor din Damasc renumitul con- 
• sirucior al podului de peste Du- 
» năre. Intre anii 103—105 e.n. Monu- 
ț meniul este amolax.nl ne malul Du- 
; nării. In parcul care înconjoară dă-’ 
I dlrea muzeului „Porțile de Fler”. In 
. vecinătatea ruinelor podului antic și 
. n cnstrulul roman Drobeta. Rldl-

Non-stop spre oraș
Bariera de cale ferată de pe Co

lea Nocrichulul (canton nr. SOI) din 
Sibiu constituia un nedorit 
al noii zone indusltlnîe. Aici se 
pierdeau, in medie 12 oro pa zi. 
Aceat obstacol vn ti Intră definitiv 
Înlăturat căci n Început construc
ția unul mare pasaj denivelat

1® SPORT@ SPOUT ©
’ 1 ; . s’ ■ ’ ’ ‘ '".O' i*"'
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Antrenorul lliovszky a definitivat 
formația reprezentativă maghiară

Joi seara, In tabăra do pregătire 
din Eszlergom, antrenorul reprezen
tative! ungare de fotbal, Rudolf II- 
lovszky, n comunicat componența e- 
cblpel care va Intiln! duminică la 
București echipa României, In meciul 
retur din cadrul sferturilor do finală 
alo Campionatului european. Foțfl 
de meciul de la Budapesta, echipa 
ungară cuprinde unolo nume noi de 
jucători. Iată componența acesteia :

Geczl, Vepi, Paccslcs, Balint, Juhasz 
l‘., Juliasz 1, Kocsis, Szflcs, SzBlte, 
Bene șl Zambo. Rezerve : Rothcrmel, 
Fabian, Ku și K vacs.

După cum so știe, echipa ungară va 
sosi la București slmbătă dimineața 
cu avionul. în aceeași zL după-a- 
mlază. echipa va susține un antrena
ment do acomodare
August”,

„Cursa
Desfășurată pe o ploaie torențială 

și pe un traseu muntos Intre Gera 
și Karlovy Vary, a 6-a etapă a com
petiției cicliste „Cursa păcii" a fost 
riștigată de rutierul cehoslovac An
tonin Bartonlcek. cronometrat po 
distanța de 159 km in 3h53’35". In 
aceiași timp cu învingătorul a sosit 
un pluton do 21 de concurențl. Intre 
care ae afla șl românul Nlcotae An- 
dronnehe, clasat pe locul 14 la sprint 
Al doilea pluton o avut o Inlîrzlere 
de circa 10 minute. Ceilalți doi ci
cliști români rămași in cursă. Ale
xandru Sofronle șl Vasllc Selejan. 
au ocupat locurile 32 șl respectiv 47.

In această etapă, disputată tn con
diții cu lotul neobișnuite, au aban
donat 27 de cicliști, fapt fără prece
dent in analele acestei curse.

In clasamentul general Individual 
continuă să conducă Michael Mllde 
(R.D.G.), secondat de V. Nellubln 
(U.R.S.S.). Nlcoloe Andronache a ur
cat de pa locul 50 pe locul 21. Pe 
echipe, in frunte se află selecționa
ta R. D. Germane, urmală de echi
pele reprezentative ale U.R.S.S. șl 
Cehoslovaciei. Echipa României ocu
pă locul 8. Astăzi se dispută etann 
a 7-a — Karlovy Vary — Fraga 
(120 km).

în cîteva rî n d u r i
VOLEI. — Cont,lnulndu-țl turneul 

în Japonia, selecționata feminină de 
volei a U.ILS.S. a jucat la Yokkaltl 
cu reprezentativa Japoniei. Gazdele 
au Învins cu scorul de 3—1 (15—3, 
15—3, 5—15, 15—13).’

FOTBAL. — Disputat la Poznan, 
medul amical de fotbal dintre repre
zentativele Elveției si Poloniei s-a în
cheiat cu scor alb : 0—0. Au asistat 
30 OTO de spectatori.

întrerupte din cauza ploii, între
cerile turneului internațional de tenis 
de la Bournemouth (Anglia) au foat 
reluate cu citeva partide in care fa- 
vorlții s-au impus pe toată linia. 
Astfel. Iile Năslase l-a învins In- pa
tru seturi cu 3—6. 0—3, 6—2, 8—0 pe 
Pinto Bravo (Chile). Ion Tiriac, l-a 
eliminat cu 3—6. fi—4. 8-—4. fi—2 pe 
francezul N’Godrella. iar Pierre Bart
hes (Franță) a dispus cu 0—0, 0—1 
6—2 de argențlneanui Vitas.

Au urmai apoi partidele din sfer
turile de finală ale turneului Iată re
zultatele înregistrate: Stan Smith 
(S.U.A.) - Fassbender (R.F.G.) 0—4, 
0—0 ; Bob Hewllt (R.S.A.) — Connoro 
(S.U.A.) 4—8. 7-5. 0-1 : Iile Năstase 
(România)1— Ion Tiriac. (România) 
4—0. 6—3. 6—2 : Pierre Barthes
(Franța) — Cramer (R.S.A.) G—8, 
6—4. 0—3. j

Din cauza timpului nefavorabil 
care persistă de la Începutul săpiă- 
mlnll la Bournemouth, organizatorii 
turneului au hotărlt să reducă nar- 
tldelo de simplu și dublu bărbați de 
ta 5 ta 3 seturi.

*
La Teheran a început intllnlrea 

pentru primul tur al „Cupei Davîs" 
intre echipele de tenis ale Iranului 
îl Republicii Arabe Egipt. După pri- ’ 
mele două partide de simplu scorul 
este de 2—0 In favoarea formației 
Iraniene : H. Akhbarl — Davoudl 
0—3. 0—3. 0—4 : T. Akhbarl - Mah
moud 0—3. 0—4. 10—8

Tnvlnqătoarea acestui meci va In- 
tllni in turul doi. la București, re
prezentativa României

Concursul „Prono-sport* nr. 20. din 
14 mal; este dominat de 
România-Ungaria, a cărui Importan
ță pentru cele două formațJl nu este 
cazul s-o mal subliniem, dar . cu
prinde și alte 12 meciuri Interesante 
(cite 0 din diviziile B ale campiona
telor român șl Italian).

I. România—Ungaria. Amatorii de 
fotbal știu prea bine că In prima con
fruntare dintre cele două echipe (2f> 
aprilie, la Budapesta) scorul a fost 
egal (1—1). Acum, la București, un 
singur pronostic : 1.

IL Politehnica Galați — Dunărea 
Giurgiu. Un meci foarte greu pentru 
dunăreni. Poziția4 lor In clasament fl 
obligă să joace la victorie, dar șan
sele slnt minime, am zice chiar nule, 
in fața unei echipe care. Înainte do 
toate, vrea să se claseze’ mai bine 
declL„ F.C. Galați. Tn tur : 1—2. Pro
nostic : I.

III. Metalul Tlrgovlște — Progresul 
București. Pentru bucureșteni numai 
o sulta continuă de victorii le asigură 
mal departe „plasa* liderului, de unde 
«â profite de eventualele eșecuri ale 
acestuia. Tlrgovlșten!i insă, acasă 
fiind, nu uită de acel 0—4 din toam
nă, ta Bucure-tL și vor să-șl ia re- Pmnftdlfl ! S 3.1 .9.

F.C.

—, —1 ultimul loc In clasamentul seriei. în
meciul tur : 0—3. Pronrjjlt : 1. X.

VI. Minerul Anina — Minerul Baia 
Mare. Gazdele nu prima șansă, mal 
ales că oasp-elll nu mal pot spera la 
detronarea liderului C.S.M. Reșița. 
In tur : 0—4. Pronostic : 1.

VIL C.S.M. Reșița - Corvlnul Hu
nedoara. Echipa reșlțeană. conside
rată de pe acum promovată In A (are 
un avans de 8 puncte), nu poate pier
de acest med. In tur : 1—0 Pronos
tic : 1.

VIII. Arezzo — Brescia. Echipe de 
valori apropiate, cu poziții Identice 
— de mijloc — in clasament. In tur : 
0—2. Pronostle : I

IX. Catania — Perugia. Gazdele 
păstrează prima s-ansă Intr-un med 
al cărui rezultat nu va afecta rămi
nerea uneia sau alteia dintre echipa 
In divizia B. în tur : 0—1. Pronos
tic : 1.

X. Foggla — Regglna. Partidă echi
librata. Foggia poate totuși dșllga,

vanșa. Pronostic 5 1, 8.
O’. Chimin Rlmnlcu-Vllcca

Galați. Gazdele, pe penultimul loc, 
mizează mult pe un succes. Oaspeții, 
ceva mal experimentați, nu totuși <jl 
el ambițiile lor. In tur : 1—1.’ Pronos
tic :1.X. ,

V. Eleclroputere Craiova — C.F.R. 
Timișoara. Fotbaliștii timișoreni, cu 
veleități, au lotuși șanse reduse in 
acest med In care echipa cralovcn- 
nă va forța pentru a se desprinde do

■g.Ilbratt? „ _ ... . _ .
pentru că joacă acasă șl In tur a rea
lizat 0—-0. Pronostic : 1. X.

XI. Genoa — Bari, fata un meci In 
care un scor egal apare cel mal po
sibil. dar nu șl singurul. In tur : 1—1. 
Pronostic : X, 2.

XII. Lazlo — Tnranlo. Echipa gaz
dă va forța victoria înlruelt este an
gajată In lupta directă pentru șefia 
clasamentului (are doar două puncte 
mai puțin decit liderul — Ternana). 
In tur : 0—0. Pronostic : 1.

XIII. Palermo — Como. Derbiul 
etapei : a doua clasată cu 0 clncea. 
De ambele părți exista dorința unei 
victorii, numai astfel fiind pasibilă 
răminerea In plutonul fruntaș. Gaz
dele păstrează. totuși, prima șansă. 
In tur : 0—1. Pronostle : L

I

luni posturile de tele^ 
vislune din mai multe 
fdri au tranrmiș un 
film documentar sen-’ 
rațional: intr-un de
șert din Australia fu
sese descoperit un co
pil care trăia printre 
canguri Micul .jâltra- 
tic“ nu incitase rd 
meargă ca oamenii ți 
»4rea la fel ca părin
ții sil adoptivi, imi- 
tindu-l Intru fotul. Nu 
îl Upjeau micuțului 
decît -punga abdomina
lă si înfățișarea mar- 
suplalelor, încolo... Fe
nomenul a fdeut r.llrd, 
antropologii ti alți oa
meni de stllnjâ s-au 
intefesat de acest car. 
Ieri o telegramă de 
presă a dezvăluit o 
realitate nu mai pufin , 
senretionaM : marea 
descoperire din dejer- 
lul australian nu era 
decit o farsă. Producă
torul filmului a anaa- 
iat un copil si l-a pus 
sâ joace rolul de „săl
batic* printre cangurii 
dresați dlntr-un parc 
zoologic ! Scopul aces
tui bluf ? Publicila- 
tea I

tn societatea de 
consum. publicitatea 
nu cunoaște măsură sl 
nici limite. „Înotăm 
Intr-un ocean, de pu
blicitate* — remarca 
recent un ziarist fran
cez. Intr-adevăr, des-

chtai rtarul, aparatul In vigoare. Există oâ 
de radio, televizorul, și al:d publicitate ? 
sau ieși pur și simplu 
In stradă și publicita
tea te incadeazd. te în
conjoară din toate păr
țile. ea un roi de albi
ne. Scăpare nu earistiî 
pentru că -nici uri loc
șor. nici un colțișor nu 
este cruțat • de imagi
nația agreslvd a celor 
ce te orupd de publi
citate. Nu de mult, 
răsfoind după specta
col programul de sală 
al unul prestigios tea
tru parizian, am des
coperit publicitatea 
sub ipostaza.» cultu
rală. După prezen
tarea distrlbiiHel, a 
autorului șl a piesei, 
ctteva pagini ofereau 
spectatorului indicații 
comerciale : bibliote
ca din actul II e pro
dusă de firma X, mag
netofonul reporteru
lui care apare în actul 
IU e produs de fir
ma Y, coafura actriței 
principale e creată de 
casa Z. Urmau la rind 
toaletele, produsele 
cosmetice, pantofii, bi
juteriile... Practic tot 
ce se puica vedea pa 
scenă in cursul spec
tacolului.

Dar aceasta este ori
cum publicitatea pro
dusă. remunerată șt 
consumata la lumina 
clici, conform legilor

„Șomajul - una din cele 
mai grave probleme 

ale economiei spaniole"

Ia sfirșliul anului 1971, In Spa
nia existau 2SS 729 șomeri, eu 
35,7 ta sulă mai mult decit In 
decembrie 1970 — informează 
revista „Trlunfo*. care apare la 
Madrid. în primele luni ale a- 
cesluj an, tendința s-a menținut, 
numărul șomerilor inrefflstraii 
în februarie fiind.eu 17.4 Ia sulă 
mai mare decit cei din perioada 
corespunzătoare a anului prece
dent. .„Șomajul — relevă revista 
„Trlunfo*constituie una din 
cele mai grave probleme ale e- 
conomlel spaniole, iar evoluția 
actuală Indică o înrăutățire și 
mal accentuată a ci tn următo
rii ani”.

lmaginati-vă că un 
cunoscut producător, 
de televiziune prczln-4 
tă o emisiune docu
mentară In care lan
sează un apel pentru 
ajutorarea' populației 
dlntr-o fără In curs de 
dezvoltare, lovită de o 
teribilă calamitate. A- 
pelul impresionează 
un public larg șl o mie 
de tone de orez slnt 
e.-rpedtate prin contri
buția benevolă a mii 
de telespectatori. Un 
act de omenie, de
sigur. Dar ce veți spu
ne, afllnd că autorul 
emisiunii este In ace
lași timp unul din 
principalii acționari ai 
societății care a vin- 
dui orezul ? !

Faptul de mai sus, 
ca șl altele de același 
gen, a dezvăluit opi
niei publice franceza 
existența unor forma 
de publicitate clan
destine la radio si 
televiziune, de pa ur
ma cărora se obțin în
semnate profituri ili
cite. Protestele indig
nate determinate de a- 
semenca fapte oferă 
un indiciu al dimen
siunilor îngrijorătoare 
atinse de acest feno
men.
P. DIACONESCU

Paris

-

(Ici căilor feraie. Aceștia ffln 
urmă au refuzat din nou sa sa
tisfacă cererile salartațllor cu 
privire la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă șl de viață. Ca 
urmare, Joi noaptea s-a declan
șat greva de uzură holărltâ de 
cele ircl uniuni sindicale ale 
crălorilor din transporlurllc 
rovlare.

Pentru eliberarea 
liderilor sindicali 

canadieni

lu- 
fC-

V">f

Feroviarii britanici 
au declanșat 

„greva de zel"

I Tentativa întreprinsă de gu- 
1 vernui britanic in vederea rea- 
l Uzării unul acord între slndlca- 
; lele feroviarilor șl administrația 
ț căilor ferate a eșuai Incereînd 
î Bă evite declanșarea .gprevei de 
1 zel", ministrul britanic al mun- 
ț ell, Maurice MacMillan, a con- 
i vocal pe rîritl reprezentanții 
’ sindicalelor celor 230 000 de fe- 
ț rovlari șl pe cel al admlnlslra-

întemnițarea liderilor a trei 
principale centrale sindicalo din 
provincia canadiană Quebec a 
provocat o amplă mișcare de 
protest in cercurile muncitorești 
din această provincie. Mișcarea 
a îmbrăcat un caracter puternic 
în localitatea Sept lies, situată 
la aproximativ 590 km de.Que
bec. între demonstranți, care au 
ridicat baricade pe străzi, și pa
liile s-nu produs Incidente, sol
dele cu 21 de răniți șl zece a- 
restări. O acțiune similară s-a 
înregistrat In localitatea St. Je
rome. din apropiere de Mont
real, unde manlfcstanțll au o- 
cupat postul local de radio. Po
liția a intervenit dlspersfnd pe 
manifestonll, în numeroase în
treprinderi de construcții, spita
le șl scoli din provincia Quebec, 
precum șl In anumite servicii 
ale postului de radio Canada, 
salarioțil au încetat lucrul în 
semn de protest Țață de întem
nițarea liderilor sindicali.

i
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Declarația guvernului Declarația guvernului
U. R. S. S. R. P. Chineze

MOSCOVA' 11 (Agerpres). — Agenția TASS a dat pu- 
bjlcstățlI ctectarațta guvernului «sovietic «i privire ta no.m . 
extlsuiero a acțiunilor agresive tilo S.U.A. In Vl.e;:;c.m. In 
care se arata că acestea duc ta complicarea.' Ihteohltnunro, 
a slluațlel in Asin de .sud-ew și țn>i avea urnulri grave 
îtenlru pacea șl suduritalea lu'.erartțlohiilă.

în Usilutwa Soyletlcff slut coaslctarate ra țnatîmLîlljfle 
acțiunile-S..U.A. care amefclnță .libartatan Msvlgațteî " și 
securitatea navelor sovfetîee' ș|. a altora care--'navishoazA 7 
Ia țftnnurîte R. D. Vlețnarh.- Gtu-.tswa Sovlolkâ. vu trage 
din aceasta' concluziile corespunzătoare. întreaga' riîpuh- 
riero 'pcnSra uraiările pdslblle ale acțluallor sale Ue-jale: 
o va purta,guvernul - Stateloc-Qnlte..BubUn!az&. deelaraUa.

Singura- calo reală de tgduUosiaro a .problemei vloîna- 
me.zB. conaSă în respeclarea <!re;>'.-.:iul țw-țwinilul v!a-‘L-.i:.t.-:-z 
de a-șl hot&rl singur toarta, fără nici un fel da amratec șl 
presiune din oferă. Dacă Statala Unite doresc -tntr-adovâr 
aceasta, ale trebuie să se întoarcă In masa (rotativelor do 
la Paris.

Guvernul sovietic liirista cu fermitate ca pașii inîroprfnț! 
de Statele Unite fiâ flb. anulați neinilrriai, pentru a se în
ceta actele de ograslunio ale S.C.A. împotriva R. D.■ Viet
nam, pentru a &o raspeeta dreptal La libertatea navigației 
maritime și comerțului IntamsPoMl. Poporul . s-ovîetlc,- 
liftei principiilor Jnte—tațlotiaitemului soclaun,-so orală.In 
Încheiere, este solidar cu lupta, popocuhii eroic vletnumoz, 
'<d l-a acordat șl ii va acorda sprijinul nece&ir.

R. P. Chineze
î’EKfN' II (Ageriwre;).

mlș ctoeteratțta dată |>ubi*Uu.tn.i,a i.i iimu uu ciV'V nu 
R. P. Ghlnșzc în” 'egăuîrft csj hotărlrea pra^cdlotelul, 
privind 'tahtastejiiporȘirllor- Repubiteli ItenxKa'ate Vi

BELGRAD. _ Agenția Jărțlug a-
nunță câ l’rczldiiil Uniunii Coniuniș- 
lilor din Iugoslavia a .adoptat 
o declarație prin care condârnrA 

‘măsurile guvernului S.U.A.
Prezidiul Uniuni! Comuniștilor din 

Iugoslavia consideră câ a ! 
ca S.U.A. să acfctjpte cererea____

< nulul Revoluționar Provizoriu ul< Re
publici! Vietnamului de Sud șl a In- 

viregil opinii’publice mondtule privind 
’.atragerea '.imediată a'tuturor irupe- 
k S.U.A și alo alîajSior lor do pa
■Rortul vietnamez. In lupta sa, e- 
țcul popor vietnamez se va bucura 
continuare de solidaritatea deplină 
•poarelor Iugoslaviei.
declarație similară a fost adop- 
ș! da Consiliul Executiv Fe-

i '>a;s»<wvăefâ<» .. .Le toCeTh-OH 
\LEA NEGOCIERILOR’-ESTE 'CEA MĂI AVANTAJOASA 
ENTRU POPORUL VIETNAMEZ, PENTRU POPORUL 

BERIGAN Șl PENTRU TOATE POPOARELE DORNICE 
DE PACE DIN LUME"

Ilarul „LTIunMn!!<5“ a publica! o 
tolnrntic a Iul Le Duc Tho. cortxl- 

?er speria) nl delegație! guvermilul 
>1. D. Vjeînam ki conferința cvadri- 
/partită do la-Paria, ta caro acosta a 

reafirmat dorința R.D. Vietnam de a 
reglembnla ta snotl pașnic problema 
Vietnameză. „Noi dorim retragerea 
Imediată a tuturor forțotor ameri-

PHENIAN.- _ Guvernul RJP.D. 
Coreene n dat publicității o declara
ție care, subliniază că noile acțiuni de 
escaladare a războiului întreprinse da 
S.U.A. reprezintă uri act care încal
că -suveranitatea și securitatea H. :').

sosit timpul Vietnam, amenință pacea !ri Asia ®î 
aca Cuver- In lume. Poporul coreean. se spune

în declarație. va;ajuta<in mod activ 
poporul ■: vietna mez.,

Documentul exprimă sprijinul față 
de declarația guvernului R. D. Viet
nam din 10 mal in legătară cu ac
țiunile de escaladare a războiului jJ 
cere ral S.U.A., să incolezo Imedla’. 
cursa escaladării războiuiu!-’- împo
triva ;M>porulul . vietnamez, să-s! re-’ 
tragă fără InUrzlere trupele din Viet
namul de .stal. Cambodgla gi Laos

• •« jlitssiis?

cane din Vietnamul de sud. Vrem ca 
toți vietnamezi! să poată trăi in in
dependența libertate șt fericire in 
sinul patriei vietnameze. Calea neț 
greierilor răinine cea mal bună pen
tru a ajunge la o reglementare paș
nică a problemei vietnameze. Ea este 
avantajoasă pentru poporul vietna
mez, pentru poporul american șl 
pentru popoarele dornice de pace din 
lume6'.

. ’ ’’ ■ y ’’ ‘ ‘

— Agonțta Ciiinâ NovS a trarts- 
ikibl'cltLtii. ia 11 mtil’do căirc guvereid .-. •• ' ' • ’ i N.lxon

,,j:iH)crale Vietnam, 
tăierea conv.mlcaiUțre. -terestra șl maritime ata •V'etr.nmuliri 
do sl Sutenslficaroa acȘluivkK fKXter.-o șl navete. în 
dțctarațte «te .spune că ueestu- acte coaștltiite: o inc&Icari* 
gravă a teritoriului și suveran!lăți! R. D. -Vietnam, o vio
lare a libertăți! navigației ’."șl ''cosneritilul .'Internațional, a 
Curte! O.N.U. șl ta dreptului InterruiționaJ'. Guvernul șl. poș 
porii ehliiez Iși ’ exprimă- profunda lor liillgiiare șl con
damnă cu fenhitatc ebeste ac».«■ ' • • ... (

Du așemeșea. guvernul șl poporul chinez sprijină !« mod 
hoîărit ix>zl|la fermă ș! justă adoptată de guvenud ÎL D. 
Vietnam In declarația sa din 10 mal 1072. GiivernîB 
R. P. Chineza reafirmă că ..'pojtotul chinez de 700 milioane 
de .oameni acordă u:i sprijin puternic - poțtoruiul vieiru-.- 
nxrz ; x-.is'.ui spațiu al teritoriul-! chinez, osie .uri «pata 
■sigur ni frontului pentru po;>ot-jl vietnamez. Orico «-ar 
Intitapta.'această pozitte a noassră va „cămine fermă ș: de 
tacita El. Aii: Uinp cit iniperlnllsmul S.U.A. nu pune capăt 
riizJboiuîu! ’sâu <!« ag-es!u:;e împotriva’ Vtețaamuîul, vom 
ițjrljini ș!-ajuta Jiu mod hotarit poțxxui ytetiîrunez Jn rliz- 
bpiuj său do rezistență plnă la'dbb'ndhea victoriei f.l,'insuM.

' ■ V ef ** 4 4 J'| 'i i ’

Să înceteze acțiunile
B:,y- »’i7'u? j’j A'

de război împotriva
R. 0. Vietnam!

t\. : Ț'-' iJ./,Vk
HANOI 11 (Agerpres) — -Purtăto

rul de cuvini - ol ’ Ministerului de 
Externe al IL D. Vietnam a dat joi 
publicității o declarație in care a 
condamnat ultimele atacuri ameri
cane împotriva zonelor populate din 
Hanoi. Halfong șl aîie localltfi'.i din 
IL D. Vlatoam.
. DedoraUa relevă că, in zilele de 
0, 10 ®! 11 emJ 1972, sute de avioane 
americane au stacat.lJnr.oIul.. postul

«ale, școil, spitale, întreprinderi, țar- 
tlero de locuința. De asemenea, nave 
americane au supus tirului de arti- 

; ierte zonele de coastă ale provinciei 
Thanh Hoa șl orașul Halfong. For
țele armate șl populația dls locali
tățile atacate au doborit 22 de avioa
ne americane; caphrrtnd mal mulți 
plloțl, ®i au incendiat trei nave de 
război americane.'

Declarația cere Administrație! 
S.U.A. să tecctezo Imediat minarea 
și blocarea porturilor R. D. Vietnam, 
bomtardamerilele aeriene șl navale 
și orice alte acțiuni rare Irwalcă su- 
voranltalea și securitatea' B.' D. VleS- 

. niim.

,.ț
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Vocea lucidă a unui 
om poliție american

Ju există alternativă 
a unei reglementări 

negociate11
Cunoscutul om politic ameri

can AGERELE HARRIMAN, 
care 3 fost timp de .mal mulțî 
ani șeful delegației americane ta 
Conferința cvadriparliiâ de la 
Paris, pubUcă In ultimul număr 
sosit la retLacțîa noaslrâ al 
co! id ian ii Iui ., INTERN AXION A L 
HERALD TRIBUNE" un articol 
in care, in lumina ultimelor e- 
voluțil pe linia escaladării răz
boiului din Vietnam, pledează, 
din nou, penlru o reglementare 
negudată, ea unica modalitate 
de rezolvare a conflictului din 
aceasta parte a lumii.

Harriman își exprimă dezacor
dul cu politica oficială america
nă de a sprijini poziția tot mai 
șubredă a așa-zisulul președinte 
Thieu, pe eare ii consideră ca 

I „principalul obstacol in calea u- 
nei rezolvări**. Acesta „refuzâ 
orice soluție negociata care ar 
duce, inevitabil, la eliminarea sa 
de la putere. Soldați! americani 
au murit pentru ca Thieu să-șî 
păstreze funcțiile. Administrația * 
și-a concentrat energiile ta di
recția unor cereri nereallste, vi- 
zind menținerea Iul Thieu, ceea 
ee a determinai cealaltă parte să 
tragă concluzia cA Statele. Unite 
nn căuta în mod serios o regle
mentare*1, arată In continuare 
Harriman.

După ce subltatază „falimen
tul politicii de vietnamizarc*", au
torul conchide : „Astăzi devine 
mal evident dccil orleind că nu 
există vreo alternativă a unei re
glementari negociate. In toi (im
pui ' tratativelor, administrația 
n-a acceptat niciodată iii cea u- 
nui Vietnam de sud neutru și 
nealiniat și nu a renunțai la în
cercarea, zadarnică, de a men
ține, la Saigon, un guvern pro- 
amerlcan. Dacă acceptam princi
piul nealinierii r și cădem de a- 
cord In ce privește retragerea - 
tuturor trupelor americane, con
sider că exista ineă speranțe 
pentru n reglementare în spirit 
de răspund ere. Acest război în
fricoșător trebuie curmal. O re
glementare esle Infinit prefera
bilă continuării sale șl va fi sa
lutata de toate popoarele lumii. 
Nu trebuie, măcar de această 
dată, să pierdem prilejul".

*
WASHINGTON. _ Reprezen

tanții conducerilor a 10 uniuni ți fe
derații >sli!d-,ecle din Statele bnita, 
care -grupează peste ' 
membri, au hotării ___ ______ _ .
23—24 iunie, a unei „Conferința unita 
a sindicalelor pentru jir.ce“ in vede
rea creării unei organizații care sa 
mobilizez;; clasa muncitoare america
nă In lupta pentru încetarea războiu
lui purtat de S.UuY. in Indochina.

te 4 milioane de 
i convocarea, ia

a Sănătății
INTERVENȚIA 

REPREZENTANTULUI 
ROMAN

GENEVA li (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările celei de-a 
25-a sesiuni n Adunării Mor.tiiale a 
Sănflta’.ii.

Lutni'J cuylntiil In cadrul dezbateri
lor. șeful delegației române. MIhni 
Aldea. adjunct al mlniștrulul sană'.ă’- 
ții. n apreciat activitatea O.M.S..- re’-' 
lovind, totodată, eforturile deou.se de 
România pentru extinderea cooperă
rii internaționale in domeniu! ocroti
rii sănătății. Ei s-n referit. I.a conti
nuare. ta realizările obținute in 
România In domeniul ocrotirii sănă
tății, evidențiind măsurile întreprinse 
de către «lat, pentru îmbunătățirea' 
filării de Kănătata b populației.

Itcferlndu-sb la uctivllntea de vii
tor a organizației, vorbllorui n insis
tat BSÎip'ra necesității de a se acorda 
prioritate acelor programe care pre
zintă un larg interes regional său zo
nal șl unei mai mari coordonări a 
eforturilor,, naționale șl internațio
nale in domeniul ocrotirii sănătății, 
în încheiere, reprezentantul român a 
exprimai satisfacția pentru contribu
ția valoroasă edurii "de O.MjȘ? in 
cooperarea internațională In dtumenlui 
ocrotirii flăitflifițil-ffl a asigurai adu
narea de sprijinul constant, ni Româ
niei in favoarea dezvoltării acestei 
cooperări.

_

Vizita Iui Fidel Castro in 
Algeria. ministru al giiver-
nulâ! revoluționar al Cubei și pr'm- 
secrctar al CC. al P.C. din Cuba, Fi
del Castro, ■ însoțit de președintele ni
gerian, .lloucri Boumedlene, a fost 
oaspete al muncitorilor' de la rafină
ria Hass! Messaud.

Ședința de constituire a
Comitetului bulgaro-japo- 
nez pentru colaborare eco
nomica și tehnico-șiiinii- 
ficu a avi:-, loc ta-Soita. Președin
tele părții bulgare in comitet. Naclo 
Papazov. a relevat că «« deschid ț»- 
filbHIțSțl mart PKițru lărgirea’ schlm- 
buriîor de nifsr'url dintre cele , două 

‘ țări, penlro cooperarea In dlverre 
ramuri economice, nrln coirttltn'.rea 
de întreprinderi mixte șl , urii’zlțM- 

, narea de licențe. din. Jtoppnln. Iți ul
timii-10 ani volumul scHimburilor co- 
merfiisle bulgaro-plpone a crescut de 
aproximativ 12. ori. -

Potrivit unei declarații, 
a Ministerului fipâr&ii al 
Pflkistfmnlni, 20 de ml li tari pa
kistanezi ' au fost uciși. 31 răniți, iar 
alțl irul clațl dispăruți in cursul 
ciocnirilor cu forțele indiene care au 
avut Ioc In zona Covnilr. la începutul 
.lunii .mal.. 1 .

ȘEDINȚAI V

PREZIDIULUI. U: C. I.
'•<. c ’

BELGRAD. U (Agerpres). - La 
Belsfrad, Informează ogcnțla Tanius, 
âu început lucrările celei de-u 32-a 
ședințe a Prezidiului Uniunii Comu- 
hLștilor din Iugoslavia. Pbtardlitaa do 
zi sa află' probleme privind "gî!iMs(I.T 
'poiiH'că șl economică actuală șltra
ducerea -în viață 'a hotărlrilor ceiel 
de-a doua conferințe a U.C.I. in tdî>-J 
meniul politicii «ictale.

Stane Dolnnț, secretar al Biroului 
lîioeiiiiv al Prezidiului U.C.Î., a pre
zentat raportul ■ Probleme politice 
economice actuhîe“.

încheierea plenarei
C.C. al P.M.U.P.

asnabad, la încheierea vl- 
itelul Uniuni 1 Emirate-

dte pros! transowt
ANUARUL STATISTIC 

AI R.D.G.
La Berlin a apărut edifla pe 

1072 a Anuarului statistic al 
R.D.G. Datele publicate «cot in 
evidentă dezvoltarea continuă 
economics fi socială a R.U.G. 
Venitul național a crescu! in 
1971 eu 4,5 la sută, fată de 1979, 
producția mărfurilor indiizlrialo 
cu 5.5 la sută, productivitatea 
muncii cu 4,5 la sută, colantul 
construcțiilor eu 5,7 la suta, pro
ducția animalieră cu 2.4 la sulă, 
volumul comerțului exterior cu 
fi la sută, comerțul cu amănuntul 
cu 3J) la sulă. Veniturile popu
lației au crescut In această peri
oada cu 3,7 la sută. In cursul li
nului 1971 au foit predate popu
lației 87 50'3 locuințe.

Toate partidele politice 
reprezentate în parlamentul 
Turciei îl’nu anunțat miercuri, 
sprijinul pentru alcătuirea unul gu
vern condus de premierul desemnat 
Șutul Ilnyrl Urguplu. Informează a- 
gcnțla France Pro&te.

Președintele R. A. Siria, 
Hafez Assad, l-a primit pe ministrul 
apărări! al U.R.S3.,? mareșalul 
A. Greclko. S-a făcut Un .schimb da 
păreri in probleme Interesind ceia 
două părți.

Cu prilejul vizitei în M. 
J?qjnf:.,T ministrului de externe al 
Austriei, Rudolf K.!rc.h.schlfigcr, la 
Cairo a fori «eronat un acord de co
operare culturală intre cale două țări.

Un comunicat comun pJ"
Oblicat1 la' Islam 

zâiel președlhl__
lor Arabe, șeicul Zayed Bin Sultan, 
in Pakistan, relevă că cele două părți 
au salutat recentele convorbiri pakis- 
tanezo-lndlene de la Murrce și speră 
ca inUlnlrea care urmează să albă 
loc intre președintele Zulflkar Aii 
Bhutto și premierul Indira Gandhi 
să ducă la rezultai© pozitive, concre
tizata, f.venr.’jal, prjnlr-o soluționare 
durabilă șl onorabilă a «situației In
tervenite . intre India și Pakistan. 
TotosUnă,' comunicatul se pronunța 
pentru aplicarea revoluției Consiliu
lui do S-Bcuritata din decembrie anul 
trecut șl a rezoluției Adunării Gene
rale a O.N.U. privLnd realizarea 
unei încetări durabil® a focului și re
tragerea trupelor.«■

I
Cu prilejul Zilei Independenței 
naționale a tării sporire, colonia 
română din Detroit a organizat 
o manifestare culiural-arilstică 
la care au luat parte sule de 
atnericsnl de origine română.

' Pro/. Constantin Giurescu, titu
larul catedrei de civilizați? ro
mână „A'icolce Iorga“ da ta Uni
versitatea Columbia din ','Netp 
York, a prezentat o cârpuwțe 
despre însemnătatea clici [ re 
S Mai.

Miniriernl Edueației Si Tnvă- 
fârninlahil din România a ofe
rit Bibliotecii Națiunilor Unite 
de la Geneva un valoros Iot de 
lucrări cu conținut Istoric, eco
nomic șl politic, publicate în tara 
noastriL Lucrările vor contribui 
Ia imbogățirea Bibliotecii Na
țiunilor Unite pentru documen
tarea asupra României.

<k -

Noi exproprieri în Chile. 
CoofiUlul național u! Corporației pen
tru reforma agrara din Chile a hb- 
târlt exproprierea oilor 171 de lati
fundii din provincia Soniiaeo.

DAVIS

VARȘOVIA II. -- Corespon&nîul 
Agerpres. L Dînnilraseu. transmite : 
La Varșovia s-aît Inehetat lueifirllă 
Plenarei a 5-a n’C.C. nl l'.M.l.'.P.. 
eoasaarato problemei q constauctlUor 
de locuințe.

în Incheiurea. luerărilor, a luat cu
vântul .. Plolr J'aroszewicz,președlsir 
tale 'Consiliului de Miniștri, al- R. P.- 
Pplone. rare p informat despre mff- 
siirile adoptate do guvern in acest 
Arai’n;ți, , . .' .

■Plenara a aprobat programul do 
penspoettyb al construcțiilor de lo
cuințe.

Întreaga mea viață 
va fi închiriată 
luptei pentru 

drepturile populației 
de culoare

INTERVIU AL ANGELEI
■ r, »

. „Nu "țHu .'ItSta ce o Los‘ Anscl0a"’ăiri fost, 
să jăc după ■luminarea > deseori imolestală "da . 
procejulu!. Stat insă polltifil pentru «hn- 
ferm liotărltă'să con- ' ' ' - - -
ținui, tot restul irtefll 
melc, lupta penlru e- 
liberarea populației de 
culoară“ — a declarat

'® Angela Darts Intr-un 
interviu care n foii 
difucat prin canalele

piui motiv că sini ne
gresă. Există, în 
S.U.A., anumite per
soane care ta opun ca 
negrii să aibă aceleași 
drepturi ca țl ce:lal|l 
cctafeni, ca. el tâ poa
lă circula' liberi pe 

societății americane da străzi, sd poală trăi și 
radiolelmtziune N.13.C. tnuna ca ceilalți sa
pe întregul

A rs t 1S* v u,cî 'Ups^unel S “spre <rKu!c In 
sistemul juridic al 
S.UA., cere permite 
ea autoritățile ,iă p®a-

.<* iă t ariinoB .in' . închi
soare pe adversarii re
gimului, Mrd. râ exista 
o Iwt&rlre 'judecăto
rească. Ea a înfierat, 
de asemenea, rasis
mul,' declarind : „di

nu rinf singuri In lupta 
lor. ’Ebditl .numerod- î 
rotor dcmomirajli ’ 
care au toc pentru a- ț 
pirarca intereselor i 
lor, a cauzei nooșirc I 
comune răzbate pind \ 
ta ei. în ultimul timp, , 
pe întregul teritoriu ‘ 
al S.U.A. s-au înmul
țit demonstrațiile de 
protest 'iJitDoiriva tu- 
sismulul, a cursului a- 
gresiv al politicii pro
movate de Washing
ton. ■ ' .. , ' ■.

Șl In viitor ihten- 
ționez id-ml consacru 
toate forțele luptei 
pentru eliberarea de- 
țin-ujilor politici, pen
tru drcpluril'e clcilfi 
ale populației de cu
loare din țara mea. 
Și de acum înainte in- 
treaoa mea viață 
închinată acestui 
a încheiat Angela 
vis.

CORESPONDENTA DIN ROMA

f democrat-

: J-

?

caro 
pro-

2-î

în

, undo popu
lară satisfacerea unor 

unde șoma

_ . ... pe o,
platformă do npăraro a Intereselor

II

orientate spre stingă

O imagine bpicâ pentru {)hetourilo in care frâieșle populajin do culoare 
din Rliodesia : In orașul Gwclo, poliția asmulo clinii asupra negrilor caro 

proleslcazd împotriva cruntului regim de asuprire rasialei

partidul

teritoriu meni ai lor“.
In cale 16 luni pe

trecute in închisoare 
am ■cunoscut, din pro
pria c^rparienjâ, re
gimul la care sin* su- 
puțl dejinulii politici 
— a continuat cunos
cuta militcnid pentru 
drepturile civila ala 
populației de culoare 
din S.U.A. „Represi
unile nu pol Insă 

i timp am tocuri in car- fringe viața acestor 
’ Herul ‘ negrilor din oameni, care siiu că

- w ■
eipat la un mure mar® de protest. 
Studenții cunoscutelor centre univer
sitaro Heidelberg ș! Aachen au orga
nizat, de asemenea, manifestații, c'e- 
rind încetarea imediată a rtzboiului 
de agresiune sl retragerea neînîlr- 
zintfi a tuturor trupelor americano.

PARSS. _ La apelul Jaiisnt da
P.C. Francez a! do alle 45 de or
ganizații de stingă din Franța, zeci 
de mi! de parizieni au participai 
miercuri seara la o demonstrație de 
protest împotriva escaladării de că
tre S.U.A. a războiului din Vietnam. 
Manlfetr.nnjli. In rir.dul cărora sd 
aflau numeroși conducători ni parti
dului comunist, prtalro care saerota- 

'■„ruL general ^adjunct al P.QFs. Geor
ges. Marchals, . purtau pancarte pe 
care-acria : „Opriți bombardamente
le, reluați negocierile-'

SANTIAGO DE CHILE. -
Un-' comusilca-’i dat publicității dd 
M.AJE. al Republicii Chite condamn 
nă energic bombardamentele ‘arabra. 
R. D. Vietnam ®i minarea porturi
lor norti-vie-ștamezb de călra Ș.U.A 
ș! cere retragerea imediată a trupa- 
tod americane <!l:i VÎelaom.

HELSINKI. _ Isitr-o, declarație
a M.AJE. al f'lniHride! se arată eă 
guveraul acestei țări urmărește cu 
proftmdâ îngrijorare evoluția piricu- 
loașă a crizei din-îndetohtna. Guver- 
nul l'lnianîle! consideră c6 soluționa
rea conflictului ponte fi realizata nu-

r ■țu

ALGER. - Președintele Houarl 
. Bouiiuxller.e a declarai că „extin
derea și Intensificarea ■ războiului a- 
supra Vietnamului arată limpede eșe
cul sbldțlel căutate prin forță și re
clamă din ce în ce mai imperios ne
cesitatea unei soluții conforme drep
turilor și aspirațiilor, popoarelor din 
această parte a lumii*".

STOCKHOLM. - 11
S'.oejthdimulul a avui loc 
seara un mare miting de protest :”.i 
piirtldpărea mal multor. 
mii de persoane. Împotriva noilor ac
țiuni do escaladare a războiului d‘n 
Indoehlnn de către S.U.A. Amlwa- 
dorul R. D. Vietnam la Stockholm, 
Nguyen Huu Nho. a .rostit yn dlfcitA 
Demonstrații similare au avui Ide la 
Malmpo. GAtleborg. I.uiicl Șl In alte 
orare suedeze.

i" . s 1

BONH. _ In numeroase orașe 
din R.P. a Germaniei continuă 
acțiunile de protest Împotriva măsu
rilor Administrației S;U.A, do escala» 
daro a războiului din Vietnam. La 
Frankfurt, mii de persoane au parts-,

control$
miercuri

zec! ’"do:

ț.

mal pe baza trataiivelorj gî cheamă
;SîXj;

celor ce muncesc, a democrației șl 
instituțiilor republicane. împotriva 
tendințelor de dreapta si neofasciste. 
Partidul Socialist Italian a cunoscut. 
In riadul său. o afirmare remarca
bila. (9,6 din voturi obținute — pen
tru Camera deputnților și 10.7 lă 

pentru Senat), con Irita hid., la 
ridicarea la '-i0 la elită a procentalu- 
Jiil do voturi realizat- de partidele 
clasei muncuQ’are Italiene fax-noul 
parlament, la Întărirea 'frontului de 
luptă al celor ce muncesc împotriva 
atacurilor forțelor conservatoare.

■ ' •
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principalelor probleme pe care le 
ore de Înfruntat taro, democrat-cres- 
tinl! s-au situat In timpul campaniei 
electorale pe o poziție asa-nu- 
ntilâ de „central.îtate". dar cu con
ținut de dreapta, captlnd voturi ::u 
numai din zonele „centru*-, dar 
st . din cele de ... .dreapta0-. Ob
servatorii se întreabă pe bună 
dreptate dacă nu există riscul ca 
P.D.C. să devină prizonierul cu
rentelor sale conservatoare. Est© 
greu de prevăzut ce poziție va pre
vala In cadrul democrație! creștine,

Annllzlnd consecințele consultării 
electoralo de duminică asupra rapor
tului do forțe, ce iwrspecUve se .iirâr. 
chid vieț.'L politico itcljeacț primul 
oloment care reține alcriția obser
vatorilor crie'acolo 'al profilării ți 
niai’pbt&nfce a udei 'ixRarizArl a u- 
legătorilo- In jurul celor două forțe 
pollKefi 'principale — partidul co- 
munisl și partidul dcniocrat-creșun.

în ceea- co, privește partidul co
munist, acesta nu numai că a r’czls- 
tal eu> succes asaltului forțelor con- 
Mrvaioore îl de extremă dreaptă, dar 
a reușit să siringă. în Jurul sleafiUlui 
său de Jup‘4' maso din cete rnal largi, 
demonstrind Ineredorca șî prestigiul 
de' rare sa bucură., .ObțlnlMl peste 0 
milioane de voturi pentra Camera 
deputațJjor, cu 5®0 0©0 mal mult decit 
la alegerile precedente din I1H8. 
R.C.L a Inreglsfrat o creștere tocmai 
in acele."zone in care ofensiva .reae- 
Uonară n fost mol Intensă, cum ar H, 
triunghiul, Industrial Mllano-Torlndr’ 
Genova $au Calabria, regiune care, iii 
ultima vreme a fost teatrul unor pe- 
rlculoaic provocări neofasciste. Deo
sebii de semnificativ esîe faptul câ 
peste un'milion șl Jumătate dintre 
ținerii latre 21 șl 25 de uni. care au 
votat numai pentru Camera deputri- 
țitOT. sl-au dat adeziunea la listele 
l’.C.I.. .deinonslrind. că văd In parti
dul comunist cxpbtjoriitil propriilor 
lor aspirații, forța cea măi avansata 
care ic poale asigura iin viilor mal 
bun. ■ ■

Eșecul răronălor el Încercărilor de 
Izolare u unei asemenea forțe cum 
este l’.C.I. confiniul că In Italia pro
blemele majore nu se pm rezolva 
pozitiv fără aportul.'Sl cu al.lt mal 
muls. .Împotriva comuniștilor, garan
ție «olldâ a dezvoltării democrație! și 
înaintări! țâri! ne calea pronrcwulul 
soda! d economic. Subliniind ocen.s- 
tă realitate, ziarul șUnlță? notează : 
„Se vorbește adesea de miracole fn 
Italia. Iată un miracol adevărat al 
târli noastre : creșterea acestui Par
tid Comunist Italian in decursul 
unor perioade dintre cele mai difi
cile, in condițiile unor grele bătălii, 
ale unor .situații noi— este reznliatul 
voinței a milioane de oameni, 
au hotarit să devină făuritorii 
prici lor șoarie".

Sltulndu-so, de asemenea, 
platformă do

Opțlmile electoratului 
Italian puternic

Inferioară așteptărilor liderilor neo- 
lasciști, ci a fost obținută pe scama 
forțelor de dreapta. Acest tapt pune 
totr-o lumină mal corecta adevărata 
semnificație a' ,',Innlnthril" grupării 

. napfasrisic',. cu toata că impune men,- 
ținerea trează a vlgUeațaî și des-" 
fâșurarea do acțiuni unitare apți.î£»- 
dsto-.

Daca "se are, In .vedere ■ faptul că 
partidul liberal, exponent aj 'ritarll 
burgttezU industriale șț, agrlcdle; șl-ă 
redus la Jumătate reprezentarea în 
noul parlament, ie poate aprecia la 
adevăratele sule proporții infclngerea 
pe. care au- suferit-o acele cercuri 
care au mizat puternic pe deplasarea 
spre dreapta a axei poUliec a țărlL 

Rezultatul alegerilor n ma! rele
vat ur. fenomen dintre celo 
mal neașteptate. Deși Partidul So
cialist Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.) a obținut circa GMO'M de 
voturi, ia- alte grupări de stinsa lnc& 
530 tJiO®, ele nu șl-nu putut găsi o re
prezentare in noul parlament toc
mai din cauza prezentării unor liste 
dispersate. Neobțlnlnd In nici unu 
din circumscripțiile electorale cota 
do voturi nerissară pentru alegerea a 
cel puțin un deputat, toate voturile 
obținute de aceste liste pe plan na
țional au trebuii să fie redtetrlbuKa 
acelor jMrtlde care au obținut locuri 
ta Camera depulațllor.

Situația poUtlcă Intră acum Lnlr-o 
nouă fază — cea a tatonărilor legate 
de formarea noului guvern. în-acest 
context se avansează patru .alternai? 
live" ; reconstituirea vechil formule 
de centru-sUnga (intre democraț- 
ereșttai, roclalLțU și republicani), o 
cotdlțlo . de centru-dreapla Lnț-e 
democrat-creșllnl ș! liberali,' un 
cabinet .Jn cinci" (democrat-creșUni, 
«nriali.î‘1. rorial-domocralL republi
cani, liberali), un cabinet nwnocolor 
democrat-erestln „de așteptare", oină 
la toamna, clnd vor avea loc congre
sele socialist, wclal-dcmocrat sl, după 
toate probabilitățile, șl creșlLn-demo- 
crat.

Abia clnd se va pune în mișcare 
complexa mașină a tratativelor pen
tru foraiaraa viitorului guvern — 
după deschiderea parlamentului, la 
23 mal — se vor putea desprinde 
mal dar perspectivele.

Nicolae PUICEA

guvernele sl‘ contribuie Ia aceasta,

Poliția îniervine cu 
brutalitate, operind 
peste 200 de ares- 
târi In rindul s!u- 
denjilor Universi- 
td|ii Florida cura 
ou participai la o 
demonstrație de 
protest împotriva 
noilor rr.âsuri do 
escaladare a răz
boiului dus de 
S.UA. în Vietnam
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sî'1 y Ă'A-
croind perspectiva mal bune înaintă
rii țarii pe calea progrc.vai'.tl. Toi- 
oJată. coufirmindu-si- drept ui trei
lea mare partid dlri italia, are tăi! 
multe [wulbllliăîi de a rezista diferi- 
tolor presiuni din partea tino- repre
zentanți ai democrației creștine, care 
a- dori să transforme P.S.I. Intr-un 
iipemllco sl executant dorii a! unei 
orientări spre centni-dreuota. ■-

liezuitatui voiului confirmă în n- 
celari timp cft partidul dem.ovrat- 
cresiln. cu’ușoare flexiuni fată de 
alegerile de acum patru ani. iri men
ține forța de partid al ..mațorițăill 
relative”, dlspunlnd. In parlament do . .. ...
2S7 deputat|. si IM de senatori, co- reformele
răspunzător, umil procentaj In tlndu- 
rile «irpulut. electoral ce depășește 
cu puțin 39 ta siită Evltlnd să se 
pronunțe anuprn căilor de rezolvare a

eu ntit mal mult cu cit există toate 
simneîb că aceri partid aștearnă 
inul Iutii să se pronunțe celelalte 
partide ule cualițilior do ccntru-stin- 
gn și cehtru-dreâpta, înainte de a-și 
preciza proprta-l atitudine.

în legătură cu progresele pe plan 
poriamentar înregistrate de Mișca
rea socială italiană; de orientare 
neofascistă, se poate spune că un 
asemenea rezultat a fo.it posibil 
special In zonele din sudul tnapotat 
economicele Și social, undo popu
lația așteaptă tacă satisfacerea unor 
necesități olemcntare, unde șoma
jul șl emigrările fac ravagii, unde 

---- lw; de naturii economică 
slnt lntlrzlato de decenii, l)esl- 
gur, acrie ziarul „Ualta“. este 
o sporire a voturilor acordate fasciș
tilor, dar aceasta nu numai că este
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