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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Partea finală a convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușeseu șl 
tovarășul Iosip Broz Tito a avut loc 
In aceeași atmosferă de caldă cor
dialitate, prietenie, stimă șl înțe
legere deplină, la bordul navei 
„Mihal Viteazul"

La Orșova, un călduros rămas bun

■ Miercuri. 17 mal 1972, în cursul 
dimineții, Iri salonul oficial al clă
dirii administrative a părții Iugo
slave a Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier au 
început convorbirile oficiale Intre 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele, Consiliu
lui de Stat al Republicii’ Socialiste 
România, și tovarășul Iosip Broz 
Tito. președintele Republicii Socia
liste Federali ve Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La convorbiri au participat, din 
pârtea română, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
XjJședintele Consiliului de Mlnlș- 

Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist1 Român, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Paul Nlcule-scu-MIzil, mem-

Tovarășul Nlcolac Ceaușeseu șl 
tovarășa Elena Ceaușeseu au oferit 
apoi un dejun în cinstea tovarășu
lui Iosip Broz Tlto și a- tovarășei 
Iovanka Broz. La dejun au . luat 
parte tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, tovarășul Mialko Todor ci
vici, celelalte persoane oficiale ro
mâne șl Iugoslave.

Dejunul s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de caldă prietenie. Cu a- 
cest prilej, -tovarășul Nicolae 
Ceaiișescu șl tovarășul Iosip Broz 
Tlto au. toastat -pentru- prietenia 
Indestructibilă dintre cele fdouă 
partide șl țări", pentru continua în
tărire a legăturilor frățești dintre 
poporul român și popoarele Iugo
slaviei, pentru colaborare șl pace 
In întreaga lume.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL. PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Comenzi-scurte, manevre precise 
șl vasul, de un alb imaculat, se 
desprinde lin de chel șl înaintează 
pe luciul golfului Orșova sau, mai 
de grabă, estuarului Cerna, Indrep- 
tindu-se, escortat de patru vedele 
grănicerești, spre Cazane, monu
mentală șl spectaculoasă străpun
gere 'de către fluviu â muntelui, 
Intr-o croazieră pe apele marelui 
lac dc acumulare de la Porțile do 
Fie-.' ' . ,

Modernul vas oficial trece suc
cesiv printre maluri In coborîro 
lină, printre cobbrîri de perete de 
piatră. Celebra „Tabulla Traiana", 
piatră Inaugurală a drumului con
struit de romani prin trecătoarea
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Consiliului de Stat, 
membrii al 
al Prezl-

ședlntc al
Paul Nfculescu-Mlzil, 1 
Comitetului Executiv, 
cilului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Vlrgll Trofln, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.H., Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vlcc- 
președ.inte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române 
In Comisia mixtă romfmo-iugo- 
slavă de colaborare economică, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.IL, șl Cornellu Mânescu, mem
bru al C.C. al P.CJEL. ministrul 
afacerilor externe.

La sosire, pa aeroportul Bănoa
sa- se aflau tovarășii Manea Mă- 
nescu. Gheorghe Rădulescu, Iile 
Verdeț, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară. Janos Faze.kas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu. Gheorghe Stoica, cu soțiile, 
Ioslf Banc, Petre Blajovlcl, Cornel 
Burtică, Mlron Constantlnescu, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Vaslle 
Patllineț, Ion Pățan șl Ion Dlncă.

Erau prezenți Bojidar Bukuml- 
ricl. consilier al Ambasadei ILS.F. 
Iugoslavia la București, cu soția, 
șl membri al ambasadei.

(Agerprea)

bru al Comitetului - Executiv,' al 
Prezidiului’ Permanent al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al' 
Partidului Comunist Român» vice
președinte al Consiliului de Ml- 
nlșlrl, președintele părții române 
In Comisia mixtă româno-lu- 
goslavă de colaborare economică, 
Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Comcliu Mănes- 
cu, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, ministrul afacerilor externe, 
Vaslle Șandru, ’ ’
publici! Socialiste România la Bel
grad, Aurel Duma, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al Partidului Comunist Român, 
Gheorghe Oprea, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.. consilier la C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Colț, director 
adjunct ' al ‘ direcției I relații din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Prima parte a convorbirilor.ofi
ciale s-a Încheiat.

înainta de a părăsi terito
riul Iugoslav, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu și tovarășul Iosip, Broz 
Tlto, însoțiți de tovarășa Elena 
Ceaușeseu șl tovarășa Iovanka 
Broz, ,de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer șl Gemal Biedici, de cele
lalte persoane oficiale române șl 
Iugoslave, au vizitat o com
ponentă a părții iugoslave a Sis
temului hidroenergetic șl de.navi
gație Porțile de Fler — ecluza; De 
lx: o platformă amenajata pe cor
nișa ecluzei se poate, vedea șl sala 
turbinelor. Concepția și soluțiile 
constructive, întrucltva diferite de 
cele rcaițzal<b.pc.jăor|l.MJV^. njlMr 
neaseă, relevă, ca și ta noi, -spirit 
Imaginativ, căutări creatoare, rea
lizări valoroase.

Se traversează din nou corona
mentul marelui zid de beton ce 

maluri, al 
socialiste șl al lugosla-

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretarul general al Partidului > 
Comunist . Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușeseu, s-a îna
poiat In Capitală, miercuri după- 
amlază, dc‘. la Drobeta Turnu-Se- 
verln, unde s-a Intilnlt cu tovară
șul Iosip Broz Tlto, președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Im pre- - 
ună cu tovarășa Iovanka Broz. Cu 
acest prilej, conducătorii-de partid ’ 
șl de stat al celor -două țări au 
inaugurat Sistemul hidroenergetic 
.și'de navigație Porțile de Fler. 
De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, * împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu, au participat la 1 
festivitățile prilejuite de împli
nirea a 1850 de ani de existență a- 
teslată documentar a acestui mu
nicipiu și la sărbătorirea a 00 de 
ani a uzinei de vagoane.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a" 
fost însoțit 'de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Ekecutlv, al Prezidiului 
Permanent.al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
eu soția, Elenn Maurer, 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.CJL, vlcepre-

dură pe președinții Nicolae Ceaușeseu șl Iosip Bro® 
Tlto, dind expresie șl cu acest prilej. puternicelor 
sentimente de prietenie și stimă ce animă reciproc 
popoarele celor două țări socialiste vecine.

Președinții Nicolae Ceaușeseu șl Iosip Broz Tlio 
s-au întreținut cordial cu muncitori, tehnicieni, ingi
neri șl cu al ți specialiști din cele-două țări,-dind o 
înaltă apreciere eforturilor deosebite șl activității lor 
creatoare pentru Înfăptuirea grandiosului Sistem hi
droenergetic șl de 1 navigație Porțile de Fier. El au 
conferit Înalte distincții ale Republicii Socialiste 
România șl Republicii Socialiste. Federative Iugosla
via unui mare număr de muncitori, tehnicieni șl In
gineri. . .

Cel doi președinți au, subliniat cu deosebită satis
facție că Sistemul hidroenergetic șl.de navigație Por
țile de Fler, măreață operă comună a oamenilor mun
cii din cele două țări, reprezintă un simbol trainic 
al prieteniei șl< bunel .vecinătăți ■ tradiționale dintre 
Republica Socialistă România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, întemeiată pe legături istorice 
între popoarele lor în lupta pentru-i Independență na
țională, progres social șl pentru, construirea societă
ți! socialiste. El au exprimat încrederea că acest mă
reț obiectiv — expresie elocventă'a aplicării cu con
secvență a principiilor deplinei egalități în drepjuri.

ciulă „Mihai Viteazul", vas fiu- Cazane cu aproape două milenii în
vini modern, construit la Oltenița urmă, se înfățișează ochiului în
și aflat In prima șa cursă. Om pe- Ipostaza el originală, cu toate cu
ții trec de pe mal pe navă. nștăzl ea se află cu aproximativ 30
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de metri mol sus decît atunci cinci 
constructorii antici inaugurau te
merara lor operă,'

Este ora 16,00. Nava „Mihal Vi
teazul* acostează la chelul gării 
fluviale Orșova.

Garda militară prezintă onorul. 
Mii de cetățeni al Orșovel, venlțl 
să salute pe conducătorii de partid 
șl-de stat al României ți.Iugosla
viei, ovaționează, aclamă cu însu
flețire. (

Cel do! conducători de partid șl 
de stat, tovarășii Nicolae Ceaușeseu 
și Iosip Broz Tito, tovarășele Elena 
Ceaușeseu șl Iovanka Broz, per

ii nește cele două 
României 
viei soclnllste.

De-a lungul lacului, către amon
te, pe șoseaua căreia 1 s-a spus 
„Drumul soarelui", se ajunge? la 
Orșova, noua localitate construită 
din temelie de o parte șl de alta, a 
golfului ce plnă nu de mult eța 
cursul Inferior al CerneL

împodobită festiv, gara fluvială 
Orșova, o modernă construcție 
flancată de un șantier derrcparnțil 
navale, șl el nou, do gara feroviarii, 
ta fel. modernă, nouă, impunătoa
re, este in sărbătoare. Populația a 
venit în mare număr să întîmplne 
înuițll oaspeți. Torent de aplauze 
șl urale însoțesc sosirea coloanei 
oficiale. Se flutură steaguri, se o- 
vaționenză îndelung pentru cel doi 
conducători, de partid și’ de stat, 
pentru prietenia frățească dintre 
Hoinări!n șl Iugoslavia, dintre po
porul român și popoarele Iugo
slaviei.

Pionieri oferă flori.
La chei este ancorată nava ofl-

-în- zilele de^ 10 și 17 mol. 1972, tovarășul Nlcolac 
Ceaușeseu. secretar general al Partidului Comunist 
Român, 1 președintele J Consiliului de Stat al1 Repu
blicii , Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu, șl tovarășul Iosip Broz Tito, pre- 
.ședințele Republicii .Socialiste -Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor din 'Iugoslavia,rim- 

- preună-CU; tovarășa Iovanka Broz, s-au .Intilnlt la Por- 
. țlle de Fieri

Cel doi președinți au dezvelit ta. 16 mal-1972 placa 
■ inaugurală, marcind în mod solemn punerea ofldolfl 
în, funcțiune-a Sistemului’hidroenergetic, și de na
vigație de la Periile de Fler. La festivități au paril- 

Jclpat înalțl conducători de partid și de stat din 
-Rpmânia șl -Iugoslavia, muncitori, tehnicieni șl in- 
igînerl care au lucrat la edificarea acestui obiectiv, 
precum șl un -mare număr de oameni al muncii din 
cele'două țări.

• La invitația Guvernului Republicii Socialisto 
'România șl a Guvernului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, la festivități au fost prezenți re- 
prezentanți ol guvernelor din.țările membre ale Co
misiei Dunării, ambasadorii ■ acestor state acreditați 
la București șl Belgrad, precum și reprezentanți rți 
iComlsiei Dunării.

Cel doi președinți au rostit cuvlntărl Ia marele mi
ting nl prieteniei de la Drobeta TurninSeverln. Oa
menii muncii români șl iugoslavi, prezenți la fcstl- 
A'ltățl, au întîmplruit șl au salutat cu deosebită căl-

Din partea Iugoslavă au luat 
■ parte tovarășii Gemal B'edlcl, 
președintele Consiliului Executiv 
Federal, Stane Dolanț, secretarul 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Mlrko Tepavaț, secretar fe
deral pentru afacerile externe, Du- 
'șan Gllgorievlcl, membru al Con
siliului Executiv Federal, președin
tele părții' Iugoslave, in Comisia 
mixtă româno-lugoslavă de colabo
rare economică, Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 

■București, ;Marfa> Vrhuneț, șeful de 
cabinet al președintelui republicii, 
Mlloș Melowskl, consilierul pre
ședintelui . republicii pentru pro
bleme de politică externă, Tiho-mir 
Kondev, director adjunct, al Direc
ției pentru Europa răsăriteană din 
Secretariatul Federal pentru Afa- 
tceriîe Externe, .Murat AgovicL. șeî 
de secție în . Ș-ecretarihtul Federal 
■jpenfru “Afacerile Externe.

Convorbirile s^au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie, cordia
litate,’ stimă, deplină încredere șl 
înțelegere reciprocă.

; ■.(

I ■ f

yizitind partea iugoslavă a Sistemului hidroenergetic ji de navigajio Porțile de Fior
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lei”. într-adevăr, aceasta l-a stimu
lat. t-a convins încă o dată ne coo-în tăcere!
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calității lucrărilormecanizatori și cooperatori
Pe. tarlalele șl In grădinile 

doțul Prahova, mii șl mil de I

CURIER JURIDIC

[DIVERS! 

i
i
Iln comuna Răcfltău din Județul 

rW Bacău. ■

I
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I
| Incendiile
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I . . . . . . .
| Detectivul 
| din pădure 
i 
i
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
| De doi bani l
I ’
I 
I
I 
I
I

Călărețul 
dac
Bacău, In urma unor săpături 
arheologice, a fost descoperită 
o cstățule dacică. In Interiorul 
acesteia s-au găsit un maro nu
măr dc podoabe din aur. argint 
?1 bronz, vase de ceramică pic
tată, trei tezaure monetare de 
proveniență romană, Col mai do 
preț obiect parc o fl insă un 
vas de cult de o formă șl o 
structură cu totul deosebite. Va- 

' sul are reprezentat pe el în 
relief un călăreț, care, după a- 
precierile specialiști lor do ta
Muzeul județean de istorie, ar i 
fl do origine dacică.

iu.lt; pompierii militari I 
u descoperii ci tn co- |

incen- 8I 
negii- I

i Ifâjsat ■

_ I
grav este Insă fap- ■ 
ido celor întlmplaie, | 
nu s-au luai aproa- I
n î , i anr» /î «£«•» rari î "

I
I
I
I
I
I

Nu demi." .....................
din lăți au .__ _______
muna D eleni au avut loc, In- 
ccpînd din luna septembrie 1071 
ti plod la sflrțitul Iui ianuarie 
1972, nu mai pufin de trei incen
dii. Toate trei — datorate i._„7 
fențel unor săteni care au lăsat 
focul nesupravegheat. Toate trai I
— soldate cu consecințe tragice :
patru copil sub 5 ani. decedați. 1 
Deosebit de t _ ' ‘
tul că. tn ciuda 
In localitate nu
pe nici un fel de măsuri penîru 1 
înlăturarea camelor unor even- ] 
luate alte incendii. „ Dimpotrivă
— după cum remarcă It, col 
Pelrița Crăciun din codruț i 
Grupului de pompieri lari — 
consiliul popular comunal parcă | 
ar fi dispus sâ păstreze dinadins 
pirjoltirile sub cenușă I Toate ] 
cele frai cazuri au fost tinute 
sub semnul unei tăceri desăvlr- 1 
Site (nefiind hid măcar comuni- l 
cate Grupului de pompieri/?); 
nu s-au luat nici un fel de mâ- I 
suri de popularizare a repulilor , 
de prevenire a incendiilor; for
mația da pompieri civili nu a 
fost îndrumată șl sprijinită sâ 
efectueze controale eu caracter | 
preventiv ș.a.m.d. Ața stind lu
crurile, te întrebi: oare .gospo
darii" din Delfini nu-ri dau sea
ma cd procedind astfel stau 
mereu cu focul tn sin ? Un motiv 
pentru ca, apropo de foc. fa 
rite de retori sî-i pună neta 
rial— pe jar I

• te(S>rttL>.CiC
.■; i-’.f■ 1 - ’te 'O

in Limp ce so afla împreună 
cu familia In pădurea Lăpușelu- 

I Iul. Constantin Stan, conducător 
auto In U.G.I.R.A. Bala Mare, a 
observat un autocamion, care, 
după sculelo Împrăștiate ■ prin 
cabină, oirmele do In conducte 
desfăcute șl un geam spart, pă
rea părăsit. Anailzlnd Insă mal 
cu atenție toate aceste elemen
te. ca și altele tot atit de con- 
trnrtante (nu departe de mașină, 
al cărei număr de Înmatriculare 
arăta că poposise acolo tocmai 
din Județul Caraș-Severia, erau 
aruncate o servietă cu chel .și o 
trusă cu «cule). C. S. s-a glndlt 
șl la o altă Ipoteză. în conse
cință, s-a hotărit tiă lămurească 
misterul din jurul autocamionu
lui cu pricinn. Si. ca orice de
tectiv pe cont propriu, și-a alea 
un loc de plndă șl a început să 
aștepte. După vreo 3 ore. in ma
șină au apărut doi Indivizi îm- 
brăcați elegant, in hhlne do pie
le. Au inspectat-o famllinr șl 
apoi au pornit spre bufetul de la 
punctul turistic „Două veverițe” 
din apropiere. Citeva minute 
mal tlrzlu. C. S. anunța o patru
lă n serviciului de circulație de 
la Inspectoratul județean de 
miliție Maramureș ri cel doi . 

; cllențl — Andrei Varga șl Ale- .
xandru Macarle. amlndol din. 

I Satu-More, care puseșerâ stăpl- 
I nlre pe autocamion m orașul

Hunedoara — erau arestatL _ I

omenie

din Ju- '■
ml1 ** lucrători .. 

ai ogoarelor muncesc de zor la intre- 
țlnarea culturilor, frumos dezvoltate, 
dar serios periclitate de buruieni. De 
aceea, In marea majoritate a coope
rativelor agricole la prăși t ul porum
bului. oteclel dej zahăr sau floril-soa- 
relui cooperatorii șl mecanizatorii 
slht pe dmp da cum răsare soarele. 
Ultima situație centralizata pe ’ ’ ' 
arată că in numai două zile, dura 
și luni, s-au prășit mecanic și nui- 
nuâl aproape 11 OM hectare, cifră re
cord, nemnlintUnM In nici un fin 
plnă acum. In mal toate cooperativele 
agricole, viteza zilnică de lucru sta
bilita a fost cu mult 
depășită. Prașlta I 
manuală la sfecla de 
zahăr, ca șl la flon- 
rea-soarelul se apiro-’ w ________ _ „
pia do .cHrșlt; ta porumb. în numai ganlzat mal bine întreținerea cultu- 
două zlle s-au prășit mecanic șl ma- rllor. Dar cu toate astea, pe alocuri
nual aproape S.țMKț hectare șl ritmul m mal înlîlne*c neglijenta care fri
es te' în* creștere. riează ritmul lucrărilor; la ferma

La cooperativa agricolă Tirgșoru- nr- 2 SioeneșU de la cooperativa
Nou. cele cinci echipe care lucrează. agricolă Tirgșoru-Nou, în zilele
în acord global au prăsit lntr-o sin- duminică șl luni oamenilor

dv., not primim partea noastră după 
sistemul acordului global. E frumoa- 
aă recolta î Frumoși șl ban li noștri.

în cursul raidului pe ogoare l-am 
IntlLnit pe inginerul Toma Drflghlcl, 
președintele consiliului Intercoopera- 
tist StooneșH. împreună cu directorul 
S.M.A. Buda,, unitate care deservește 
cele 10 cooperative agricole din ca
drul consUluluL verificau calitatea

3 județ prășltulu! mocanlc.7EI apreciau udt 
imlnieă ritmul, cit și calitatea muncii. Este 

firesc să Eo așa. pentru că acordul 
global are acest mare efect: În
tărește mult,responsabilitatea față de 
recoltă. Se apreciază că în maximum 
5—6 zile la toate culturile' se vor 

executa lucrările im- 
I puse de agrotehnică, 

în
; cooperativele agrico

le prahovene s-a or-
PRAHOVA acest an. In

în acord global au prășit lntr-o dn- Be duminică șl luni
, -- *■----- _____ ■ ‘m’1 H-s-nn nfînm rm.H 1

porumb. Cooperatorii acordă maxi
mum de atenție calității lucrărilor.

. Elocvente slnt spusele șefei de echipă,

gurfl zl burta de lumi 50 de~hectare nu H. s-nu adus apă de băut sl căni. vLmirtmi-, —i__u  «g _—,. Este un fapt in. aparență mă-

■Prin scrisori adresate redacției, diferiți cititori au solicitat 
muriri in legătură cu dreptul pensionarilor de invaliditate gra
dul III angajați de a cumula pensia cu salariul. Da intTcMrile 
puse de ctitori - răspunde ftovarăța Laetlțla lonescu, director ge
neral al Direcției generale asigurări soda

; rul Muncii. ,

■' r.; t r țy
Mecanizatorii șl cooperatorii dlnju- r -tare, din rare 3&0 hectare craii prâ- 

dețul Brăila participă In mare număr 'glie și manual. în pauza de prinz am 
la executarea lucrărilor de întreținere discutat cu celî 18 cooperatori din e- 
a culturilor. Citeva dfre aftatc de la chlpa condusă de Nlcu Ciucurcanu. 

bdl recita generală agricolă u iudeta- ..Noi ani experimentat acordul global 
încă do anul trecut și n-am greșit 
— no mărturiseau eL Ara . obținut 
cele mai mari producții de griu

țuu? BSOJACl.îAm / - U&ITlVUiU JU - JIEQW3l-U1 
lui demonstrează că ln aceasta pri
vință au fost obținute unele rezulta
te bune. Prima prășite meca.nleă’ț a-,___ , ___ __________
fost terminată pe întreaga sunrafâtă și porumb la hectar po terenuri 
de 32 000 hectare cultivate ■ cu floarea-' , nelrianlo. în urma unor astfel de rea- 
«soarelul. Din acestea, peste 30 0OT bec- Uzări șl câștigurile cooperatorilor au 
tare au fost prăsite si manual. Multe fost bune : valoarea unei norme con- 
cooperatlve agricole, Ddntre ,'<tare 1 v»ntuwni« „eir„v i„ av
lUmnlcelu. Romanu. Trainnu si al
tele au terminat praștia a doua mo-

Pensionarii de .Invaliditate do gra-l_ ___  _ _
dul 'IH~au dreptul să lucreze, tn ril tarifare erau stabilite ta limita
baza recomandării comisiilor de ex- minimă, ta gradația I pentru col ale
perllză medicală șt recuperare a ea- căror salarii tarifare „ erau stabilite
pacitățU do muncă, cu .program re- -plnă la medla-:llm!tclor do salarizare 
dus cu >2 sau 4 ore, dacă au diminua- respective, la', gradația II pentru cel
tă eapacltatea.de muncă, sau cu pro- alo căror salarii tarifare depășeau
gram normal de lucru, dar cu acbîm- media limitelor de salarizară prevă-
barca locului de muncă. De la început zute pentru funcția ocupată.

Breclzăm că unul pensionar de tava- în cazul pensionarilor de Invnlld'- 
dltata gradul III angajat 1,.se sta- tatu gradul III care au fost mențl-

bilește un salariu tarifar de Inca- nuțl în funcțiile deținuta la data pen
etrare corespunzător t meseriei sau stonărli insă, potrivit capacității lor
funcției deținute, ce nu trebuie coci- . diminuate de muncă, li s-a stabilit 
fundat cu salariul' realizat; acesta un program redus cu 2 sau 4 ore, la
din urmă este mal marc șl se com- actualizare se la ih considerare gala-
pune din salariul tarifar; de încadra- rlul tarifar 1 de Încadrare, inclusiv
re, la care se adaugă retribuirea a- treptele de salarizare, respectiv gra-
cordulul. sporul pentru vechime ne- daliile de core eventual beneHclază.
întreruptă In aceeași unitate, precum Salariul tarifar în vigoare al funcției
șl orice alto su- avute la data ln-

” ! ' ^a, scrierii; ila pensie
sa stabilește «fi. 
respunzător unui ■ 
program normal 
do lucru, chiar 
dacă pensionarul 
lucrează cu pro
gram redus.

Atunci cînd sa
lariul unul pen
sionar de Invali
ditate gradul III 
angajat egte di
minuat datorită 
schimbării func

ției. unul concediu fără plată etc 
(eu excepția concediilor medicale 
sau absentelor nemotivate). cota 
parte din pensie ce eo plătește 
se majorează ln mod corespunzător. 
Pe timpul dt slnt ln Incapacitate 
■temporară de muncă, pensionarii de 
Invaliditate gradul IH angajați nu 
primesc pensia de Invaliditate, cl a- 
jutortil material ln condițiile H.C.M. 
nr. 8S0fieG5. astfel cum a fost modifi
cată prin FI.C.M. nr. 1 358/1 Bfi8. Men
ționăm, totodată, că pensionarilor de 
Invaliditate gradul III angajat! H se

canlcă șl execută acum a doua ura- peratoril din Vlziru că munca execu-
Ellă manuală. Este1 rezultatul pârtiei- tată blho șl la tlmp erio un izvor de
liării mnslvfi ta mim- j__ . venituri pentru He-

: - . .-a..,..- „ $1“!el- Preocu
pări asemănătoare 
pentru a executa lu
crări de calitate am 

tatllnlt șl la alte cooperative agri
cole ,dln județul Brăila.

încheierea actuM-angajament a 
ridicai; In fața consulilor do conducc- 
to alo cooperativelor naricoîe pro
bleme noi. a Impus orflaâlzarea unor 
acțiuni care eă permită cunoașterea 
de către brigadieri, șefii da echipă, 
do către toți cooperatorii n obligați
ilor pe care le au de la semănat al 
plnă ta recoltat agrotehnica ce tre
buie aplicata pentru a eo realiza si 
depăși producția prevăzută pe flecare 
unitate de suprafață. In unele coope
rative. aceste cerințe elementare ale 
aplicării acordului global nu «tint 
respectate. Este cazul cooperativelor 
agricole de producție G repeal și '1’1- 
chlleștl, unde unii gafl de echipă nu 
cunosc suprafețele pe care trebuie să 
le lucreze echipele lor. Mal este timp 
ca membrii consiliilor de conducere, 
cu sprijinul corni tetelor comunale de 
partid, eă pună ta punct ultimele a- 
mănunte ale aplicării acordului glo
bal, astfel ca toți cooperatorii să sa 
simtă legați de Îndeplinirea sarcini
lor de producție.

Toata nceate măsuri si altele’ care 
preocupă conducerile cooperativelor 
agricole de producție, pe toti coope
ratorii din județul Brăila vor con
stitui un puternic mijloc de ridica
re a răspunderii pentru obținerea 
unor recolte mari . :■ >

că, a cooperatorilor, 
n eforturilor depuse 
de mecanizatori.

Pe una din solele 
semănate cu floarea-soarelul ale co
operativei agricole „Dunfirea"-Gro- 
peni lucrau cooperatorii brigăzii a 
IIT-a do di», condusă de Pa
vel Cristos. Din 134 de coopera
tori dțl constituie brigada 130 
erau prezențf Ia lucru. în trei 
zile se terminase de prășit me-

BRAILA
me care nu tac , 
parte Integranta 
din salariul tari
far., . ■ ■-

Pe toată peri
oada dt glnt an
gajați. pensfo- 
narll de invalidi
tate gradul DI 
îșl mențin calita
tea "de pensio-" 
nari sl nu drep
tul aă primească, 
pe Ungă sala
riul tarifar, pen- 
eli suplimentară șl pensia de Inva
liditate gradul HI. cu condiția 
ca acestea Împreună să nu de
pășească salariul tarifar în vigoa
re, corespunzător funcției avute la 
data pensionării de Invaliditate. Dacă 
salariul tarifar, pensia suplimentară 
șl pensia dc Invaliditate însumate de
pășesc salariul tarifar In vigoare al 
funcției avute la data pensionării, de 
Invaliditate (rare este cel din luna 
pentru core se face plata), cuantu
mul pensiei se reduce plnâ se atin
ge nivelul acelui salariu. Să presu
punem, de exemplu, că un pensionar 
de invaliditate gradul HI — cu o 
pensie de Invaliditate dc (MM lei șl o 
penale suplimentară de ISO lei — sc 
angajează In muncă cu un salariu ta
rifar de 1750 lei. Salariul tarifar In 
vigoare al funcției avute In data în
scrierii la pensie este de 2 MO leL In 
această situație, pensionarul respec
tiv va primi, pe lingă drepturile de 
salariu șl pensia suplimentară șl o 
cotă porta din pensia de Invaliditate 
în cuantum de 600 lei (pentru a nu 
depăși, salariul țarlfar In vigoare al 
funcției’ avute la data pensionării de 
invaliditate dd 2 MO lei). La acestea 
sa 'adaugă sporul-pentru- vechime ne
întreruptă In aceeași unitate de 175 lei 
șl alte adaosuri care sc pot acorda Ia 
locul de muncă. Sumele plătite drept 
pensie nu slot Impozabile șl, ca ata
re, nu se Iau in considerare la stabi
lirea impozi tulul lunar.

în practică se constată unele con
fuzii in legătură cu determinarea, de 
către unjtaț'*.? 
loriului tarifar în vlgc 
avute de psnrionar la data înscrierii •. 
la pensia de Invaliditate. De aceea, 
precizăm că Iu determinarea acestui 
oalarlu, adică aducerea In nlvalul ce
lui In vigoare la data calculării drep- 
turlor cuvenite pensionarilor de inva
liditate gradul III angojațl (suu, cum 
se mal spune, actualizarea salariilor) 
se procedează 'astfel : a) In cazul 
muncitorilor șl personalului operativ 
care au fost încadrați pe categorii ta
rifare, actualizarea salariilor sa foca 
la.nivelul de bază stablUt prin H.C.M. 
nr. 914/1&39 (cu modificările ulterioa
re), panlru funcția 
ritară de încadrare _ JHL- _ ..
Jn perloada respectivă ; b) In situația 
personalului tennlc-ndminlstratlv șl 
parsonalulul operativ care a fost sa- 
lațlzat Intre limite, actualizarea sc e- 
fectaoază la trei niveluri de salariza
re, după ram urmează : la nivelul de

jr, * Jl>

RĂSPUNS LA
ÎNTREBĂRILE
CITITORILOR

conic șJ manual întreaga suprafa
ță de KM hectare șl so IneeDuse la 
prășltul porumbului. Explicația aces
tei masive participări a cooperatori
lor la muncă este una singură : In 
întregul județ, noua formă de retri
buire a muncii este acordul global 
pa echipe. Flecare cooperator a nem- 
naț angajamentul Individual care cu
prinde : suprafața repartizata, pro
ducția medie stabilită diferențiat 
și cit se cuvine echipei șl fie
cărui cooperator In parte ca retribu
ție în condițiile îndeplinirii sl depăși
rii producțiilor planificate. „Lucrăm 
șl știm dt dștlgăm — ne spunea bri
gadierul Pavei Cristoo. De pildă. In
tre cole 1 GM hectare repartizate lirl- 

. găzll noastre avem șl o suprafață de 
1(M hectare cu floarea-soarelul. De 
pa această suprafață trebuie să rea
lizăm o producție de 228 6®) kg. Fle
care cooperator știe dt va dștlga in 
condițiile Îndeplinirii producției pla
nificata”/ Noua formă de retribuire 
se dovedește practic, așadar, a fi 
foarte mobilizatoare. „.-■'■■■- 1 ■ 'In'La . cooperativa agricolă VI- 
zlru. prflșîlul mecanic a fost termi
nat pa Întreaga suprafață de 360 hec-

runt. dar de ce să se deplaseze oa
meni! de la lucru, drtd s-ar putea 

-----cerință. în 
Ksjț-î-,___ ---------------- generale sini
. programate-!n< zile și ta orc nepotri
vite, adică atunci dnd sc poate lucra 
In clmp. Adunarea generală dc la 
cooperativa agricolă Dumbrava a tre,- 
bulE isă Ho amlnată. Au cerut acest 
lucru cooperatorii. Pe bună dreptate 
spuneau eh: „acum ciad e vremea atit 
de bună, noi să stăm In ședință ? 
La toamnă ce vom stringe ?“ Este 
bine ca șl In alte unități, daca se 
Ivesc cezuri asemănătoare, să se ana
lizeze oportunitatea adunărilor, șe
dințelor, In aceste1 zile de mare zor 
in dmp. Do altfel, inginerul Aurel 
Furfurică. directorul general al di
recției agricole județene, concluziona 
șl el: „Nu trebuie să se piardă nlc! 
măcar o oră din acest prețloș timp. 
Se cere o mobilizare generală pen
tru ca In maximum 5 zile să 
efectuăm prașllele mecanice șl ma
nuale,-să plivim legumele-în-grădini*'.

■ . • ■ . • 
Const.nithi CÂPRARU 
corespondentul „Scinteii"

feSeite dîmech^^^teMtta uram unlMW aduiȘlIo3!
cu suflet, cu grijă,: pentru că șl! ’ uroarnmnte. In rile «l In 
bine — după‘sistemul de acord gk— Jgemul de acord glo
bal — că după cum muncesc, așa vor
fl răsplătite".

De o poirtșt Șl de cealaltă a șoaeld 
ce duce spre TirgovLșie, pe întinse 
tarlale cultivate cu floarea-soarelul 
șl porumb ce aparțin cooperativei 
agricole ArlceșU-Rahtlvani, vedem 
șute de cooperatori In .prășit Mal de
parte, patru tractoare efectuează pră- 
șllul mecanic. Dau zor tractoriștii, 
dar tot am reușit să-1 oprim pentru 
o clipă pe Aurel Marcu, lnvltlndu-l 
la un dialog.

— Ileallzațl astăzi norma prevă
zută 7

— Asta dorim cu toții. Nu-l timp 
de pierdut. înainta ne țineam noi 
crupă cooperatori,' ucuin no zoresc ei.

—- Șl calitatea .lucrărilor ?... • .. .CI-
— Calitatea, curg, o. vedeți, bună. 

Șlrahi șă vă spun că’ ha dăm tot '.iA 
terasul pentru calitate. Doar știți ?! N. Gr. MARAȘANU 

corespondenlul „Sclnteii

ă

vâzuio in tocite unitâfilo agricole din judejul Prahova.

0
lor cu

Asemeneu imagini surprinio de aparatul fotografic la întreprinderea agricolă de stat Movila Vulpii ;i la cooperativa agricolâ Tîrgțoru-Nou pot fi 
vâzuio in toate unitajilo agricole din judejul Prahova. . p0>0 : m, cîoo

.3

recalculează cota de pensie co 11 re 
cuvine ori de die ori salariul tari
far In vigoare, corespunzător func
ției avuta ta data pensionării de In
validitate, se majorează prin acte 
normatlvo sau cînd salariul tarifar 
al funcției In care lucrează suferă 
modificări.

Precizăm, de asemenea, c 
narii do Invaliditate gradul 
Înainte de Ivirea invi " 
avut calitatea de angajați (mill 
termen sau concentrați, elevi, stu- 
dențl, ucenici sau ce! caro Îndepli
neau o sarcină; obștească) primesc, 
pe timpul dt alnt angajați, numai 
salariul..........  ■ • ■ . ,

că ponatb- 
il III care, 

-nudității, nu au 
ajațl (militari In

ițite care angajează, a sa- 
■{far In vigoare al funcției

— ,-----,.j sau categoria ia
de Încadrare avută dc angajat

Ptala pensiilor de Invaliditate gra
dul III, precum șl a pensiei supU- 
mentare pentru pensionarii care au 
și calitatea de angajați w face de 
unitățile In caro aceștia lucrează —- 
din contribuția do asigurări sociale 
șl pentru pensia suplimentară, după 
tehnica de plată a ajutoarelor mate
riale din fondurile de asigurări 60- 
e'alc — o dată cu plata chenzinei a 
dorin a salariilor pentru luna expl-

In vederea evitării plății unor sume 
ce nu se cuvin, unitățile vor cero 
pensionarilor de Invaliditate gradul 
III angajați să prezinte, ta plata lu
nară n pensiei, decizia de stabilire 
n pensiei, precum șl decizia medica
lă de încadrare in gradul ÎII do ■in
validitate, pentru a se determina 
dacă cel in cauză mal are In con
tinuare calitatea de pensionar. Ducă 
cel in cauză nu mal este Încadrat In 
gradul III de Invaliditate de către 
comisia de expertiză medicală șl re
cuperare a capacității da muncă, el 
pierde calitatea de pensionar șl uni
tățile încetează plata drepturilor de 
pensie, cu începere do ta InUl a Iunlto 
următoare datei cînd expiră valabili 
taica deciziei medicale șl, respect!)^ 
u deciziei dc pensionare.

Sub raport strict matematic, 
titlul nu este exact. Pentru că, 
de fapt, este vorba de 25 de leL 
Deci, „omenie" mai scumpii. Cu 
putină vreme tn urmă, șoferul 
Teodor Țurcaț. de la stația de 
salvare din Zalău, a fost chemat 
de urgenți să transporte o fe
meie gravidă de la Valea Mițlt, 
sat vecin Zaldului, plr.ă la spital. 
Conducătorul auto a fost inaă 
de neînduplecat : n-a vrut tă 
efectuece această cursă decit 
după ce a primit 25 leL Xctrm. 
organele în drept ti vor acorda 
și „suplimentul" prevăzut de le- 
pile in vigoare.

Sunetul sirenei anunță 
pauza de prinz. Spre canti
na' „Industriei bumbacului" 
clin București se îndreaptă 
zeta de muncitori. în -de
curs de 2—3 ore Iau mesa 
nici paste 7OT de salariațl, 
atit din Întreprinderea res
pectivă, cit șl de ta „Aba- , 
tor" și „Timpuri noi”. ■

Să-i Însoțim și noi la 
masă. Ne oprim rnal ln- 
til privirea asupra Ustel- 
menlu. Aflăm astfel că, la 
prețurile de 3 șl. respectiv,' 
4.50 leL se oferă; nectle 10 . -------- ------------------- --

' feluri do mlncar^. Flecare țaaua alimentației publice,
poate, alege ceea ce-1 place In orașe ca Brașov. Tlrgo-
eau — dacă nu-l satisface 
oferta — poate comanda un 
preparat „la minut” neln- 
clus in liste.

— Prin reorganizarea ve
chii cantine in cajit,lnă-res- 
taurant. activitatea el a-ă 
îmbunătățit substanțial — . 
ne.-a declarat secretara co
mitetului sindical. Ne pro- 
puhem ea ln cel mal ocurt „... „
timp să asigurăm sl reali- ceslci anchete — a-au dc-

Un miel cu
6 picioare

loan Cheța din comuna Buza 
hr. HS (Cluj) ne relatează o 
curiozitate care poate că n-nr

I 
I. . . . . .
i trebui eă scape ntenHel șpedn- 
ș ltștUor iri- materie. După cum
1 arată al lntr-o scrisoare, una din 

oile sate a adus pe lume un miel 1

!cu șase picioare. Mielul are a- I 
cum o greutate de circa IS kilo- | 
grame șl sc comportă ca toți 
ceilalți miel : 11 place laptele

Imul mult declt Iarba, cînd Ii o 
foame nu se silește să-ri cea
ră.» drepturile, iar cînd e sătul

■ zburdă cit un miel și jumătate 1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

B-UU 00(11 
menținerii 
ceslblle. C

data reorganizării 
pisata 35 la suia.

Sint rezultata care ilus
trează oforturilo depuse de 
factorii Investiți cîi respon- 
Babllltatl precise in acest 
domeniu. La rindul lor, or
ganele comerciala — al că
ror rol e acela de a În
druma si controla activita
tea cantinelor — nu inițiat 
pregătirea a pesto 2&0 do 
bucătari șl 200 șefi de can
tine, prin cursuri și schim
buri de experiență cu uni
tățile reprezentative din resW

vlțte și Suceava, cel nud 
buni specialiști In arta cu
linară din restaurante );e 
deplasează periodic la can- 
Unele-restauranL pentru , a 
Împărtăși din experiența șl 
cunoștințele lor bucătarilor 
din acesta unități.

Cel mai mu.lțl dintre a- 
bonațll canllnolor — pe care 
l-am abordat In cursul a-

ztirea tir,or ftemlprcpârate clarat mulțumiți de organl-
pe care să le oferim lucră- zarea șl funcționarea <
toarelor ; In Ieșirea din llnolor-restaurant. Alții 
Mhlmb.'“ ‘ ‘7. L * . .

Am surprins asemenea ticl ui au 
eecvențe in numeroase alte rr"‘rr P-.,.- 
cantlrw din țară și Capita- comlnuare a i 
1£L, Sc dcraousircază astfel castor unități de lnteren pu 
practic câ apariția legii cu P!lc- *u rlndurita de fata
Privire la organizarea can- "e vom referi la citeva din
ilnelor-rcstaurant are efcc- acostau.
te dintre cele mal bune " > - • •■■ ■>•-
pentru servirea salarlațîlor. . _ __

Am constatat, de nseme- " '
nea, că exista -as1 ... _________________
multe locuri, o aprovlzlo- Tomn Ziastru. șeful grupu- 
rwtfo cu materii prime mal Iul social-admlnlstraUv de
promptă șl In cantități su- la uzinele „Danubiana”. Din
tldente ; preparatele cuii- păcate, la noi. salarlnțll slnt 
nare au fost dlvcnrifieata nemulțumiți de faptul că

fm

irea șl funcționarea can- 
---- ---------- ------.■.7.3 au 

adus Insă șl o serie de cri- 
■'---- 7.1 propus fioluili
pentru perfecționarea In 

activității ii
le lntereo pu-

— Prevederile legii obligă 
ta diversificarea gamei de. 

e nseme- preparata oferite Mlnrlați- 
r.fizl. In lor — ne-a spus nu do mult 
iprovlzlo- Tomn Zinstru. șeful grupu-

Rubrica redactata de
DumSIrn TIRCOB 
Ghcorgbe DAVId 
și corespondenții „Scîntoli* I

— _ ■■  — —  —J ies'-

_______ __ -MHMB ..
în mod considerabil, me- nu li se oferă declt’1—2 fe- 
nlurlle ■slnt mult mal con- 77. -7 777-77
Blstente. calitatea produse- este aprovizionat doar cu 
lor a sporit. Precizăm că mezeluri, compoturi, brin-

despre,c
toata aceste Îmbunătățiri 
B-au obținut in condițiile 

.11 unor prețuri nc- 
Ca urmare, numă

rul celor care apelează: as- 
__ 1 la serviciile canllnelor- 
restaurant a crescut do la

luri de nilncare, bufetul

zațuri. Lipsesc complet ®e- 
mlpreparalele. lor despre o 
varietate a meniurilor, de 
In o zi la alta, nici nu se 
poate vorbi.

— Noi am realiza ceea 
ce spuno tovarășul Ztaslru,

ceea ce goRcita abonațll — 
a Intervenit Steliah Nistor, 
șeful cantinei — dar condu
cerea uzinei n-a 
cumpărarea unor 
frigorifice strict
Comerțul, la rindul lui, nu 
no sprijină, nu ne acordă 
asistența tehnică prevăzută 
In lege.

...CanUna-rcKtaurant a In-

i avizat 
vitrine 

necesare.

trcprinderll „Dîmbovița". 
Răsfoim llstcle-menlu oe 
ultima lună Revin Înscrise

variată de produse i 
re. Este limpede 
oricine — In aceeași 
poate fierbe orice „rețetă". 
E Insă nevoie ca organiza
țiile sindicale din între
prinderi, conducerile unită
ților economice să iso Inte
reseze efectiv de organiza
rea cantinelor, de aprovi
zionare, de cererile sala- 
riațllor, de condițiile in 
care se servește masa;

cull na - 
pentru 

I oală
unor meniuri variate șl ta 
prețuri ucoiribLle, creșterea 
numărului de abonați este 
evidenta. Să dăm șl aid 
citeva exemple : în județele 
Coraș-Sevcrin șl Hunedoara 
Iau acum masa ta cantl- 
nele-rastauront de 8 ori mal 
multi salariațl șl. respectiv, 
de 3 ori mai mulțl dedt 
înainte de apariția legii.

Do-a lungul raidului năs
uc bcaw.>lc tru am Intilnlt numeroase
Faptalo consemnate, dis- cazuri în care unele articole

fsurprlnzătoare no apare ne- 
lndeplLrdrea eL Spre exem
plu : nici una din cele 13 
cantlne-restaurant vizitate, 
din București șl Bacău, nu 
serveau calarlațllor masa de 
seară.

— Știți, oamenii noștri 
nu prea sol leită micul de
jun șl masa de seară — 
ne-a spus loslf Plrvulescu, 
secretarul comitetului sin
dical de la „Danubiana".

No așteptam ca. In spri-

I

A

La unele cantine - restaurant

ca un leit-motlv clnd „dor- cuțlile pe care le-am avut
ba țărănească”, clnd „bora arată insă că In multa
moldovenesc” șl. pentru locuri reorganizarea can-
varietate", —invers. „Aces- linelor tn canllne-reatau-

ta este Bpodflcul nostru”-— a„_
afirmă convinsă șefa cantl- 
noL 7 Mărturisim că n-am _____ ____ _  ________
înțeles despre ce „specific” celor rare apelează la oer- 
oste vorba. Despre col al vlcUle unor asemenea can- 
Inerțlei sau despre cal ■---*------ •- '— '-a
comodității ? Fiindcă, 
mod cert la uzinele „Da- 
nubîona". la fabrica „Dîm
bovița”. la eclelalte unltaU 
vizitate exista încă mori re
zerve nevnlorlflcale. Nu tre
buie utilate deosebite, nici 
fonduri suplimentare pentru 
a so prepara o gama mal

rant n-a însemnat de- 
dt o simplă schimbare a 
firmei. Urmările : numărul

ol tine-restaurant. In loc ®ă
In crească, a ecăzut. De exem

plu : In unele Intrep-kideri 
din ludețele Gorj. Salu- 
Marc. Sibiu. Neamț. Ti
miș. în schimb, acolo 
unde a existat preocu
pare pentru reorganizarea 
in bune condiții a canti
nelor, pentru realizarea

ale .legii nu slnt respectata 
in mod deliberat. „în scopul 
folosirii depline a bazei ma
teriale a cantlnelor-restau- __ ......___
rant și pentru realizarea unele discuții ocazionale, 
unor venituri suplimentare, "—-   -----......
destinate îmbunătățirii ca- ■ 
3 mesei șl Ieftinirii

ui acesteia, eomlietelo 
executive ale consiliilor 
populare sini obligate să la 
măsuri ea pe lingă masa 
de prinz canllnele-restan- 
runt sâ servească micul de
jun șl masa de seară" — 
ea spune In art 3 din Legea 
privind cantlnele-raslaurant 
pentru salariațl. Dar pe cit 
do eterii e legea, pe atit d-o

JLnuJ afirmației,- fiă n! M 
ofere dovada consultării oa- 
larlațllor. Dar nici vorbă de 
așa ceva ! Ni s-a vorbii de
lipsite de argumente serioa
se. Este greu de crezut că 
dintre miile de salariațl ol 
acestei Întreprinderi nu 
slut oameni care eă renun
țe la travaliul trezirii cu 
mult înainte de plecarea la 
lucru pentru pregătirea mi
cului dejun sau do sacrl- 
tlcarea unei ore do odihnă, 
la Ieșirea din schimbul II, 
pentru cină,

O altă observație do or
din mal general: rețeaua

rea tuturor resurselor ma
pe pian 

local, pentru a crea can- 
tlr&e-resiauranl; (fio ln în
treprinderi, fie în oraș) 
unde să poată servi masa 
un număr dt mal mare de 
salariațl.

îmbunătățirea activității 
cantlnelor-restaurant, creș
terea capacității lor de ser
vire slnt indispensabil le
gata șl de modul ln care fa
bricile și InsUluțllta înțeleg 
să participe — in spiritul 
legii — la finanțarea unor 
cheltuieli necesare dezvol
tă ril, acestora Or. dlntr-o 
situație existentă la M.C.TÎ 
roiesc că ln momentul da 
față lipsesc clin dotarea 
cantinelor peste 2 700 de 
utilaje absolut necesare 
pregătirii preparatelor cu-, 
Jtnare. Cu toate acestea, 
numeroase conduceri de în
treprinderi manifestă un 
total dezinteres pentru 
procurarea acestor utUnJe 
(existente), eo sustrag de la 
obligațiile ce le revin prin 
lege de a aloca sumo pen
tru astfol de cheltuieli.

S-ar putea, firește, înșirui 
sumedenie de fapte critica
bile. abateri de la legea de 
care ne-am ocupat Dar nu 
acesta este lucrul cel mal ' 
ciudat De neînțeles _ ne a- 
pare mal alea faptul că, 
după luni de zile de la apa
riția Legii cu privire la or
ganizarea canlinelor-restau- 
rant, Klntem obligați «ă 
punem șl să repunem ln 
dLscuțle aceleași deficiențe 
Ivita ln aplicarea el. în lo- 

; cui observațiilor,' cererilor 
încă ncsalfcfăcute ale sala- 
rlatUo- de la o Intreprin- 
dorp sau alta am dori, dim
potrivă, să putem publica

canUnelor-restaurant _ _____ ___
tlnuă să fio extrem de re- terialo existente 
dusă (sub 300) In raport cu 
numărul întreprinderilor — 
ceea co face ca cerințele sa- 
lariațllor eă nu fio nici pe 
departe satisfăcute. De ce, 
de la apariția legii și plnă 
acum, in atit do multe ’lo
calități nu s-a Înființat nld 
măcar o singură cantlnă- 
■restaurant ? Unii reprezen
tanți al comerțului șl ol În
treprinderilor acuză lipsa 
fondurilor de Investiții, fap
tul că asemenea oblccUvo 
nu au fost ptanlfțcato. A- 
flrmațta este valabilă doar 
În parte — adică. In mâ
nură in care so discută ex
clusiv despre- necealtatca 
construirii unor cantine noi. 
Dar, să fim Înțeleși, nimeni 
nu pledează pentru con
struirea unor cantlne-res
taurant pe lingă flecare În
treprindere. N-ar 13 nici jpo- 
albll șl nici rațional. Iată 
ce ne spune In această pri
vință tov. Ion Pocn-a.ru. di
rector adjunct In direcția 
comercială a județului Ba
cău :

— Legiuitorul a avut In 
vedere șl acest aspect. în 
eplritul legii, noi am Inițiat 
prepararea mesei la cantina 
Întreprinderii de Industria
lizare a cărnii șl pentru 
Balariațli altor 11 unități 
din oraș. Masa pentru cei
lalți salariațl se servește 
fie la această cantină, fie 
Ia eedlul Instituțiilor res
pectivei unde, cu sprijinul 
conducerilor acestora, ara 
amenajat doar simple . săli 
de mesa. în acest mod. nu
mărul nbotiațlloT a crescut 
de citeva zed dc ori fără 
a efectua mari cheltuieli, 
fără a apela ta fondurile do 
InvesUțiL

Soluția adoptata la Bacău 
nu țlna de nld un fel do 
condiții specifice locale. Ea 
poate fi adoptata, extinsă, 
in oricare localitate din 
tară. Bineînțeles, cu condi
ția să exista mal mult In
teres șl spirit gospodăresc 
pentru găsirea șl valorlflca-

I

i

<fcrp sau alta am dori, dim
potrivă, să putem publlcu 
un articol In care să fie evi
dențiate Inițiativele luate de 
consiliile populare, comite
tele sindicale șl organele 
comerciale In direcția per
fecționării activității cantl- 
ndor-restauranl.

Mlhal IONESCU 
George POPESCU

eapacltatea.de
a.ru
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lori, In limpul Inlllnirii lovorâfilor Nicolae Cecujcjcu ți losip Broz Tito 
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Bogatul program de miercuri al 
secretarului general al, partidului [ 
ta Drobeta Tumu-Sever'in șl Por
țile de Fler a debutat prlntr-o în- 
tflnlre de lucru cu activul comi
tetului județean de partid.

de orizont, unele acțiuni finali
zate, precum șl unele Inițiative de 
perspectivă ale edililor munici
piului, ale organelor județene de 
partid, secretarul general al parti
dului a adresat critici pentru mo
dul nejust In care, sînt folosite a- 
numlte spații construite șl edificii 
și a recomandat ca, atunci dind 
se atribuie o asemenea funcționa-

- — - „-------- ---------- ------- , e , '
Anallzlndu-se, Intr-un scurt tur

I 
y
I 
ii I 

litate unei clădiri să se la cu rigu- î 
rw.1 late în considerație acele sco
puri cărora clădirea, edificiul le 
poate servi în mod optim. De a- ■ 
semenea, să se cintărească cu toată 
răspunderea deciziile privind de
gajarea unora din clădirile exis
tente, să se, .apeleze, prioritar, la 
criteriul economic, să nu se facă 
sub nici un motiv Investiții de dra
gul Investițiilor. pornite din ten
dințe spre spectaculos.

în drum de la Drobeto Turnu-

Manifestări ale unor relații 
de caldă cordialitate

(Urmare din pag. T)

goanele oficiale române șl iugosla
ve coboară de pe vas.

Aid, la Orșova, ia sfirșlt Istorica 
întllniro dintre tovarășii Nlcotao al României, și Iugoslavie! iși 
Ceaușescu șl Iosip Broz Tito, în 
cadrul căreia a fost inaugurat ofi
cial monumentalul Sistem hidro- „ .
energetic șl de ițavîgațle Porțile brățlșează 
de Fier, au purtat rodnice con- ~
vorbiri, s-a zidit încă o cărămidă 
la baza relațiilor frățești, de 
nezdruncinat, romflno-lugoslavc.'

Are loc ceremonia oficială.-
Comandantul gărzii militare-de 

onoare prezintă raportul. Stat .In
tonate Imnurile; de stat ale Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia și Republicii Socialiste 
România.

Răsună solve de artilerie.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 

Iosip Broz Tito trec In revista 
garda de onoare.

Conducătorii de partid șl de stat 
Iau

apoi un călduros rămas bun. To
varășii Ceaușescu șl Tito. 
string prietenește mîlnila, se

Mulțimea aclamă cu putere." dlnd 
din nou expresie sentimentelor pu
ternice de prietenie și stimă ce 
animă poporul nostru față de po
poarele Iugoslaviei'socialiste, veci
ne șl prietene. Șe ovaționează 
puterplc„Ceaușescu-ȚIio" . — . 
„Ceaușescu-THo'1. Un grup do 
copii oferă flori celor doi pre- 
ședlnțl, soțiilor lor. celorlalte per
soane oficiale române și Iugoslave.

îsi 
îm-

Salutoțl cu cordialitate șl priete
nie de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, de to
varășul Ion Gheorghe Maurer șl 
tovarășa Elena biaurer, .de cele? 
lalte persoane oficiale romăne, to
varășul Iosip Broz Tito șl tovarășa 
lovanka Broz, persoanele oficiale 
Iugoslave care l-au însoțit pără
sesc gara fluvială Orșova.

Coloana oficială de mașini stră
bate "noua șosea de pe .malul ro
mânesc al Dunării șl, traverslnd 
coronamentul barajului de la Por
țile de -Fier,- pe noua' cale rutieră 
recent deschisă, se îndreaptă spre 
R.S.F. Iuaoslnvta.R&F. Iugoslavia;

" - •■ f'
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PLECAREA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID Șl DE STAT

» DTOBETA TURNU-SEMN
Miercuri după-amiază, aeroportul 

municipiului Drobeto Turnu-Seve- 
rin a cunoscut din nou o mare a- 
fluență de oameni. Constructorii 
șî, montoril de la' Porțile de Fier, 
care timp de peste 2*800 de zile au 
încrustat în beton șl oțel puterni
cul sistem hidroenergetic șl de 
navigație de pe Dunăre, munci
tori ai uzinei de vagoane șl de 

șantierul naval, alți cetă- 
al celui mal vechi municipiu 

România, care s-au bucurat de
a avea In mijlocul lor p<‘ secretarul 
general, al partidului, au venit aici 
pentru a saluta pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl ' ’.
Elena Ceaușescu, pe tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa Elena 
Maurer, pe ceilalți conducători de 
partid șl de stat, cure,, timp de trei 
zile, s-au aflat pe meleagurile 
mehedlnțene și au participat la 
marile festivități prilejuite de a- 
nlversarea a 1850 de ani de atesta
re documentară a municipiului lor 
și de inaugurare oficială a Siste
mului hidroenergetic șl de naviga
ție Porțile de Fier.

Devenit un adevărat amfiteatru 
urhan, imensul platou de la poalele 
Munților Cerne! e Imporlobit sărbă
torește. Pb o arcadă încoronată cu 
ramuri de brad se află un mare 
portret al conducătorului partidu
lui și stalului nostru, sub care stă, 
scris „Ceaușescu șl poporul“.

Cel prezenți ovaționează înde
lung „Ceaușescu șl poporul", 
„Ceaușoscu-P.C.R.“.

Pentru a saluta pe conducătorii 
partidului și statului erau prezenți 
tovarășii Tralan Dudaș, prim-se- 
crbtar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R.. președintele 
consiliului popular -județean. Ion 
Radu, prim-seeretar al Comitetu
lui municipal Drobeto Turnu-Sc- 
vcrln al P.C.R., primarul munici
piului, membri ai birourilor comi
tetelor județean și municipal 
de partid șl al comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare ju
dețean șl municipal.

#

Severin spre Porțile de Fier, to
varășul Nicolae Ceaușescu, persoa
nele câre-1 însoțesc fac un scurt 
popas pe cornișa Dunării. De-a 
lungul fluviului se arata privirii o 
întinsă fîșle plană care in prezent 
hu se bucură’de o bună valorifi
care. Secretarul general al parti
dului sugerează forurilor locale 
să studieze posibilitatea extinderii. 
In aceasta zonă, a șantierului na
val pentru sporirea capacităților 
sale de . producție șl, totodată, să 
se pună, bazele unei întreprinderi 
producătoare de materiale de con
strucție prefabricate care să folo
sească ati.it materia primă existen
tă In zonă, cit șl bogata bază ma
terială de producție croată .aici pe 
durata construirii Sistemului ener
getic șl de navigație Porțile de 
Fler.

Zona Porților de Fler, prin ma
rea lucrare de artă care este , ba
rajul, prin tacul’ de acumulare cu 
numeroase., intrinduri tentaculare 
pe firul fostelor văl, prin' sursele 
de ape minerale curative, prin bo
gatul fond faunistic și floristic, ca 
și prin frumusețile deosebite ale 
peisajului natural și microclimatul 
cu influențe mediteraneene, tinde 
să devină un important centru de 
atracție turistică.-; Tocmai ținind 
seama de aceste considerente, la 
care se adaugă baza materială de 
producție deja existentă și cu 
posibilități de’ extindere, secretarul 
general al partidului recomandă 
să se întocmească un studiu com
plex de producție șl turistic, apt 
să conducă ta concretizări practice 
de mare eficiență economică . șl 

, socială.
Se vizitează apoi Interiorul cor- 

1 purilor construite ale hidrocentra
lei.

.Aprecllndu-se concepția con
strucției,' se constată că spațiul pu
tea avea o mal bună valorificare. 
S-a recomandat ca la construcțiile 
slmUnre să fie mal gospodărește 
chibzuite spațiile, precum și mate
rialele,’In așa fel Incit tot ceea ce 
se construiește să dobîndească o 
maximă funcționalitate cu cheltu
ieli minime.
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cu tovarășa lovanka Broz
(în cursul dimineții de miercuri,
ws'i’iPiKEn ’KlfVnh ’e-n înl îl- ■’

Convorblrile s-au desfășurat în- imprevizibile pentru situația din 
iar-o atmosferă de prietenie, cor
dialitate, stimă, deplină încredere 
șl înțelegere reciprocă.

Președinții s-au informat asu- . ---- .
pra realizărilor șl perspectivelor plâ pentru găsirea unei soluții po- _ l'a..□ jL.ÎSÎ 1{-, l’L .B»; '•>. «rtț. 1 1 2 m x-vî 5 >1 rt 5 fT r*o îmn r
discutat despre posibilitățile ex
tinderii și diversificării In conti
nuare a colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugo
slavia, dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia. El au făcut, de a- 
semeneâ, un schimb de păreri cu 
privire ta problemele actuale" ale 
situației internaționale și ale miș
cării comuniste șl muncitorești 
internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl președintele Iosip Broz Tito au 
subliniat cu deosebită satisfacție 
că relațiile tradiționale de prietenie 
dintre România șl Iugoslavia se 
dezvoltă șl se lărgesc multilateral, 
pe baza respectării depline a prin
cipiilor independenței șl suverani
tății naționale, integrității terito
riale, neamestecului In treburile in
terne, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc. El au apreciat că 
promovarea neabătuta a acestor 
principii a conferit șl conferă rela
țiilor dintre cele două țări o valoa
re șl semnificație deosebite șl au 
exprimat 'dorința comună de a găsi 
noi posibilități și forme pentru 
continua extindere șl adîncire a 
raporturilor bilaterale pe multiple 
planuri.

Cel" doi președinți au subliniat 
că In colaborarea dintre Republica 
Socialistă România șl. Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, 
în perioada de la Inlflnlrm de la 
Timișoara din 23—24 noiembrie 
Itfn, s-a Înregistrat un progres 
continuu In toate domeniile rela
țiilor reciproce : politic, economic, 
tchnlco-ștllnțiflc, cultural, In zona 
de frontieră.

Se înfăptuiesc cu succes acor
durile și înțelegerile convenite an
terior privind promovarea colabo
rării. Volumul livrărilor de 
mărfuri în 1971 a sporit cu aproa
pe 50 la sută față de realizările 
din 1970, iar protocolul comercial 
pe anul 1972 prevede în continuare 

mem- o creștere importantă. Arc o în
semnătate deosebită faptul că 
ponderea operațiunilor comerciale 
rezultate din cooperare crește de 
la 10 la suta în 1071, la 20 ta sută 
In acest-an.

Părțile au convenit ca organele 
competente ale celor două țări să 
elaboreze noi propuneri concrete 
pentru - promovarea în J continuare 
a cooperării economice. Deschide
rea noului punct de frontieră ru
tier pe coronamentul barajului de 
la Porțile de Fler va favoriza 
substanțial colaborarea în zona 
de frontieră și, ,In același timp, 
dezvoltarea turismului interna
țional. ■ *

---- —._ "Președinții Nicolae Ceaușescu șl - . , . . 
rul Republicii Socialiste România Iosip Broz Tito au subliniat că primat dorința P.C.R. .și^U.CȚ., de
la Belgrad, Aurel Duma, membru relațiile fructuoase de bună veci- ~ 1 *”
al CC. al P.C.R., șef de secție la nătatc'reprezinta una din preml-. respectului reciproc, schimbul mul-
C.C. al P.C.R., Gheorghe Op-ca, sele colnborării multilaterale între -x 1
membru supleant al C.C. ol P.C.R., state, ale progresului și păcii. El au
consilier ta C.C. al P.C.R., Gheor- exprimat și cu acest prilej ! hotă-
ghe Colț, director adjunct al Di- rîrea țărilor lor de a dezvolta In
recțielri retații din Ministerul Afa
cerilor Externe. ; : ' , ' r‘.' ® _______ _ _____ _ __

Din partea "Iugoslavă, tovarășD : ședinții și-au reafirmat convinge-
Gemal Biedlci, președintele Con- -s
siliului Executiv Federal, Stane 
Dotanț, secretarul Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I.,. Mlrko 
Tepavaț, secretar federal pentru 
afacerile externe, Dușah*GlIgofie- 
vlci, membțu al Consiliului Exe
cutiv Federal, președintele părții 
iugoslave In Comisia mixtă româ- 
no-iugoslavă de colaborare econo
mică,. Iso Njegovan, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia, la București, 
Marko [Vrhuneț, șeful de cabinet 
al președintelui republicii, Miloș 
Melovskl, consilierul președintelui 
republicii pentru probleme ide po
litică -externă, Tihomir Kondev, 
director adjunct ul Direcției pen
tru Europa răsăriteană din Se
cretariatul Federal pentru afaceri
le externe. Murat Agovlcl, șef de 
secție In Secretariatul Federal 
pentru afacerile externe.

(Urmare din pag. I)

avantajului reciproc, stimei șl în
țelegerii mutuale — va stimula, ge
nerațiile actuale șl viitoare spre ob
ținerea unor noi realizări creatoa
re, spre consolidarea și adinclrea 
prieteniei și a colaborării multila
terale dintre popoarele român și 
Iugoslave.

Cele două centrale hidroelectrice 
contribuie In mod substanțial la 
dezvoltarea buzei energetice a e- 
conbmlllor naționale din România 
și Iugoslavia. în același timp, prin 
realizarea complexului de la Por
țile de Fier s-nu înlăturat complet 
piedicile naturale care, timp de se
cole, au format în acest sector un 
obstacol In calea dezvoltării trafi
cului pe Dunăre. Prin aceasta s-au 
creat, totodată, condiții favorabile 
amplificării transporturilor flu
viale, intensificării circulației turis
tice, schimbului de valori materiale 
șl spirituale dintre țările dunărene, 
ceea ce va contribui la o mal bună 
înțelegere și promovare a colaboră
rii intre ele, precum ș! pe plan mai 
larg.

Capacitatea științifică șl tehnico- 
orgnnizatoricâ dovedită de specla- 
llștii romănl șl Iugoslavi și expe
riența bogată acumulată în con
struirea sistemului Porților de Fier 
vor servii in continuare, pentru pu- 

: nerea.In valoare complexă a poten
țialului comun hidroenergetic șl 
turistic al 'Dunării.

Secretarul general nl,Partidului 
- președintele
Consiliului de [ Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, șl președintele Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 

■din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, au 
purtat, în timpul inlllnirii, convor
biri, ta care au participat:

Din partea română, tovarășii ■ 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent nl Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului dg Mi
niștri, Emil Bodnoraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al Comitetului Cen
tral ol Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Paul NicuIescu-MIzil, [1 . 
bfu al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Comite
tului Centra] al Partidului Comu
nist Român, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Emil Drăgănes- 
cu, membru al Comitetului Execu
tiv ai Comitetului Central al Part!- 

. dului Comunist Român, vicepre
ședinte ăi Consiliului -de Miniștri, 
președintele părții române' In co- 
mista mixtă româno-lugoslavă de 
colaborare economică, Ștefan An
drei, secretar ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Roman, 
Comellu Mănescu, membru al Co
mitetului .Central ai - Partidului-Co
munist Român, ministrul afacerilor 
externe, Vas!le Șandru, ambasado-

Comunist Român,

această regiune, precum și din ba
zinul Medltcranel șl Balcani, cel 
doi președinți au considerat că 
este necesară o angajare mal am- 

dSvoilărifiSîbri două "țări" și; au îltîce, pe baza aplicării grabnice 
a reK>jujje[ Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1907, ceea ce 
presupune retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocu
pate, asigurarea integrității șl su
veranității fiecărui stat din a- 
ceastă zonă, rezolvnrea proble
mei palestlnene potrivit interese
lor legitime și aspirațiilor națio
nale ale poporului palesllnean. 

Manlfcsttnd satisfacție pentru 
evoluția pozitivă a situației din 
Europa,’ președinții și-au exprimat 
convingerea că ratificările trata
telor dintre U.R.S.S. șl U F. a 
Germaniei șl dintre R.P. Polonă șl
R. F. a Germaniei ar putea da un 
nou impuls In promovarea rela
țiilor de cooperare ■ pașnică între 
țările europene.

Cel' doi președinți consideră că 
în prezent'' slnt create condiții fa
vorabile pentru pregătirea In ca
dru multilateral a conferinței ge- 
neral-europene pentru securita
te șl coojx'rare, care or trebui să 
albă loc In viitorul apropiat, pe 
briza participării egale in drep
turi a tuturor statelor europene, a
S. UJL și Canadei.

Cele două părți au subliniat că 
pacea șl securitatea în Europa sint 
indivizibile și eă în trăinicia șl sta
bilitatea acestora slnt interesate 
toate popoarele. România și Iugo
slavia au adus o contribuție impor
tantă la aceste procese pozitive din 
Europa și depun eforturi pentru 
stabilirea unor relații de prietenie, 
bună vecinătate șl cooperare multi
laterală în Balcani, pentru trans
formarea acestei regiuni Intr-o 
zonă a păcii și colaborării liberă 
de urme nucleare.

Cel doi președinți au subliniat și 
cu acest prilej importanța șl rolul 
forțelor progresiste, al popoarelor 
tuturor continentelor In lupta pen-, 
tru independența națională șl ega
litatea in drepturi in relații Inter
nationale, pentru reducerea decala
jelor economice între țările Indus
trializate și statele In curs do dez
voltare, împotriva Imperialismului, 
colonialismului șl neocolonlalismu- 
Jul, a politicii de apartheid și 
discriminare rasială și a oricăror 
forme de exploatare. Ei au relevat 
necesitatea depunerii unor eforturi 
susținute din partea tuturor po
poarelor șl forțelor progresiste, 
pentru soluționarea problemelor 
(internaționale actuale, pentru apă
rarea securitătii^ r inteniațio-mile, 
"pentru păce'șf'progres în lume?

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, au dat o înaltă apreciere 
rezultatelor cbținute In colaborarea- 
dintre cele două partide. Ei au ex-, j _j_i_ ....... j_5
a dezvolta. In spiritul prieteniei șl' 
respectului reciproc, schimbul mul-; 
tilateral .de păreri și experiență' 
privind construcția socialistă și dei 
a extinde continuu colaborarea- 
dintre P.C.R. șl U.C.I. în acest scop? 
vor fi Intensificate schimburile re-, 
ciproee de vizite și inlilnlrile Intre, 
conducătorii celor două partide și« 
al organizațiilor social-politJce șl' 
de masă.

Secretarul general al P.C.R. șl, 
președintele U.C.I. au subliniat ne-' 
cesltatea .. dezvoltării In continuare 
a colaborării între toate partidele’ 
comuniste și muncitorești pe baza 
marxlsm-leninlsmulul, a respectă
rii consecvente a principiilor inde
pendenței, egalltâțll In drepturi,' 
încrederii reciproce, neamestecu
lui în treburile interne șl a drep
tului fiecărui partid de a-șl elabo
ra liniă sa politică In conformita-ț 
te cu condițiile din propria țară. 
El și-au reafirmat convingerea că 
numai pe această bază se pot 
realiza o colaborare rodnică mul
tilaterală și unitatea partidelor co
muniste șl muncitorești egale in 
drepturi, care reprezintă o condi-. 
ție a consolidării socialismului ca 
proces mondial. .

Președinții Nicolae Ceaușescu șl’ 
Iosip; Broz Tito au constatat 
identitatea sau marea apropiere ai 
punctelor de vedere ale celor două; 
partide și țări privind problemele 
relațiilor șl colaborării dintre par
tidele comuniste șl muncitorești ?i 
cele mal importante probleme In
ternaționale actuale. Ei au subli
niat că evoluția situației pe plan- 

HL ________ ___ r_ Mm.mondial confirmă justețea apre-"
bertatea șl securitatea popoarelor cieriior șl pozițiilor Partidului Co

varățetor Elena Ceaușescu șl. Io- 
vanka Broz, elevi din Kladovo șl 
din localitatea apropiată Negotln 
au prezentat un program artistic la 

mulul hidroenergetic șl de naviga- de elevi din Drobetd Țurnu-âve- 
ție Porțile de Fler. 1 rin. ,

împreună cu tovarășa Elena Cintecele șl dansurile, pline de 
Ceaușescu' ”âiu ' venit” tovarășele ’ voioșie," interpretate de tinerii ar- 
ElenaMaurer, Silvia. Șandru, soția, , ti ști iugoslav! și , români, au Jost 
ambasadorului român la Belgrad, 
precum șl tovarășul-Tralan Dudaș, 
prim-seerptar al ’Comitetului' jude
țean Mehedinți ol P.C.R., împreună

tovarășa Elena Ceaușescu s-a tntll-
nit cu tovarășa lovanka Broz, la
Kladovo, oraș Iugoslav așezat pe 
malul Dunării în apropierea Siste- care și-au dat concursul șl un grup

ție Porțile de Fler.
<oM.iajd

Ceaușescu au

nit cu tovarășa lovanka Broz, la

O companie de onoare, alcătuită 
din militari, membri al gărzilor 
patriotice șl din detașamentele do 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, prezintă onorul co
mandantului suprem aL' forțelor 
noastre armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se Intonează imnul de 
stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, . .
împreună cu tovarășul Ion Gheor- cu soția,
ghe Maurer, trec în revistă garda 1 r
de onoare. Pionieri oferă flori 
conducătorilor de partid și de stat.

Este o atmosferă vibrantă, ex
presie a stimei-profunde pe care

aplaudate îndelung. După termina
rea spectacolului, tovarășele Elena 
Ceaușescu șl lovanka Broz s-au fo
tografiat împreună cu copiii, l-au 
felicitai pentru frumoasa interpre
tare a programului.'

In continuare a fost vizitată ex-

continuare-relațiile de prietenie șl 
colaborare cu toți vecinii. Pre-

- • __________ — ■ •> —șl tovarășa poporul nostru o poarta secretaru
lui general al partidului, încrede
rii In Partidul Comunist Român, 
cîrmuitor de nădejde al destinelor 
patriei.

Elicopterul se înalță în. aer,, por
nind spre Craiova,, de unde călă
toria spre București a continuat 
la bordul unul avion. Pe aeropor
tul municipiului Craiova. în In- 
tlmplnare au venit Constantin Bă- 
bălăii. membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
pirim-secretar - al Corni telului jude
țean Dolj al P.C.R., membrii bi
roului comitetului județean de 
partid, a! comitetului executiv al 
consiliului popular județean.

Prezența conducerii partidului 
șl statului nostru, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, la fes
tivitățile ’ prilejuite de împlinirea 
a 1850 de ani de existență atestată TSS 
documentar a municipiului Dro
beta Tumu-Șeverin,' de împlinirea 
a 90, de ani de la fundarea uzinei 
de vagoane, ta istorica inaugurare 
a Sistemului hidroenergetic șl de 
navigație Porțile de Fler a con
stituit pentru cetățenii Mehedin- 
țiului, pentru întreaga țară, mo
mente solemne, de înălțătoare vi
brație patriotică.

N. POPESCU-BOGDANEȘT1 
Mircea IONESCU 
Marin COANDA

’ • tOIHÎ

La Kladovo, unde au fost salu
tate rcu multa căldură de un mare — —........  - —- ----- ------- -
număr de locuitori ai orașului, te- poziția de pictură șl sculptură des- 
vară.șele Elena Ceaușescu șl Io- chlsă în holul școlii. Slnt prezen-

. .. ™ 1-1. •»/«-. . tate aici numeroase lucriri apar-vanka 13roz au: vizitat -gimnaziul t— .... —---------- _
„23 M;:!“ clin localitate. țlnînd unor artiști plnnUcl iugo-

în timpul:, vizitei, .tovarășa Io-, slavi, . Inspirate din ..munca, con- 
vankn'Broz; a “fost Însoțită de to
varășele Milika Todorovlcl, Razija
1. ...... „■ —.. £ — - J  C —   "t ~ ~ ’
ambasadorului Iugoslaviei la Bucu
re? tL 

Cu prilejul vizitei, în cinstea fo
to ,V? to V-j /•

structorilor Sistemului hldroenerge- 
__ ,__ ___ ___ ________ .„tic șl de, navigație Porțile de Fier. 

Biedlci șl Mara " Njegovan,' soția La plecarea din Kladovo, locui - 
.______________________ n—_ țorjj orașului au salutat din nou cu

multă prietenie pe tovarășele 
Elena Ceaușescu șl lovanka Broz.

rea că promovarea relațiilor dintre 
țările vecine — pe plan economic, 
al schimbului de bunuri culturale, . . v, ■
al.cuceririlor științei șl tehnicii, al Pr^edlntcle U.C.I. au subliniat ne 
dezvoltării colaborării politice șl ' ------
Inialte domenii — coresnunde Inte-

. rc«elor lor actuale șl de viitor și 
constituie, totodată, o contribuție 
concretă ta colaborarea regională 
șl in lume.

Cel do! președinți nu reafirmat 
holărîrea Republicii Socialiste 
România șl a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia de a dezvol
ta tiv continuare relațiile de prie
tenie cu tonte țările socialiste, cu 
celelalte state ale lumii. Indiferent 
de orîndulren lor socială și noli- 
tlcă, pe baza principiilor cunos
cute.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito au 
subliniat importanța transformări
lor profunde, sociale, politice și e- 
conomlce în lumea contemporană, 
în- care se afirmă tot mai mult 
forțele socialismului, progresului șl 
păcii. El au constatat, totodată, că, 
in ciuda tendințelor de dezvoltare 
pozitivă și a afirmării politice de 
înțelegere po calea tratativelor, In 
unele regiuni ale lumii mal conti
nuă politica-de forță, de dominație 
care amenință independența, 11-

,-27-.:--.: „,™
șl țărilor lumii. Pornind de Ia a- munLst Român șlUnlunilComunlș- 
ceasta,'.,?ta 4au prelevat.,necesitatea "" ■■ - • ■ ■ -
imperioasă n participării active a 
tuturor statelor — mari, mijlocii 
și mici — ta rezolvarea probleme
lor stringente care preocupă In 
prezent omenirea.

Cele două părți au condam
nat cu hotărire noile acte de 
război ale S.U.A. împotriva 
R.D.V„ a întregului popor viet
namez, conslderindu-lo deosebit 
de primejdioase pentru pacea șl 
securitatea lumii. Ele au reaflnnat 
deplina solidaritate cu lupta eroi
că a poporului, vietnamez pentru __ ____ ,__ _______ __________ _
apărarea llbertoUi, independenței, Uniunii Comuniștilor din lugosla- 
suvcranitațli naționale șl a drep
tului de a decide singur asupra 
destinelor sale. România șl Iugo
slavia se pronunță cu fermitate 
pentru încetarea neînHrztată n tu
turor acțiunilor agresive îndreij- 
tate împotriva R.D.. Vietnam, pen
tru reluarea tratativelor de- la 
Paris In vederea găsirii unei solu
ții pașnice, pentru retragerea to
tală a trupelor S.U.A din întrea
ga Indoc'nină.

Apreciind cu îngrijorare că per
petuarea crizei In Orientul Apro
piat ar putea să aibă consecințe

$

ii

’4

reprezentanților 
membre de Comisiei Dunării

Reprezentanții guvernelor (firilor 
membre ale Comisiei Dunării, care, 
la Invitația . guvernului Republicii 
Socialiste I tom fui la șl a guvernului 
Republicii Socialiste Federative lu- 
Ujntajiojtale do Inaugurarea Siste
mului hidroenergetic .«'I de navigație 
Porțile do Fler, au făcut miercuri 
o vizită In . .municipiul Drobo’a , 
Turnu-Sovorln, la hidrocentrala clo

pe Dunăre șl la Muzeul Porților do 
Fier, precum' și la localitatea bal
neoclimaterică Băile Herculane.

în timpul vizitei, oaspeții au fost 
■wixumui -WVW-...W *___- — însoUU de Nicolae Armencoiu. ad-

goslavia. au luat narte la festlvita- junei al' ministrului energici clectri- 
tile prilejuite de Inaugurarea Siste- ce. do membri ai conducerii slslc-■ mulul hidroencrsctlc sl de naviga

ție. do reprezentanți nl Consiliului 
popular Județean Mehedinți.

(Agerprea)

. w y 4$ - *â.® bSHBE

te®?

t fe’J
j;.| ■

La Kladovo,. in mijlocul elevilor-gimnaziului Mai

lilor din Iugoslavia, ale Republicii 
Socialiste România ș! Republicii; 
SocialLste Federative lugostayla,- 
cuprinse în Comunicatul Comun 
dat publicității cu prilejul Intilnl-; 
rll din noiembrie 1971 de la îTl- 
mișoara, șl au reafirmat impor
tanța contactelor șl schimburilor 
de vederi pentru dezvoltarea con-, 
tlnuă a raporturilor de prietenie șl 
colaborare. multilaterală Intre 
România șl Iugoslavia.

Tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste ^Fe-. 
deratlve , Iugoslavia, președintele 

vio, împreună cu tovarășa lovanka 
Broz, a Invitat pe tovarășul Nicolae" 
Ceaușescu, secretar generai; al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
împreună eu tovarășa Eienn 
Ceaușescu. să facă o vizită, de prie
tenie In Republica SoclaJIstA Fe
derativă, Iugoslavia. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, urmlnd ca^ 
data vizitei să se stabilească ulte
rior. ;
Drob da Tumu-Seccrin — Kladovo 
17 mal 1972
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In intîmpinarea Conferinței naționale a inginerilor și tehnicienilor
■ t ■ r K- 5-i

' ■ 1

5 %■

rnOGHAMUI. i
' 1

• 9,M Deschiderea emisiunii dc di
mineață o Tdcx.

9,133 Prietenii Iul Ațchlnța — eml-

^ProPlata Conlerinfă pe țară a inginerilor șl tehni
cienilor este așteptată ca deosebit Interes de intelectua
litatea noastră tehnică. Conferința nrmcazd să stabi
lească orientarea generală a activității cadrelor noastrereascu orientarea generală a activității cadrelor nc____ ,
tehnico-inglnerești, modalitățile menite să asigure creș
terea contribuției acestora la promovarea largă a pro

gresului tehnico-ștllntillc în economic, Ia organizarea 
cit mal ciiclentă a producției, la soluționarea multiple
lor probleme pe care le ridică realizarea sarcinilor can
titativ și calitativ superioare ale actualului plan cincinal. 
In acest sens, publicăm în rindurile de lața unele opinii 
ale cadrelor tehnico-inglnereștl.

în ansamblul dezbaterilor ce vor 
avea loc in cadrul Conferinței po tară 
a inginerilor și tehnicienilor, un loc 
aparte ar trebui să-l ocupe, după 
părerea mea, problema definirii e- 
Xhcțe a rolului inginerului In pro
ducție. Marea majoritate a Ingine
rilor Ișl desfășoară activitatea nemij
locit In fabrici șl uzine, pe șantiere, 
intr-un cuvlnt tn unitățile producti
ve. Din păcate Insă, o parte dintre 
aceștia, prin munca pe care o depun, 
nu au dedt slabe tangențe cu ingi
neria, Consider efl inginerul nu tre
buie, In nici un caz. să fie un func
ționar tehnic, să atea fn locuri ce 
nu-1 sollcltâ ta maximum cunoștin
țele sale tchnlco-profeslonale. fn 
locuri fără „bătaie de cap", ci tre
buie să fie un om do creație, caro 
să albă întotdeauna ceva de Inovat, 
de perfecționat, omul care să',.se 
zbată continuu pentru Introducerea 

■și extinderea noului. Prea mult din 
timpul de lucru al Inginerului este 
..mlncal" cu semnatul bonurilor de 
materiale. Întocmire^ situațiilor sta- 
ll’Aico ș.a. Din dorința de a Întări 
woduetta. to multe locuri bo alunge 
ta situația clnd prea mulțl Ingineri 
slnt repartizau la secțiile, producti
ve. cu toate că munca acestora poate 
fi bine făcută de un tehnician, mais
tru sau rablnginer. Astfel. In loc ca 
Inginerul să se ocuno de ridicarea 
nivelului tehnic șl tehnologic al pro
ducției, de organizarea el pe baze 
moderne — ca principate mllloaco 
de a realiza un salt calitativ deose
bit In activitatea productivă — efec
tuează lucrări care nu slnt de com
petența sn, dlnd un olnb randament 
dacă fi socotim specialist de înaltă 
calificare.

Uzina „Grivlta Roșie." ,a„obtlnut 
bune rezultate In domeniul folosirii 
Inginerilor si cred că experiența .el 
merită- ®ă ,fle cunoscută, t fAlel. .icea-d. ,
mal .mare nnrte a Inginerilor lucrea- " tllnteral dezvoltate ta tara noastră, 
ză In sectoarele de concepție. Dacă 
In urmă cu 8 luni In scrtla 2 pre- 
hieTHrl ii-HIn<’

M-am referit la ridicarea nivelului 
tehnic șl tehnologic al producției. 
Aceasta nu sa realizează de ta sine, 
pasta noapte : numai studiind conti
nuu. confstuitltid mereu teoria cu 
practica, dovedind cutezanță, ortal- 
nulitate Inginerul poate contribui ta 
lrabunătățlreș dotării tehnice a uzi
nei. a tehnologiilor de fabricație s-a. 
Dar .Aetea" do informație a Ingine
rului este, cel puțin ta ramura noas
tră, Insuficient satisfăcută de publi
cațiile tehnice. Iată de ce consider 
că activitatea Con-s 11 talul National 
ta acest domeniu poate sl trebuie să 
fio mult perfecționată, O altă acțiu
ne pe care o propun viitorului Con
siliu National este organizarea unor 
consfătuiri de lucru, pe specialități 
reatrinse, ta caro sfl participe Ingi
neri și tehnicieni aUt din sectorul 
productiv, cit sl din cele de proiecta
re șl cercetare. Aceste consfătuiri 
trebuie să duefl la întărirea colabo
rării dintre specialiștii din aceste 
eectoare ta rezolvarea problemelor 
puse de producție, ta abordarea unei 
problematici maiore comune, ele 
constituind ta același timp sl ca
drul unul schimb de Informați!" Intre 
■ rticipanli. ta domeniul lor de acti
vitate.

Desigur, afara problemelor ce vor 
fl dezbătute ta Conferința pe tară a 
inginerilor al tehnicienilor va cuprin
de șl alte domenii de preocupări cu 
care stat MtăzI confruntate cadrele 
tehnice din tara noastră ta profesia 
lor. Ceea ce vreau să subliniez este 
că-această conferință va constitui un 
moment do angajare fermă, pe de- ■ 
plin 'responsabilă, a Intelectualității 
tehnice pentru creșterea contribuției 
acesteia, alături de ceOaJU oameni ol - 
muncii, la înfăptuirea programului 

.,dei făurire o societății socialiste mul- , 
tlioteral dezvoltate' ta tara noastră.

<

iuerflri mecanice utllar.'chlmlc'luernu 
8 Ingineri. acum In această sectlo 
slnt doar 3. ceilalți fiind repartizați 
In sectorul ccrcetare-dezvoltare.

Ing. Dan STOIAN
șeful secfieî 2 prelucrări mecanice 
utilaj chimic, uzina „Grivija Roșie* 
din București

î

Este Incontestabil că mișcarea da a terminat de curînd tacă o Inovație 
— „cuplung electric ta laminorul de ta 
linia Wagner“, pe baza- căreia se ob
ține o economie anuală de paste 
550 BOT ‘lei. Pot cita șl alte nume de 
Inovatori care, de mult timp, consti
tuie mlndrta uzinei, ca Ion Ardelean, 
Troian Bocciu. Ludovic Balogh, Ion 
Buta. lon Trua. Lauranțlu Petz șl 
mulțl olțlL Muncitorii, tehnicienii șl 
Inginerii Inovatori se află In fruntea 
acțiunii de auloulllare. Agregatul do 
găurit longaronX. cu două capote de 
forță, ngregatul de găurit cu 10 bur
ghie. Instalații do vopsit vagoanele de 
călători ta mediu controlat — tată 
numai dteva dintre mașinile șl utila
jele purtlnd marca JUTVA". cu „cer
tificatul de naștere" semnat de Inova
torii sl Inventatorii uzinei. Fle
care ne-am convins efl In mllnlle 
noastre stau „cheile" rezolvării orică
ror probleme șl. după cum spuneam, 
nu numai că organizația de partid ne 
Încurajează, dar ne acordă finrliln sl 
Încredere In vederea transpunerii In 
practică a tuturor ideilor novatoare. 

Am adus in discuție aceste proble
me Intruclt socotesc că un domeniu 
in care comisiile Inginerilor sl tehni
cienilor din întreprinderi ar putea 
aducă o contribuție sporită ar fi sti
mularea șl valorificarea din alin a 
potențialului de ttindlre tehnică, 
sori Unirea mal concreta, mal organi
zată a mișcării de taventlL inovații 
®! raționalizări.

Invenții. Inovații sl raționalizări se 
bucură In Uzina de vagoane din 
Arad dc atenție. Dto lSfil sl plită In 
1371 au fost aullralc la noi In uzină 
peste 200 Invenții.- Inovații si raționa
li zări care s-au concretizat Intr-o c- 
liclenfă economică dc peste 60 mi
lioane lei. Creația tehnică, pasiunea 
șl dăruirea fn muncă alnt prețuite si 
bine orientata de către conducerea el. 
de organizația de partid si «Indicat. 
In BtrlMă conformitate cu* indicațiile 
conducerii partidului In acest dome
niu. Remarcabil este efl prin mișcarea 
dc Inovații, Invenții șl raționalizări se 
urmăresc probleme Importante. Intro 
care economisirea minoperel șl ma
terialelor, crearea ,unor noi mașini șî 
utilaje, îmbunătățirea parametrilor 
celor existente, mecanizarea procese
lor dc muncă ș, a., probleme de care 
depinde creșterea eficienței activității 
economice Șl nu trebuie să mire pe 
nimeni că Intre oamenii care Ișl con
sacră multe orc șl zile acestor activi
tăți se află allt muncitori, cit și In
gineri șl tehnicieni al uzinei noastre.

Mulțl au început cu probleme care 
pentru, unii păreau mărunte, lipsite 
dc Importanță. Dar au perseverat, au . 
fast îndeaproape sprijiniți șl. In final, 
au ajuns la rezultate de valoare. Așa 
s-au petrecut lucrurile cu Inginerul 
Ionel Ttrzlu. Ultimo Iul Invenție, „pre
lungirea șaslulul vagoanelor de marfă 
In vederea obținerii peronului frina- 
rulul". b adus uzinei o economie do 
paste două milioane lei. Sau cu 
maistrul Ghcorghe Unc, care, îm
preună cu un colectiv de colaboratori. ’

producerea acestei aparaturi nu are 
un coordonator generează serioase 
greutăți In fabricarea el recurgln- 
clu-s0 !n cele mol multe cazuri la 
importuri Sltuatln octuală. do a nu 
exista o colaborare strînsi. organi
zată, intre întreprinderi șl nnltlll 
științifice, la producerea aparaturii 
pentru cercetare, cu toate că slnt 
întrunite certe posibilități In vederea 
realizării In tară a unei aparaturi 
do înaltă calitate ®1 cu performanta 
superioare.-duce la dificultăți șl In- 
tlrzleri fn dezvoltarea cercetării. In
clusiv la Irosirea unor fonduri valu
tare. în general. Industria este bine 
dotatfl cu aparatură de cercetare, dar 
nu In toata cazuri Ici aceasta este fo

losltă Intensiv ; nu a-ar putea oare 
utiliza In comun, de către Industrie 
șl unitățilo do cercetare. aparatura 
respectivă ?

Rezolvarea acestor probleme, ca șl 
o altora care privesc stabilirea mal 
B'să a locului șl roiului Intelcclria- 

tehnîce In societatea noastră, 
va determina o mai activă șl mal 
holărită participare a el la progresul 
industriei, ol Întregii economii națio
nale.
Dr. tag, .Miiial GHEORGHE
Centrul dc chimie organica 
al Ministerului Educației ' 
și Invâfdminhjlui

conlucrarea sirinsă cu muncitorii
în județul nostru. ta fel ca $1 In 
slelalte Județe ale țării, tatelectun- 
tatea tehnică davine tot mal activă 

ca aflrmlndu-se tot

celei
11 ta tea ____  ,
și puternică, qb aflrmlndu-se tot 
mal mult In soluționarea promptă, 
competentă sl eficientă a probleme
lor complexe pe care le ridică pro
ducția. Conducerea partidului a sub- " 
liniat că nu se poate concepe o diso
ciere a pregătirii profesionale de a- 
ceca a educației marxisl-Ienlaiste a 
tehnicienilor și inginerilor, că obți
nerea unor rezultate practice Incon
testabile pentru, activitatea de ansam
blu a Întreprinderilor presupune atra
gerea întelectnalitălli tehnico pe tă- 
rim obștesc, amplificarea rcceplivliâ- 
tU acesteia fata de propunerile sl su
gestiile muncitorilor, luarea lor in 
considerare, sprijin efectiv In vede
rea finalizării celor valoroase.

O formă de antrenare a ingineri
lor șl tehnicienilor In acește acțiuni 
o ■constituie. In județul nostru. în
ființarea cabinetului județean pen
tru Invenții șl Inovații. DeșfflriJrln- 
du-șl activitatea tn Întreprinderi, 
membrii cabinetului Ișl aduc o con
tribuție do preț In acordarea uels- 
țehteî tehnice Inovatorilor, la întoc
mirea documentațiilor de invenții si 
inovații ș.a. Colective speciale, or
ganizate de rablnet și consiliul ju
dețean al sindicatelor, îndrumă 
cercurile de inovatori, asigură popu
larizarea celor mai bune realizări și 
atragerea de noi muncitori, tehni
cieni șl Ingineri ta promovarea nou
lui. Șl rezjultatele nu nu Intlrztat eA 
apară. Prlntr-o Inovație u lăcătușu
lui Ștefan Jab. Fabrica - de mașini 
casnice a obținut o economie anuală 
de 350 0®) lei; forjorul Gheorgho 
Valda și tehnicianul Caro! Urai, de 
la" uzina „Unlo". au elaborat „Tehno
logia centru matrlțarca roților din
țate In locomotiva de mină", prin a- 
pllcarea căreia se realizează o eco
nomie anuală de 20 tone de metal. 
Așa nrii putea aminti zeci și zeci da 
Invenții șl Inovați! făcute de munci
tori și tehnicieni, care nu fost defl-

nltlvate .șl aplicate In practică 
sprijinul Inginerilor.

Dar aceasta" nu este dedt o latură 
a procesului de educația comunistă 
a Intelectualității noastre tehnico, 
în continuare, ne preocupă Identifi
carea altor modalități pentru a de
termina pe Ingineri să nu se rezume 
in munca lor Ia aspecte tehnice, 
strict profesionale, să nu subapre
cieze clica profesională. Fiindcă, din 
păcate, mal slnt cazuri dnd un In
giner sau altul, un tehnician 
sau altui manifestă tendința de 
a nesocoti propunerile șl suges
tiile muncitorilor sau do a cre
de că prestigiul șl personalitatea lor 
a-ar asigura prlntr-o atitudine rigî- J 
dă. prin refuzul de a ține seama de 
părerile altora ș.a. Evident slnt to
tal greșite asemenea mentalități. 
Procesul de muncă este prin exce
lență o creație colectivă. In care, se , 
Îmbină experiența muncitorului do 
Ia strung șl războiul de țesut cu con
cepția șl pregătirea tehnico-profe- 
siontilă superioară a Inginerului șl 
tehnicianului, In care are Ioc un per
manent schimb de Idei, de cunoștin
țe. menite să zfmftlMl&țeaScă ncllvl-

CU

i
țijlea economică. Ca atare, nimic nu 
justifică tendințele, de care ani a- 
mintit, acea ..lzolafe" a unor cadre î 
tehnice Intr-un ..turn de fildeș". Este 
nevoie cn flecare Inginer, flecare 
tehnician să fie un promotor nl nou
lui, să dovedească exigență sporită 
față de propriile obligații profesio
nale. dar, in același timp, să dea do
vadă de o înaltă ținută etică, să 
conlucreze ’-strlns cu colectivele al 
căror membru este — șl tocmai In 
această direcție organele @i organi
zațiile de partid din judațul nostru 
acționează stăruitor. ■

J

sinno pentru preșcolari.
943' Romania tn lume.

10,co Curs de'limba engleză — lec
tio a l«-a. ,

10.39 Tcleclncmateca : „Copllfirla
iul rvnn".

13,00 Telejurnal. ,
14,43 Tjsnts de cîmp : Romanța — 

Iran. Sferturile ■ do finală nto | 
Cupei Davla. Transmisiune do 
ta-arena PregrcauL ,

10,S3—17.09 Cure de limba germana 
— lecția a 15-a.

,17^3; Deschiderea ' l cmtaiunll de 
dupa-amlnzfi. Emisiune tn 
limba maghiară.

18.33 In tndmplnarea Conferinței ' 
Naționale a P.C.R. Sensul ac
țiunii : Perfecționarea. îmbu
nătățirea sistemului informa
țional fn economie» ■

.IB,K) Melodii tn premieră,
10,13 Publicitate.

■I9.W I&31 de seri : „Crăiasa zăpe
zii" (V).

19.S0 Telejurnal.
S3.W Reflector
39,15 Concert extraordinar al or

chestrei simfonice ș! o! ce
rului RadlotelevIzlunlL Diri
jor Igor Morkevitch, Festival 
Beethoven.

M,45 Pagini dc umor : Rcirospec- 
. tlvâ Duster Keaton (II).

53,K „34 de ore". I

PROGRAMUL D

S0.M Desene animate pentru copil.
£3.53 Bucureștliil necunoscut — I 

Grădinile orașului
19.45 Agenda. I
83.33 Film serial s „Planeta gigan- 

, Ulor".
EL45 Muzica ușoara. Melodii noc- I 

tame — emisiune realizată de 
Televiziunea sovietica.

tî.ei Cfirțl și idei. Un proeminent 
eveniment editorial : „Docu
mente alo Partidului Comu
nist Român".:';? ■ ■ <' ■

i

ti»
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• Opera româna (la Sola Paie
tului) : Tosca, cu baritonul TI to 
Gobbi, care va Interpreta rolul

. Scarpla — 18,39. ,
I '■ Conservatorul do muzica .,C1- 
. prian ForutnbMcu" : Recital tn- 
1 strnmental — Să .
, a ■ Teatrul de operată : Soarele < 
' Londrei — 1B.SS., 
l a Teatral National „I. L. Cara- 

®a!e" (jala Comedia) : Cui l-o trl- 
I că do Virginia Woolfs — ia: (sete I 

Studio) : 85 uu-țl fad priville cu 
scara —S3.
o Teatrul do comedie : NlciHc —

i o Teatrul „Lucia Sturdza B:t- 
' tandra" (oala din bd. Schitu Mă- 

gureanu) : D-ale carnavalului — 
S3, (eala din s'.r. Alex. Sah’s) : 
Domnișoara do Rclle-Iale -, so.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Duna seara domnule 
Wllde — 18,13. .
« Timtrul Gluieștl Freddy :— 
te.îo.
e Teatrul Mic i Ape și oglinzi — 

I >' ’ " iJ
o Teatral „Ton Creanga" : Snoave

| cu mâții — ta
. a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
I Calea Victoriei) : Șoricelul șl pl- 
l pașa — lă; Nlnlgra țl AUgru — 17.
• o Teatru) do revistă șl comedie 
j „Ion VasUescu" : Bucureștl-varlctâ
- 18,39.

| 0 Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
r.a.ss™ (sala Savoy) : lllmblrlci —

I 19,39; (sala din Calea Victoriei nr. 
[ 174) : SI femeile joaca fotbal —
I 19J3. ‘ _ t
I • Ansamblul artistic „Rapsodia
1 română" : La Izvoare do trnmu- 
t sete -
’ e Greul „București" Inter-ctrcua
1 - MJ3. ' '

sa;
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Mlercuri dimineață au început in 
Capitală lucrările unei prestigioase 
manifestări științifice medicale cu 
caracter național șl internațional : 
al VII-!ea Congres național de sto
matologic. al vîl-lea Congres Inter
național do Btomatologta șl o IlI-a 
reuniune a stomatologilor din țările 
balcanice.

La Iuerflri participă peate 1 200 de 
stomatologi din țară, numeroase per- 
EOMlitflț! medicale do renume mon
dial dta 20 do țări alo lumlL

Anunțînd in ședința festivă că 
președlntelo Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușascu, a acordat înaltul 
său patronaj celui de-al Vîl-lea 
Congres internațional dc stomatolo
gie, prof. dr. docent Valerian Po
pescu. președintele comitetului da 
organizare, a spus : în numele dum
neavoastră. al tuturor partlclpanți- 
lor ta această mare reuniune știin
țifică doresc să adresez conducăto
rului statului român calde mulțumiri 
pentru încrederea cu care onorează 
specialitatea noastrfl șl pentru pre
țuirea pe care o acordă colaborării 
lnternațlonalo o oamenilor de ști
ință.

Alegerea României ca organiza
toare a acestei mari manifestări In
ternaționale. a opus în continuare 
vorbitorul, m datorește faptului că 
tn țara noastră stomatologia se dez
voltă ascendent. In concordanță cj 
concepția progreslatfl. științifică 
spre care so tinde pe plan mondial 
șl înregistrează realizări bine apre
ciate pa plan științific șl practic.

Alături de cole® din alte țări, me
dicii stomatologi din țara noastră re 
nlrădulesc eA-șl aducă «ontribuțta 
ta îmbogățirea patrimoniului știin
țific al specialității noastre, prin lu
crări prezentate ta congrese Inter
naționale sau publicate In revistele 
străine, prin participarea lor activă 
ta viața științifică a specialității.

Sperăm, a spus tn încheiere prof, 
dr. docent Valerian Popescu, că prin 
dezbaterea largă, cu participarea 
unor personalități remarcabile din 
numeroase țflrL orizontul nostru tn 
aceste probleme se va lărgi șl, In a- 
cetașl timp, so vor sintetiza con
cluzii caro vor orienta activitatea 
viitoare, fâdnd-o mal folositoare 
sănătății publice.

Partldpnnțll ta congres au foat 
salutați de acad. Theodor Burghele, 
ministrul sănătății, acad. Ștefan 
Mllcu, vicepreședinte al Academici 
Republicii Socialiste România, acad. 
Aurel Moga. președintele Academiei 
de științe medicale. Dumitru Jolța, 
prlm-vlcepreședlnte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
Lldla Orfldeanu. președinta Uniunii 
sindicatelor din unitățile sanitare, 
dr. docent M. Popeacu-Buzcu, preșe
dinte de onoare șl secretar general 
al Uniunii Medicale Balcanice, șl 
prof, Joao Bațao Leal, președintele 
Asociației internaționale do stoma
tologie.

în continuare s-a trecut ta pre
zentarea rapoartelor de specialitate.

Ljcrărllo congresului continua. .gy.
(Agerpres)

La muzeul „Grigore Antipa“ din Capitală

O noua colecție etnografică
Expoziția Permanentă;de etnogra

fie a popoarelor bășilnaste ale Ame- 
rielJ do la Muzeul de Istorie natu- __ ________
rata „Grigore Antlna" din Capitală din Ministerul

A

s-a îmbogățit cu o colecție cuprln- 
zlnd reproduceri de vase, idoli și 
unelte, npartlnlnd vechilor populații 
din Cuba. Colecția, donată do mu
zeul Universității din Havana, a fost ’ 
prezentată miercuri, in cadrul unei

festivități Ia care au luat parte Mir
cea Mallța. ministrul educației si ta- 
vățămlntulul. funcționari superiori 

1 Atacărilor Externe, 
cadre didactice universitare, cercetă
tori. Au fost de fată Nlcoias Rodrl- 
guez. ambasadorul Republicii Cuba 
la București, șl membri al amba
sadei

(Agerpres)

Simpozion consacrat operei
și vieții lui Nicolae Titulescu

Aurel PIJȘCAȘU
jefui sectorului coordonare-iintezâ 
al Comitetului judojeon Safu-Mare 
ol P.C.R.

)

,țf foce cu artiști provenind zațl afară tn jurul mesei da populară, slnt șl ele ore- 
jii_ i------ ------------- » j-. ------ - zonte : Deccbal. Mihai VI-’

teazu, Tudor Vtadlmirescu. 
Mlhail Kogălnlceanu. Sce
na mortU Iul Dccebal. lnfft- 
ți>i:îi de Florea Constantin,

procedee tehnologice noi.
1 colaborare cu

Ion BOLDAN 
maistru principal 
la Uzina do vagoane din Arad

Tot mal mulțl Ingineri șl tehnicieni soluții tahnlce-ștllnțlflco judicioase 
I desfășoară astăzi activitatea In și la scurtarea termenelor de aplicareIșl desfășoară 

unități speetaljzate de cercetare știin- a unor procedee t 
lllică. Iată do ca gindesc că aspectele Prlntr-o permanentă _ _____ _ ...
care privesc direct îmbunătățirea , industria s-a asigurat, totodată, utlll- 
muncll acestora, creștercc aportului zarea rațională a capacității de cercc-
lor la solutionarea problemelor pro- tare a unliatll noastre. Industria nu
ducțlal. trebuie să-și găsească un loc 
bine definit In cndnil dezbaterilor 
din apropiata Conferință pe țară a in
ginerilor și tehnicienilor. Un aseme
nea aspect vizează colaborarea mal 
sirinsă dintre Inginerul cercetător și 
Inginerul practician din Industrie. 
Consider că acesta ar fi un domeniu
In care Consiliul Național, comisiile de asemenea, si 
inginerilor și tehnicienilor ar avea un 
rodnic clmp de activitate.

Buna conlucrare statornicită Intre 
Centrul de chimie organică al Minis
terului Educației șl învățămlntuluj șl 
grupurile Industriale de petrochimie 
din Pitești și Brazi. Grupul Industrial 
de chimie din Rm. Vllcea. de pildă, 
a dus la elaborarea. In comun, a unor

nt-B solicitat în probleme minore, nu 
am desfășurat o muneă de ..depana
tori”, ci ne-am concentrat eforturile 
asupra unor probleme prioritare do 
însemnătate deosebită pentru între
prinderile chimice, pentru economia 
națională.

fără îndoială că Importantă este, 
de" asemenea, sl problema aparatu
rii de cercetare; Se sile că aceasta, 
pe lingă cheltuielile ridicate cu 
procurarea el prezintă șl o uzură 
morală rapidă. în acest context 
s-ar Impune analizei alit modalită
țile utilizării aparaturii In condiții 
Intensive, elt si ajutorul pe care II 
dă ■ * " """' '----- ta».
In

Industria artlvIUUl de cercetare 
asigurarea acesteia, ; Faptul că J

Expoziția . „AriJșu^R^iU; _ r_ _____  ____ _________
lari contemporani", dcsriil- dip lumea țărănească, dar rotunde, azi. ta masa Inaî-
să la Muzeul' de Istorie a șl din cea muncitorească. ■----- ’
partidului comunist, a nus- »—i.—,^.—
căril revoluționare șl de
mocratice din România 
do către Centrul de 
îndrumare a creației popu
lare al a mișcării artls-

■ tlce de masă, este o selec
ție din lucrări prezentate în 
trei bienale’ (1M6. 10'19.
1071). constituind. Intr-un 
feL bilanțul a zece ani de

. activitate o mișcări! artisti
ce de amatori In domeniul 

. picturii șl sculpturii. Din
colo do dlfJcultalllo legate 
de o terminologie tacă ne- 
preclzntă. resimțite șl da 
organizatori! expoziției. !u- 
crârile expuse ne Introduc 
lntr-un univers artistic 
Plin de Interes.

Autorii operelor Slnt cu 
mult mal diverși, că origi
ne șl formație, dorit ar pu
tea indica subsumarea lor 
In ambigua denumire de 
„artiști populari", tocmai 
pentru că el se desprind 
ca niște Individualități 
conturate. Elemente sau 
cunostlnto do artă pro
fesionistă se atrevăd ta 
opera artiștilor amatori, 
care mal totl. Intr-un 
fel sau altul, au au fe
rit "Impactul prestigioa
selor modele vehiculate 
de Imaginile tipărite. Mo
delele s-au i transmis in 
genurile profesate dc ar
tiștii amatori. orientați 
efltro pelsale. naturi sta
tice, portrete șl. mal 
ales, către compoziții, gen 
In care este fără îndoială 
prezent sl filonul popu- 
lor al înclinării către epic, 
către povestire, modalitate 
folosită de altfel sl ta pic
tura monumentelor medie
vale tartlneștl. Transmite
rea modelelor s-a făcut 
Insă lipsita de tehnica pre
supusă a fl învățată ta 
școil speciale ; de aid 
„naivitatea". oceatel picturi, 
considerată de multi cn 
definitorie pentru a-l da 
șl numele da ..pictură 
naivă".

Cine slnt acești Pictori 
șl sculptori î De la 1____ _
trebuie să spunem că fe
nomenul depășește cu mult politice populare : „Țărani 
mediul rural, nvind de-a la maț.ă“ (In trecut, asc-

șr.dln cea muncitorească, 
din rindurile funcționarilor " 
șl Intelectualilor. De alei " 
șl diversitatea tematică u 
expoziției ce înfățișează as
pecte din agricultură, din 
munca petroliștilor, o cefe
riștilor. a tăietorilor de ric o. înlocuit 
iemne. imagini din satele "" "
și orașele tării. De foarte

■J* 1

l

f

j

inceout

reni IntemțitloniiJ 
mate «a orîînnl:
■ I a . n n'lieaa vnreK w-f 8 '

.neptm unemiBK -T- ______
miercuri, cu ocazia aniversării a 
de ani de la nașterea lui Nicolae Ti
tulescu, un.simpozion consacrat pp-a- 
rel si vieții marelui diplomat om de 
filat șl turist român.

Au prezentat
docentul "l.”.", ... .
clinteai A.D.I.R.L. despre contribuția 
Iul N, Tttuleffcu la dezvoltarea drep
tului international. Cristian Poolslea- 
nu. redacior-șcf la „Magazin Istoric", 
șl Hlza Campus, cercetător la Insti
tutul de istorie „Nicolae lorga". des
pre inițiativele iul N. Titulescu pen
tru realizarea unei înțelegeri In re
giunea balcanică. Octav Llvezeanu. 
vicepreședinte aJ LR.R.C.S.. sl altll.

La simpozion au luat parte spe
cialiști In domeniul dreptului șl Ls-

I J sl . J tor’eJ, csi.-ce',fl'-o:
_____________  

Inlstarul Afacerilor Externe.
lAgerpres!

ri -dlnj țarfl sl din 
■—-3 Iu} Tltulearu. 

tnipcrfori din

1

rezantat comunicări Prof. dr. ț 
Grigore Geamănu. vlceprcșe- i .1

£

ti. cu televizorul In
BPato transmitted un mod ■ 
de fotbal). „Paparude
le" (In 1021 fetița (tn-    .....
brăcata ta papură. 1071 din București, e edlflcatoa-
— sisteme de Irigație). re pentru puterea Imaglna-
Caracterul ' polcmlco-satl- tlvâ a acestor pictori In 

"t In oietu- ce privește fixarea detallu- 
rile lui Gheorghe Sturzi, . Iul și revelatoare ta pri- 
electrlcian din Botoșani, de vința cunoașterii șl Inter-

fotbal).

CARNET PLASTIC
jMi iu»irfobiUpq

’•

5

rnăite ori. trăsătura nobilă, 
înfățișarea variatelor as
pecte are o direcție șl im 
accent demonstrative. Impli
cit sau explicit, subliniind 
mal ales noul In opoziția 
cu vechiul. Transformarea 
vieții oamenilor este sesi
zată cu acuitate de a- 
ceștl artiști care au înre
gistrat schimbările petre
cute Ia sat șl oraș, ca ne 
realitatea fundamentala si 
evidentă a zilelor noastre. 
Seria de dlptlcurl a luJ 
Gheorglic Mltritcbllă. ță
ran cooperator din Blrca- 
Dolj. este exemplul Urnită 
edificator al acestei luări 
de atitudine. MltrBchltA 
Impresionează mal ales 
prin viziunea sa. opunlnd 
violent scene sau ImasLnl 
din trecut celor de azi. 
forla polemica a dlptlcu- 
riior sale atinglnd aproa
pe pe cea n unor afișa

■ ,
un patos constructiv Im
presionant prin rigoarea 
geometrică » imaginilor in- 
fățișlnd fie „Satul viitoru
lui". tio cartiere noi alo 
Botoșanilor, tn care deta
liile slnt ordonate cu o 
frenezie a preciziei, amin
tind uneori de miniaturile 
persane, transpuse insă 
intr-o viziune rectangula
ra, lucrată cu Unla sl e- 
chcruL. Noul nu lipsește 
nld dta tablourile lu! Ion 
NI|ă NI cod In, unul dintre 
cel mal plini de har artiști 
amatori, țăran din Brus- 
turi-Arad. dar aici el este 
evident topit tn lirismul cu 
caro e redat peisajul de 
coline domoale din margi
nile Apusenilor. încărcat 
cu livezi Înflorite, cu fine- rafinament cromatic 

. te bogate, cu oameni îm
brăcat! In straie colorate.

Marile momente ale isto
riei românilor, de In lupte
le cu turcii ta Grivlța. ca 
șl figurile trecute In leaen-

pretărll personale a eveni
mentelor Istorice.

Dincolo do subiecte. de 
anecdotica tablourilor, o 
atenția deosebită" ar merita 
înseși calitatea picturală, 
mijloacele de expresie, 
știința instinctivă a com
punerii. a originalei per
spective folosite da cel 
mal mult! dintre acești ar
tiști naivi, a cotoristldl a 
ritmului interior pe care 
multe dintre tablouri II de
gajă. Uneori, aceste calități 
slnt îmbinata cu o teh
nică Insolită, ca cea fo
losită de Constantin Mu
gur. din Timișoara. In 
care Imaginilor realizate in 
sfoară cizmă re oscă colorată 
nu 11 se poate refuza un

. ne
obișnuit, în aceeași cate
gorie. a tehnicii speciale, 
se înscriu șl vastele, să le 
spunem broderii, ale Ellsa- 
betel Ștefănlțfi. din Clmpu- 
luns-MusceL In care zed

de personaje se compun 
In scene ample alcătuind o 
adevărată tapiserie Istori
că ; pa lingă calitatea 
extraordinară a coloritului, 
impresionează șl desfășura
rea ordonată a nenumăra
telor scene componente, 
cusute de artistă numai 
din imaginație, fără un 
prealabil desen sau carton. 
Ne aflăm ta fata unul caz 
excepțional de cuprindere 
globală n unul subiect stu
fos. cu episoade convergen
te. ca "In basmele și bala
dele populara, totul servit 
de virtuozitate tehnică.

Spațiul nu ne îngăduie 
să mal Instalăm mult asu
pra acestor pictori, dar stu
dii viitoare vor trebui să 
ta ta cercetare onora uno
ra din ei : Ion Gb. Grigo- 
reseu din Cimnulung-Mus- 
cel.' Marin Văduva din 
București. Gb'. Dnmitreseu 
din ludetul Dimbovltd. Glt. 
Negru din Leresll-Arsej. 
O. Găman dta Ploiești. Ve
rile Fillp din Bata Sprie. 
C.‘ Stanică din București. 
Ion Stan Pătraș din Mara
mureș. An» Klșs din Ts. 
Mureș. 
Oradea. 
Iești. C.
șosra, 
din Oradea. După cum, 
aceeași atenție merita sl 
sculptori ca Petre Scurta, 
din județul Mehedinți. Ne- 
culal Popa din Tlrpeștl- 
Neamț, Dumitru Domofeos, 
din Odorhel. Ion Koncz, 
din Chendu-Mureș. C. Va- 
sîlescu din Ploiești.

Alături dc aceștia slnt 
prezenil In expoziție șl ar
tiști amatori tn sensul pro
priu, aJ cuvlntulul. El ex
pun uneori lucrări remar
cabile. dăr care losă să se 
Întrevadă urmele unei șco
larizări sau influența vă
dită a unor modele Ilustre 
din pictura profesionistă. 
Ml s-ar pares drept, ri 
pentru unii șl pentru îlRI. 
să nu fie puri laolaltă, 
pentru flecare din aceste 
două mari categorii do ar
tiști funcUonlnd criterii 
distincte, stabilite In ra
port cu Imprelurflrlle dife
rite In care oractică arta.

■ Dar aceasta ar Implica o 
altă dezbatere

Paul PETRESCU

loslf Bencze din 
C. Stroe dLn Pto-

Mngur din Timl- 
Ludlstau I.ovossy

j

• Ttaflo 1 PATRIA - 9J9; lî,13; 
ta; 17,85; ama.
a Inima e un vlnător singuratic i 
SCALA - 8,to; Li; 13.S0; LtS; 18.S3; 
31, GRADINA SELECT - S3, CA
PITOL — 8.39; 11; 13,K): 18: 13,33: 

k3L
a L’n minut do reculegere i VIC
TORIA - »,to; 11,45; lăjo; 10; rî.to. 
a Robin Rood : LUCEAFĂRUL - 

•Mt>; ui 13,30: 19: 18^3; îl, BUCU
REȘTI - B40; 11; 13JS3; 10; 13,13;
11. gradina doina — S3.
a Felta și Otllia : CENTRAL - 
9.13; 1M0; 18.15; 1540. CIULEȘTI

a Doamna șl vagabondul a FESTI
VAL - 0: 11,15; 13,30; 18; IBJ9; 
S3.15, FAVORIT - 0,15: U,K; 13.43;39,45, FAVORIT - 0,15: 11,13 
18; 18,15; 39,M. MELODIA 
11,15; 13,33; 18; US.J3; 53.45.
a «oya i miorița - B; jrjî; 18: 
1B.39.
• Toamna Cheyennllor : EXCEL
SIOR - B.L5; 1X39; 18,13; 18,33, FE
ROVIAR - 0,15; 13,33; 18; 1BJ0, 
MODERN - S; L3,3>9; ÎS; p,33. la

duisdm tn raniilic ; 
. . ; 13J9; 10;
—'”"3 - »; 11,15; 

_____  grădină — 13.33, 
- 8; 11,15: 13.30; 1@;

do desene animate 

dragoste DOINA —
..._Jî 13,43; 10; 18,15; 33,33. AURO
RA - 0; 11,15: 13,»: 15,45; 10;-----
la grădină — 30,13.
g Zestrea domujjei, UaJu .’ LUMI-

Ultim
Bucegi

gradină - 39,15 
o Asta-scara dansam 
GRIV1TA -11.15; 
18,15; IS,KI, TOM1S
13.33; ISi 18,15, ta gră 
FLAMURA - "
ia.i5; sa,M.
a Program , ______ _______
pemru coplJ s DOINA — 19.
• Marca dragoste t DOINA — 
11,33; 13,83: 10: îa.is; mm auro- 
" u’<9: l8: 1

---------- domniței, tlalu : LUNI- 
t - 8; 11,13; 13,to: 18; 18,30; 13.45.
Uliimui domiciliu cunoscut i 

0UCEGI - 15.45: 10: 39,15, ta gră
dină - S3,15, GLORIA - 5; ÎL,15;
L3.K); 18; 18,1.5; î»,ra.
S Tinerele fără băcrlnețe — 9— IS,Z3 

i continuare, Program "
mentaro - 18,45; 39,15 i
NOI.
a Bigamul — 
.lire pe lună -
na, zero la purtare — E 

■MATECA (salo Union).
• Evadare <11 —
lor i UNIREA 
dină - m. .. , -
0 13 tete șl an marinar ■ DACIA 

ț — 0i 11,15: 13,23;. 18; 18.15: S3.M. 
. 0 Nu to Întoarce a BUZEȘTI — 
ț 15,39; IS.
I ■ Această Temele s BUZESTI 
ț o Love Story a CRINGASI - 
I 18; 39.15.
ț Q Vis do dragoste a LIRA —
( ia grădinfl 1SJ9.
1 • Preria : VOLGA — 0;
i lisa; ÎS: 18,15; 3OJ9, ARTA - 
1 13,S3; 17.43. la grădină - 30.
l a Pentru ea so Iubesc a PACEA 
1 — 15.45; 18; Z3
l a Micul scâldător i VIITORUL — 
1 15.45: 18; 39.15
l a Silvia s FLORRASCA - 13.33; 
’ 16: M.sa.

a ^ary Poppins a TOPULAR - 
i a Cinci pcnlra Infern 1 FEILEN- 
! TARI - io: 1549.
ț a Taina Soflcj Grusfeo a FEREN- 
/ TARI - 17,43: 39.
1 a Aventuri In Ontario : MOȘILOR 
1 - 15.30; 17.45. la grădină - 39.
1 a Waterloo : MUNCA - 18: 15. 
( a Puterea șl Adevărul a PROORE- 
J 8UL - 15JI3: 10
1 a Cea mal frumoasă soție a COS- 
1 MOS - I5-S3: IO: S3,15.
I a Pădurea pierdută : RALIOVA — 
) IB.M: 18: 80.15
I a Hello Dolly t FL'ACARA - 15,39; 
’ 19.

do floru. 
TIMPURI

O mio de
Magdale- 

3933 : CINE-
Hvad.irc din Planeta malmu|e- 
........... ... 1333; 18. ia gră-

io; 13; w. 
- 1«; 18.13.

1W:
tajo,

11.15;

:i
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SC1NTEIA

COHWMaM ECOWMICE
ROMÂNO-JAPONEZE

Miercuri, dimineață, prlm-vlcepre- 
sedlntale Conslllulul .de Miniștri. Iile 
Verdcț, a primit ta vizita' protocolară 
pa Masashl feano, vicepreședinte al 
corpului de consilieri a! Federației 
organizațiilor economice din Japonia 
— Keldânren, președintele; grupului 
industrial „Kawasaki Heavy Indus
tries", conducătorul delegației econo
mice japoneze.

■jfc
în aceeași zl, la Palatul Consiliului 

de Miniștri a avui loc o lntltalre de 
lucru cu membrii delegației econo
mice japoneze.

în cadrul tatitalril, desfășurata In
tr-o atmosferă de cordialitate, 6-au 
relevat progresele înregistrate in evo
luția relațiilor de colaborare econo
mică romârio-japoneză, ' exprimta- 
du-se dorința de extindere a acestora. 
Au fost examinate posibilitățile pri
vind dezvoltarea șl diversificarea 
Gchimb.irUor po baze «stabile șl de 
perspectivă, In avantajul ambelor 
părți, șoluțilfe reciproc acceptabile 
pciiiru echilibrul comerțului romăno- 
japonez prin Impulsionarea livrărilor 
de produse romhneșfi In Japonia, 
concomitent cu achiziționarea de jxs 
piața acestei țări de mașini -șl utilaje, 
instalații complete sau alte mărfuri 
.necesare realizării vastului program 
■de Investiții și ta general dezvoltării 
șl swklcmizăril economici românești, 
în acest sens, s-a evidențiat contura
rea fa ultimul timp a unor elemente' 
tpozltivc, intre care Includerea Rotnă- 
nle! pe Hsta țărilor beneficiare de ta
rifele proferențlalo acordate dc Japo
nia țărilor fa curs de dezvoltare, 

’precum șl un Interes sporit al parte
nerilor japoaezl față dc soUritarllo 
părții române, mention!ndu-se. toî-\ 
Aaată. existența unor problema elml- 

, rare, a căror rezolvare trebuie să fio 
fa atenția permanenta a ambelor 
părți

lărgirii relațiilor economice bilatera
le, s-n subliniat Importanța dto ebliă 

, pe care o are,,concretizarea do - aer 
. țlunl de cooperare intre Întreprinderi 
‘ românești șl firme din JarMnua. pre
cum șl Identificarea unor noi 
lltăți de cooperare In Româr 
poala șl pe terțe piețe.

Din partea romană au participat : 
nio Verdeț, prlm-vlcepresiedinte al 
Consiliului de Miniștri, fon Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
NlcoJae Agachl, ministrul Industriei 
metalurgice, Mlhall Floroacu. minis
trul Industriei chimice. Horea Dumi
trescu, ministrul finanțelor. Ronwn 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț'. George Macovcscu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor exter
ne. NIcotae Enea. prim adjunct ■ ol 
ministrului Industriei ușoare. Vaslle 
Răuțâ. adjunct al ministrului comer
țului exterior. Ion Morego, adjunct 
ni ministrului industriei construc
țiilor de mașini. Vasllo Volo^eniuc, 
prctyedlntele Consiliului do adminis
trație al Băncii româno de comerț 
exterior, șl uite persoane oficiale.

Din partea Japoneză au luat porte : 
Masashl Isano. vicepreședinte al 
corpului de cortisdlerl el Federației 
organizațiilor economico din Japo
nia — Keldanren, oreședlntele gru
pului Industrial ..Kawasaki Heavy, 
Industries0. Teruyoshi Tn&aka. vice
președinte șl director la'firma ..Nlo- 
pon Steel Corp", Yoahlzo Ikeda, 
vicepreședinte la firma „Mitsui Co. 
Lid°. Takuo Sasaki, vicepreședinte 
executiv sl director la firma ..Nippon 
Eleclrie Co.“. Hiroshi Morihlro. vice
președinte executiv la firma ..Maru
beni Co.“. Ynsuo Matsrumyu. preșe
dintele firmei „Tokio Boekl Ltd.”. 
Julchi Sadahiro. vicepreședinte exe-, 
cutlv la firma „Nlssho Iwal”. Naha 
Taklzawn. vlccnreședinte executiv Ia 

în contextul general al cezvoltArU firma „AȘaka Co. Ltd,", șl nlțl mem- 
relațlltor economice dintre cele două 
țări, precum șl al posibilităților mul
tiple create de Itogea cu privire La 
activitatea de comerț exterior, de 
cooperare economică șl tehnico- 
ștUnțifică in direcția promovării și

ralbl- 
, Ja-

r-

■1

a.

» ț»
■JȘțlîf*’1'

Miercuri dimineața a plecat ta 
Canada o delegație a Marii Adunări 
Naționale, condusă.do tovarășul. Ște
fan Voi toc. președintele M.A‘.N„ 
care. Ie invitația președintelui Ca
merei Comunelor, va face o vtatei 
oficială In aceasta țară.

Din delegație fac parte ’ Gheorglte 
Necula, ■■ vicepreședinte al MjLN., 
președlntelo Comitatului Executiv al 
Consiliului popular județean Ilfov, 
Ion Mărglneanu. ‘secretar al M.A.N., 
director general al , Agenției ro
mâne de presă — Agerpres, Georao 
Bărăncscu, membru ai Comisiei 
pentru tavățămlnt, știință șl cultură 
a M.A.N., rectorul Institutului Poli-.

p t . ' !î A fe Ș.

tehnic din București, Mittal Dumi
tru, membru al Comisiei pentru po
litică externă a M.A.N;, director ge- 
neâral al Grupului do uzine de auto- 
turlsme-PIteștl;

La plecare, pe aeroportul O topeai 
erau prezențl file Mursulescu, vlco-erau prezențl Iile Murgulescu, vice
președinte al M.A.N.. Dumitru Ba- 
talla. Dumitru < CoRu, Troian SIo- 
na.șcu. Alexandru Scncovlcl. Gheor- 
ghe Vosillchi, Aurel VifoSi, pre
ședinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Vaslîe .Gllga, , adjunct ai 
ministrului’ afacerilor externe. ■ func-' 
țlonari superiori al Marii Adunări 
Naționale șl din Ministerul Afaceri
lor Externe, alto persoane oficiale.

(Agerpres)

' ■ ' '

Cronica zilei
ti. ’ ............. . I
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viața inț^Ina^ionâl^F
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și îndrumarede coordonare
a activității de control obștesc

vremea
'113''? si'i

Colectivul artistic sl Teatrului sa
tiric de stat din Sofia șl-a Încheiat 
turitoul Intre'prlb8 ta țara [noastră. 

' In cadrul schimbărilor culturalo din
tre România și Bulgaria.

■Tn 'timpul șederii ta tara noastră, r 
directorul teatrului. Miroslav Mln- ' 
clov. împreună cu un grup de actori ’ 
au făcut o vizită 1a Consiliul Cul
turii șl Educației, ȘpdaUsto. undc.au 
fost primiți de Ion. Brad, vlcepre- 
ședlntetal; consiliului.

Miercuri,' artiștii bulgari au pâră- , 
slt Capitala. îndreptindu'-se spre pa- ’ 
trie. , . . . . „ ,

* ■ . .te'1
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandata de Consiliul Mon; 
dial al Păcii și UNESCO pe anul 1G72. 
miercuri a avut loc In Capitală o ma
nifestare consacrată lui Benito Jua
rez. publicist șl președinte eliberator 
al Mexicului, de la a cărui moarte' 
«e Împlinesc 100 de ani. Manifestarea 
a fost organizată de Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii șl In- H 
stilului Român pentru Relațiile Cui- || 
turale cu Străinătatea. (Agerpres)

■Sl
te de Corișlllul Mon- 
'iESCO pe unul 1S72.

4
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bri al delegației, reprezentanți al u- 
nor importante firme Japoneze.

A fost, de asemenea, prezent. Yos- 
hlto Shlmoda. ambasadorul Japoniei 
la București, șl membri al amba
sadei.

Pe baza botarîrll Biroului Execu
tiv al Consiliului Național ol Fron
tului Unității Socialiste, a fost con- 
Blltuita Coailsîa centrală pentru 
coordonarea și Îndrumarea activită
ții de control obștesc, formata din 
reprezentanți al organizațiilor care 
compun Frontal 1 Unității Socialiste, 
ei unor ministere șl InstlluțJi cen
trale.

în vederea pregătiri! condițiilor InT 
ce perl! activității de control obștesc, 
miercuri a avut toc la Consiliul Na
țional nl Frontului Unității Socln-

ș

lista o ședință de lucru cu repre
zentanți ai o-.'Kunlzaiilto- (»1 institu
țiilor din inireaga tară cărora le re
vin atribuții In aplicarea prevederilor 
legii adoptate do către Marea Adu
nare Națională.

In cadrul ședinței, tovarășul 'Ml- 
hal Gore. membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar si C.C. ol 
P.C.R., secretar al Consiliului Na
țional _ _ _ _ .
liste, a prezentat măsurile ce trebuie 
luate pentru organizarea si desfășu
rarea activității do control obștesc.

al Frontului Unității Soda-

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 20 șl 21 mal a-e.în (ară! Vre
me schimbătoare. cu cer temporar 
noros. Se vor semnala avere© de 
ploaie, insolite do frecvente descăr
cări electrice, mal alea in zona de 
munte șl In jumătatea de nord a ță
rii. Vintul va sufla potrivit. Tem
peratura acrului va înregistra o scă
dere în toate regiunile țării. In pri
ma parte a intervalului, apoi va 
crește din nou. Minimele vor fi cu
prinse Intre 4 șl 14 grade. Iar ma-

i

I 
i

xlmele Intre 14 șl 24 de grada, total 
mai ridicate In sud-estul tării. în 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros. favorabil ploii 
de scurtă durata. Vtnt potrivit. Tem
peratura In scădere la Început, apoi 
în creștere.

te

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a unei delegații

Miercuri după-amlază a sosit In 
Capitală o delegație guvernamen
tală economică din R.P.D. Co
reeană, condusă de Hă Rlon Or, mi
nistrul Industriei metalurgice din a- 
ceasta țară.

La sosire, pe aeroportul Otopenî, 
■oaspeții nu fost Intlmplnnțl de NIco- 
Tae Agachl, ministrul industriei me
talurgice, șl do alte persoane ofi
ciala.

w.

Delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.H.S.S.. condusă de 
S. Șalaev. secretar al Consiliului. 
Central, a avut marți convorbiri la 
'Ministerul Turismului. Ministerul 
Sănătății șl Ministerul Muncii. Cu. 
-acest prilej, oaspeților le-a fast pre
zentata activitatea ministerelor res
pective In domeniul social si s-a"pecllve In domeniul social șl 

‘efectuat un schimb reciproc de in
formații In legătură cu organizarea 
‘odihnei și tratamentului medical.

Contlnulndu-șl vizita In tara noas
tră. oaspeții au sosit miercuri ia

ti

r
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Au fost do față membri al Amba

sadei R.P.D. Coreene la București.
în timpul șederii În țara noastră, 

membrii delegației vor purta con
vorbiri privind dezvoltarea colabo
rării șl cooperării economice ro
mă no-coreene șl vor vizita obiective 
ale Industriei noasire metalurgice.
« - 'ti'l te ■ , . ' ? 11 “ ./ ți

(Agerpres)

HUNEDOARA f

V

Oradea, undo au vizitat Complexul 
reumatologie al • U.G.S.R.. de la 
băile „FelLx". precum sl node car
tiere da locuințe din orașul do pa 
Crlș.

După-amtază. membrii delegației 
au fost oaspeții Consiliului județean 
al sindicatelor Bihor. Cu acest ori
le!. secretarul consiliului a vorbit 
despre preocupările sindicatelor din 
județul Bihor In domeniul social La 
riadul său. S. Șalaev a înfățișat 
unele aspecte din activitatea «indi
catelor sovietice.

Urbanizare
1 Plnă In’prezent, In Județul IIu-
I nedoara au fost elaborate schițele 

de sistematizare pentru 30 comune
' și s-nu Întocmit documentațiile
i pentru 7 localități rurale care, in 

următorii ani, vor deveni centre
1 urbane. în aceste localități au în

ceput lucrările de construcție La
1 unele dotări de centru, prevăzute
l In detaliile de sistematizare, prin

tre care : blocuri de locuințe cu-
I magazine-.. la par termin ■'comunele 
. lila. Dobra șl Gcoaghi, un modern' 

oficiu P.T.T.R ta Baru Mere, cen-
l tre comunale iliy sănătate ta Lăpu- 

gîu. Orăștloara de Sus șl altele.

tru frumoasele costume populare 
oltenești, nu numai în ■ țara, ci și 
peste hotare. De curind, la solicită
rile beneficiarilor din țară șl do 
peste hotare, au fost executate prl- 
uifilu covoare do calitate superioară, 
lucrate cu măiestrie de fetele din 
Tismana. Covoarele de Tlsmana 
elnt rri'după aprecierea speclallștl- 

adevărate tablouri da arta.

i

taro șl desfacere n produselor de 
mobilă confecționate fa întreprinde
rea de Industrie locală „Măgura” 
din localitate. Sfat expuse aici e- , 
legante garnituri de mobilă, came
re combinata. piese pentru hoL, su- 1 
fragnrii, fotolii, canapele extensibile i 
etc. Acesta este cel de-al doilea 
magazin deschis aid de Industria 
locală. Pe dnd asemenea unități șl I 
în celelalte orașe ale Sălajului 1 ,

VASLUI i

I
ȘantierA ‘

al tineretului
$

finlandeze

100 titluri
2000 000

GALAȚI
r

de exemplare
Editura ieșeană „Junimea* a scoa 

de sub tipar cea de-a 100-a carte 
do la Înființarea sa. Ea este. Intitu
lata ..Socialismul și * cultura da» 
masă” de Constantin Polln^ăl Tira
jul total tipărit pină acum de „Ju
nimea” a ajuna la 2 000 (HM do exem
plare.*'’ 1 ’**'19 •’ 1 4

Punct de atracție
la Tecuci

Ntercurl după-amlază a părăsit 
Cai/lata. todreptindu-&a spre patrie, 
O'igația parlamentului finlandez, 

dusă de prof. Frans Olâvl LBh- 
teenmlikl. vicepreședinte al parla
mentului, care, ta invitația Marii A- 
'dunărl Naționale, a făcut o vizită o-, 
ficialrl în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, membri! 
delegație! au font salutați de Iile 
Murgulescu, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Dumitru Co- 
liu, Gheorghe Vasillchl. Tralan lo- 
nașcu, Constantin Dlnculescu. 
ședlnțl de comisii permanente 
MAN, luilu Fejoa, 
M.AN, de deputați.

pre- 
alc 

secretar al

Au fost, de asemenea, de față 
Kuaxlo Velkko Măkelă, ambasado
rul Finlandei la București, șl mem
bri ai ambasadei.

★
în cursul <:i:n!::e;:i. oaspeți! au 

vizitat monumente Istorico și de artă 
medievală din Curtea du Argeș, pre
cum și Uzina de autoturisme din 
Pitești.

La amiază,; Gheorghe Năstase, pre
ședintele Comitetului executiv a! 
Consiliului popular județean Argeș, 
secretar al Marii Adunări Naționale, 
a oferii un dejun ta onoarea oaspe
ților.

l La Birlad s-n deschis un șantier 
< da muncă patriotică al tineretului,’ 
) 'pe agenda cănile figurează imporr 
l tanto lucrări, pjlntre care : un corn-; 
! plex' sportiv ta partea de nord a 
ț municipiului, amenajarea și Înfru

musețarea parcului de cultură șl o- 
dlhna. a aleilor din grădina zoolo
gică. îngrijirea spațiilor verzi d)n 
zonele fabricilor de rulmenți și con
fecții. în colaborare cu pionierii șl' 
școlar!’..- îlaorll vor contribui și la- 
amenajarea parcului sl a lacului 
Fredona, care vor deveni o frumoa
să zonă de agrement pentru 
blrtadenlL

1

(Agerprgș)

GORJ

Măiestria fetelor
din Tismana

, Iscusința lucrătoarelor de ta coo- 
1 perativâ „Arta casnică" din Tîsrha- 
L"”~

•ti-J

Cantină-restaurânt
în zona Industrială do nord h Pi- 

teștiulul so construiește o eantlnă- 
roslaurant pentru salarlațli din a- 
ceastă parte . a orașului. In noua 
cantină, care va fi înzestrată cu uti
laj modern de bucătărio. de manipu
lare șl păstrare o preporatelor. se 
vor servi zilnic circa 0 OM de mese. 
La aceeași cantină îc preconizează 
Introducerea de -abonamente săptâ- 
minale și lunara pentru membri! de 
familie al satartaților

Un nou punct de atracție a Îm
bogățit zestrea municipiului ~ 
cud Este vorba de amenajarea, In 
zona denumita de localnici „Cring", 
a unui parc zoologic, la realizarea 
căruia șl-au adus contribuția, prin 
muncă patriotică, .numeroși cetățeni 
ai orașului Noul parc zoologic de 
la Tecuci ocupă o suprafață de 8 
hectare. Primii locatari al parcului 
— lei, urși, căprioare, cerbi lopă
tați, veverițe, fazard etc — aduși 
din diferite rezervații și parcuri 
zoologice din tară, ge simt dt 
poale de bine..
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Hanul „Dumbrava"

Magazin 
de prezentare

Tn- orașul Șlmleul Sllvanlel g-a 
deschis un nou magazin de prezen-

în" pitorescul decor al pădurii J 
„Dumbrava”, In (mediala vecinătate 
a campingului șl a modernului mo- l 

? tel dat in folosință Ia Începutul a- i 
inului; a fost inaugurat un han tu- ’ 
rfeiic. Noul han „Dumbrava* cllspu- ) 
ne de două saloane do alimentație l 
publică, două, terase In aer liber șl l 
camere confortabile pentru cazare.
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economie contemporan
• APROBAREA PROIECTULUI DE REZOLUȚIE IN LEGĂTURĂ 

CU TRANSFERUL TEHNOLOGIC
SANTIAGO DE CHILE 17 — Co

respondentul nostru,: E; - Pop. trans
mite : Cea de-a treia Conferință 
gentru comerț și dezvoltare a upro- 
at proiectul de rezoluție prezentat 

de președintei-o sesiunii, în legătură 
eu transferul tehnologic. Accesul 
mal larg, șl fa condiții mal avanta
joase al țărilor in curs dc dezvol
tare Ia tehnologia modernă — unul 
din instrumentele prineîpale nle 
progresului economic contemporan 
— a constituit una din temele prin
cipate ala dezbaterilor generale.

Rezoluția, aprobata ta unanimi
tate de conferință, „invită țările ta 
curs dc dezvoltare să ia măsurile 
concrete pe care Ie consilieri nece
sare pentru promovarea unei trans
miteri accelerate s tehnologiei, in

"I

Mercenari sud-af r icani
; ț ■.> Swjisțiis’iri'S.j

împotriva

DEZVĂLUIRILE FĂCUTE LA 
KAMPALA DE UN LIDERĂ AL 

M.P.L.A.
KAMPALA 17 (Agerpres). — Par

tidul Mișcarea Populară pentru 121- 
berarea AngolcI (M.P.L.Â.) a acuzat 
autoritățile rasiste sud-africane do a 
fi trimis mercenari care ajută trupele 
coloniale portugheze in luptele Impo-

i triva patrloților angolezi. în ca ti rul , 
| unei conferințe de presă orgonlzală 

la Kampala, Fiilpo Floriberi, mem
bru al Comitetului de coordonare 
politică șl militară al M.P.L.A., a de
clarat că o companie a trupelor sud- 
af ricane șl-a stabilit postul de eo- 
inandit In apropiere de localitatea 
Luso, in nordul Angolel, de unde În
treprinde acțiuni In sprijinul forțe
lor coloniale. Colonialiștii portughezi 
folosesc, de asemenea, materiale de 
război do proveniență sud-afrlcană, 
precum șl piloțl mercenari sud-afri- 
canl.

lie fcrtndu-.sc la succesele luptei 
patrioțltor angolezi, Filipe Floriberi 
a arătat că o pătrime din teritoriul 
Angolel o fost eliberat șl eă lupte 
grele sînt âiigâjate'‘eu‘ forțele cold-' 
■ilaliste și mercenari ta 10 din 'celete 

H 15 districte ale țării. EI a menționat 
| ■ că, in luna martie, trei baze militare 

ale colonialiștilor portughezi nu fost 
distrusa ■- toata, situate in apropie
re de granița cu Zambia. O a patra 
bază, do la Monteiro, a fost abando
nată da trupa le colonialiste.

în cadrul aceleiași conferințe “de 
presă a vorbit șl Almando Gebuza, 
unul din liderii Frontului de Elibe
rare din Mozamblc (FRELIMO). care 
a declarat că o cincime din teritoriul 
acestei colonii portugheze de pe coas
ta estică a Africii se află sub contro
lul forțelor patriotice. El a adăugat că 
trupele coloniale au procedat la stră
mutarea a peste 23 OM) de locuitori 

“din 
■ ptaș 
tari

regiunea Cobora Bassa șl au fm- 
tlnt defoliants, distrusted cui- 
și păduri.

»

condiții șl modalități rezonabile". 
Documentul adoptat recomandă țări
lor occidentale dezvoltate să facili
teze transmiterea accelerată a teh
nologiei tn condiții favorabile țâri
lor In cura do dezvoltare. Rezoluția 
prevede in acest sens amplificarea 
cooperării științifice șl tehnice, fa
cilitarea Informației tehnologico șl 
alto măsuri convergente. Recoman
dările sa referă, dc asemenea, la 
sporirea contribuției țărilor dezvol
tate „prin Intermediul programelor 
generale de cooperare, la aplicarea 
tehnologiei șl la adaptarea acesteia 
structurilor producției .șl necesitați- 
lor economice șl sociale- ale țărilor 
in curs de dezvoltare, clnd acestea o 
solicită”.

■>

WASHINGTON 17 (Agerprcs). 
— Senatorul Edward Kennedy a 
adresat guvernului Statelor Uni
te chemarea să manifcsle Iniția
tiva de o încheia cu Uniunea So
vietică un acord privind Interzi
cerea experiențelor nucleare 
subterane, relatează agenția 
T.A.S.S.

Lulnd cuvintulTn subcomisia pen
tru dezarmare a Comisiei senatoriale 
piuitni afacerile externe, senatorul 
Kennedy a declarat că, in prezent, 
exista posibilități să, se încheie un 
aslfel de acord „fără Inspecții la fața 
Ioeulula.

în cuvînlărlle lor, senatorii Philip 
Mart și C. Mathias au relevați că 
mijloacele actuale de detectare a ex
ploziilor nucleare subterane deschid 
posibilitatea unor convorbiri. In acest 
sena, de pe poziții noi. El au subliniat 
că de la semnarea. In anul 1033. ,n 
Tratatului privind Interzicerea ex
periențelor nucleare In trei medii, 
Statele Unite nu anunțat efectuarea 

' a 2-îO do explozii subterane.

Noua Zeelandă se opune creării 
unei grupări economice 
închise în zona Pacificului 

îs. t jyusi.i■--- . Li■
WELLINGTON 17 (Agerpres). —- 

Primul ministru al Noii Zee- 
lande, John Marshall, a decla
rat că tara sa respinge idecn creă
rii unei grupări economice închise în 

.zona Pacificului, ca o contrapondere 
ta Comunitatea Economică Europea
nă. în tljnp ce considerăm zona Pa
cificului ca o regiune unitară,^ a- 
dăugat Morshoil, nu pierdem din ve
dere faptul c'i tratai intr-o lume mai 
largă șl că nu trebuie sâ ne limităm 
orizontul sau să Încurajăm Ide-ea di
vizării In blocuri economica, j

■ W r
■eș
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Cea de-a treia partidă dintre re
prezentativele do fotbal ale Romă- 
talel șl Ungariei s-a desfășurat ier! 
seara pe stadionul „Partizan* din 

‘Belgrad, cu aceeași vigoare șl cali
tate ca șl precedentele două me
ciuri de la Budapesta «1 București. 
Era In Joc stabilirea echipei eeml- 
■flnallsto din acest sfert al cnmnlo- 
•natulnl european, cel mnl echilibrat 
șl cel mal viu disputat Sub condu
cerea arbitrului grec Christos Michas 
%-au aliniat formații relativ ,nutin 
deosebite față de cele care Jucaseră 
>pe stadionul ..23 August". Ictă-le : 
'ROMANIA — Râdneanu — Sltmit- 
[reann. Lupeseu, Dinu. Dcleanu — 
Dumitru. R. Nunwelller — Luccscu, 
Neagu. Dobrln. Domlde : UNGARIA 
— Rothermel — Fablan.. Paneslcs, 
Ballnt, Juhosz P. — Kocsls. Ju- 
hasz I. — SzOke, Bene, Kfl, Zambo.

Dar formațiile do mal sus aveau 
Bă fie, cum se spune, „pe hlr- 
t!e". In practică, ombale echipe 
și-au luat măsuri do precauție 
în apărare, prin retragerea unor jucă
tori. precum și unele așezări spe
ciale ale dtorva dintre tliulnri. cău- 
Und astfel să Înșele așteptările od- 
versaruiuL în lumina celor de mal

sus. surpriza a constltult-o retrage
rea Iul Dobrln (tocmai a Iul !) intre 
col doi mijlocași tradiționali si cu 
sarcini mai mult defensive 
ofensive ! La masa presei 
mulți zlari?ll iugoslavi — ea șl do alt
minteri numeros! susținători al echi
pei noasire care s-au deplasat la

dorit 
nani

■)■■ ■-■ ... 
în decursul acestor trei meciuri!). 
Atunci. Dumitru, dlntr-o poziție a- 
vansată. a făcut o cursă senzațio
nala printre apărătorii maghiari, a 
centrat perfect. Dărnicie a troa la 
poartă, iar mingea rlcoșlnd din pi
ciorul lui PtmMlcs. n ojuna io 
Neagu, rare cu promptltadlnea-i

t

CORESPONDENȚA DIN BELGRAD DE LA TRIMISUL NOSTRU

Belgrad — erau de 'părere că retra
gerea excesivă a lui Dobrln q fost
un neajuns de ordin tactic. Înainta
rea formației române fiind astfel 
lipsită de un creator și realizator de 
primă mărime.

Subscriind 1a aceste opinii cred că 
trebuie relevat totodată, că Du
mitru a căpătat un rol ceva mi! 
ofensiv decil de obicei. Parțial, efec
tele unei asemenea distribuiri de 
sarcini pentru Dumitru si-s adus 
roadele numai In prima repriză, a- 
tuncl cirtd echipa română n fost Ia
răși condusă (pentru a patra oară

$

recunoscutL a taserta ta colțul drept 
al porții (mta. 31). Era egalarea si
tuației de pe tabela de marcaj, 
fotbaliștii maghiari marclnd primii 
prin Korâls (mln. 28). care exploa
tase nu numai o centrare a Iul 
Szfike. ci șl un sir de Inexactități ale 
apărătorilor noștri.

în general, putem aprecia că in 
această primă repriză reprezentativa 
României a jucat bine, eu ambiție 
multă șl, decizia, mai eficient dorit, 
ta partidele precedente. Din pă
cate, fa următoarele 45 de minute 
jocul formației noastre n-a mal fost

ț

'ti

$

atlt Ide : incisiv in atac, ea punlnd 
prpa,:mult accent pe defensivă. .

După pauză, firesc, întrecerea a de
venit și mal ambițioasă, formația ma
ghiarii fiind mal Insistenta la înain
tare,' ta timp ce fotbaliștii români 
acționau masați ta apărare șl lnlyau 
contraatacuri. In special prin Noagu 
șl Luceseu. în aceasta parte n medu
lui, după cum ați putut observa la 
■televizoare, s-a_ evidențiat portarul, 
■Bădiicanu, care a apărat cu foarte' 
multă siguranță trei ’ mingi deosebit 
de dificile. Iar în atac Dom’dc. care 
l-a obligat pd Rothermel s& respingă 
-peste bară un balon tras cu multă 
forță. Același Domlde, după o cursă 
pe aripa stingă.,’ a centrat extraordi
nar, Neagu l-a întrecut la cap pe 
[apărători, , Inclusiv Rothermel. din 
păcate Insă mingea o trecut pe lingă 
baril ! A fost, probabil, cea mai mare 
ocazie do gol din Întregul meci. A-’ 
pronpe imediat după aceasta fază, are 
loc o combinație Bene—Szăke po care 
Dinu șl FIălmăgeanu nu reușesc să o 
dejoace. Szfiko șutează In colțul lung. 

> Iar Răducanu sare cu o clipă prea 
[tirzlu. E( goL 1—2 Sn rnin. 88 și punc- 
ituî acesta aduce calificarea echipei 
maghiare ta faza finală a campiona
tului european.* , ,

în ce privește formația ndMtrB. 
cu atlt mai mult acum, după dispu
tarea celui de-al treilea med. putem 
'spune că ea șl-n ratat șansele cali
ficării tocmai în medul da la-Bucu- 
reștl. undo n făcut un joc sub aș
teptările susținătorilor șl sub pasl- 
bllliățllo reale de care dispune.,.

Ion DUftHTRlU
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european
de haltere

(CorcsporldenfalCONSTANȚA,
„Șcinlell”, Radu Apostol). Cele două 
gale programate la categoria 73 kg 
au demonstrat mal Iutii de toate o 
orientare tactică deosebită față de 
galele precedente. Sportivii și-au do
zat mal bLne -eforturile,- aceasta do- 
moustrind exparlonța partlcipanțllor. 
Semnalăm printre concurcnțl șl pe 
reprezentantul nostru, Gheorgha.Mli- 
nea, caro la stilul „smula” a realizat 
un nou record național cu 130 kg. S-n 
făcut remarcată, de asemenea, pre
zența activă la accșle două gale a 
halterofililor francez! șl italieni !!A. 
Ferme (Franța) a cucerit o medalie 
do nur la stilul împins, Inr Italianul 
A; Slîvlno a ocupat in clasamentul 
general, locul III cu 4S0 (130 — 135 — 
175) Primele două locuri au fost ocu- I 
pate de către'bulgarul Y. Bikov cu 
477,5 kg (155 -■ 1375 — 185) șl sovieti
cul V. Kureriteov cu 472.5 kg (1G0 — 
1®-177.5).

Acum, dud campionatele europene 
de .tallies s-aii.dgvtășurat „Jto jumă- | 
taie”, organizatorii anunță pentru

vă Yace șl un, âasamcnt'iil medalii
lor obținute.

Aciuatele woluțll 'dln; Argentina, 
dl Kl reflexul lor in olanul relațiilor 
Internaționale ale tării au îndreptat 
In ultimul ilmp. In mod deosebit in
teresul observatorilor polltid spre a- 
cest stat lattao-american.

Aceste evoluții Includ Intllnlrea re
centa de la Casa Rosada (sediul gu
vernamental) a președintelui Lanus- 
&o cu șefii unor partide politice sl 
conducătorii Confederației Generale ti 
Muncii (C.G.T.). întltairea a consem
nat dorința declarată a guvernului de 
a adinei procesele pozitive Interne — 
ce și-au găsit expresie, intre altele, 
fa anunțarea alegerilor nariomentaro 
pentru morile 1073 — prin, angajarea 
unul amplu dialog cu factorii poli
tici. In căutarea unor ooluțll viabile 
pentru problemele econom ic-:; sl so
cialo cu care este confruntata tara.

Asemenea Inițiative cu caracter: in
tern alnt însoțite, după cum se știe, do 
orientarea pozitivă adoptata ta rela
țiile Internaționale. In e-peclal cu ță
rile lallno-amerleane. Președintele 
țării a participat la elaborarea și-a 
semnat o serie de documente Intre 
c|ro, cunoscuta „Declarație de Ia 
Saltă”, comunicatele comun© argen- 
tino-chlllan șl argentlno-peruan, In 
caro se afirmă dreptul popoarelor la 
autodeterminare, egalitatea In drep
turi șl neintervenția In treburile In
terne ale altor state, necesitatea 
coexistenței pașnice a statelor cu 
orinduirl social-economico diferite.

Comentind acesta evoluții, majori
tatea observatorilor le consideră sem
nificative atlt' pentru oollunlle gene
ralului Lanu&se. cit 81 sub unghiul 
schimbărilor produse In raportul de 

I forte din viata politică argentlneană. , 
! consecință a jdtuatlel generale econo- 

.mlco-soclale.
Un sir do fenomene negative din 

economie, datorate fa special activi
tății monopolurilor străine. inleMlfl- 

. clril încercărilor acestora de a-s! 
lărgi pozițiile In economia tării In 
dauna capitalului privat national, au 
dus in radicalizarea unor largi pă
turi nle populației, de la masele de 
muncitori de la orașe ptaă In bur- 
gfcczta' mică si mllloclc. cercuri alo 
aminte! șl o parte a clarului. Opozi
ția acestor pături socialo, care se >rt- 

i tuează pe poziții anUimperiaitate. de-

i

' ' i "
vino dta ce In ce mal activă. In cău
tarea unei alternative In caro Intere
sul national să: prevaleze asuma In
tereselor, străine. ,

în aceste condiții, strategi a politi
că a actualului guvern urmărește 
realizarea unui ..acord national”, a 
cărui finalitate constă- In Instalarea 
unul guvern civil, bucurindu-s® de 
sprijinul militarilor și cure să aulice 
un, plan de redresare economică' Bl 
socială, urin antrenarea tuturor for- \ 
telor reprezentative ale tării. ,

Acest program calo susținut de un 
șir de cadre ofițerești cu vederi 
progresiste, caro urmăresc cu aten
ție experiența pozitivă a regimului 
președintelui Juan Velasco Alvarado 
din Peru șl care se pronunță pentru 
o deschidere mai largă spre 6 poli
tică de recuperare a avuțiilor națio
nale. de lichidare a dependentei eco
nomice. do consolidare a suveranității 
naționale. Această Dozitle întrunește 
conslmțămlntul a o gerle de organi
zații cu bază do masă, cum | ar fi 
„îmilnlrea națională a argontlnenl- 
lor”. caro se bucură tio sprijinul unor 
forțe largi democratico sl antllmpe- 
rtallsle sl. ta primul rind. al comu
niștilor. „Confederația Generală a 
Muniâl”. „Mișcarea pentru apărarea 
demnității naționale" s-o-

în aceste cercuri lai face loc tot 
mal pregnant ideaa constituirii unui 
front patriotic mllltaro-clvll. cârceii 
se angajeze pentru realizarea dezide
ratelor amintite.

Dar. ca șl ta alto țări, latlno-ame- 
rlcarte. amplificarea eforturilor pen
tru progres este Însoțită do regru
parea elementelor de dreapta, care ar 
dori să reatablleaacă vechile atari do 
lucruri. Asemenea tendințe se |îzbe®c 
de opoziția forțelor democratice. Pe 
fundalul acestor înfruntări are! loc un 
proces de recristallzare a opțiunilor 
majorității partidelor politice.

Direcționale sore rezolvarea) unor 
probleme de Importantă majoră, atit 
ta economie, dt șl In viata socială, 
actualele evoluții politice din Argen
tina sini caracteristice pentru proce
sul larg de prefaceri Intr-un sens de
mocratic sl progresist care au loc la 
scara Întregului continent latlno-a- 
merican.-ji " :■ ■: ' ■■. ' ■ ' . ■' ■ (j,1 / ' '!■
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UN IMPORTANT ACT POZITIV AL VIEȚII INTERNAȚIONALE
' ' ■ ■ r ■ " r ■ . .7

Pe fronturile de luptă din Indochina
■I

Fidel Castro a

BONN. — Miercuri au avut loc,în Bundestag dezbate
rile' liaalc în problema ratllicdrll tratatelor încheiate de 
R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. șl Polonia. Supus la vot, 
tratatul soviclo — vest-german a întrunit de voturi 
pentru; 10 împotriva șl 238 abțineri. Trecînd Ia votul 
asupra tratatului încheiat de R.F.G. cu Polonia, 2'18 de
deputafi s-au pronunțai în favoarea Iul, 17 au votat îm- 
nnlriuZI «I HQO „.... »>>><„»•

, ta';-;i v-X b ■ <;, îi?; . i -S-.iLrt tta Spotrivă și 230 s-an abtlnut.

„se va obține de la yot |n mare ma
joritate". în; acest tel. a declarat el. 
n,u se va ajunge la o respingere a 
tratatelor, in .Bundestag. .mUtadlnea 
acestui for fiind exprimată prin re
zoluția comună”.

în cadru! votului acordat rezoluției 
comune. In problema politicii' exter
ne, elaborată de ■■cele trei fracțiuni 
parlamentare, e-au Înregistrat 491 tio 
voturi pentru șl cinci abțineri;

■ în cadrul dezbaterilor core au pre
cedat voiul, ministrul afacerilor ex
terne. Walter Scheel, a apreciat 
că aceste tratate contribuie la întă
rirea păcii în lume și la Înțelegerea 
reciprocă intre popoare. El a sous' 
că R-F.G. este gata, să acționeze și 
pe viitor pentru o reslementare in 
relațiile cu R.D.G.

în luarea sa de curtnt fostul can
celar creștin-democrat, Kurf Georg 
Kicsslnger. a spus că U.C.D.—U.C.S.

Ratificarea de către Bun
destag a Tratatelor încheiate 
de it. F. a Germaniei cu 
lf.ILS.S. șl Polonia se inserle ea 
o importantă victorie u curente
lor realiste ți forțelor progresis
te vesl-gcrmsne, ca un eveni- 
men pozitiv de iseamft ni vieții 
internaționale.

■ Actul ratificării’ de eătre Bun
destag a celor dorii tratate, a că
ror procedură do ratificare se 
desfășoară și in Ij.ILS.S. ți Polo
nia, va marea, fără îndoială, un 
pas remarcabil în direcția nor
malizării raportorilor intereuro- 
pene. a Îmbunătățirii climatului 
politie pe continentul nostru. Așa 
cum s-n subliniat, tratatele în
cheiate in a dorm Jumătate a 
anului jffn de R.F.G. cu UJLS.S. 
șl Polonia oglindesc progresele 
Însemnate Înregistrate în direc
ția recunoașterii realităților 
postbelice, inclusiv a- frontiere
lor sialorniclle ca rezultat al 
războiului șl al evoluției ulte
rioare. Deschîzlnd noi perspecti
ve în dezvoltarea relațiilor din
tre șlaicle semnatare, aceste do
cumente creează un cadru pro
pice pentrn Intensificarea cola
borării bilaterale, corespunzător 
intereselor popoarelor respecll- 

' ve, cil și Intereselor generale ale 
tuturor popoarelor europene — 
de dezvoltare a colaborării șl 
securității pe continent.

Este știut că. In favoarea ra
tificării s-au pronunțat cu hotă- 
rîre șl vigoare cereurl din cele 
mai largi ale poporului din R.F. 
a Germaniei, organizații politice 
ți obștești, exponent! pfocml-

i î ’ ■ * ‘ I '7 ■ ■ ..: j
nențt al opiniei publice care, 
resptogind tendințele ce ar fl 
condus ta reînvierea anacronicu
lui „război rece”, au subliniat 
Imperativul dezvoltării mai de
parte a unul curs pozitiv al po
liticii externe vesi-germane.

Totodată, opinia publică euro
peană a relevat eu claritate șl 
insistență importanța Internațio
nală o tratatelor ineheiate de 
R.F.G. eu D.R.SA șl Polonia 
pentru înlăturarea reziduurilor 
celui de-al doilea război mon
dial, » factorilor de neîncredere 
șl suspiciune, pentru stimularea 
procesului de destindere și dez
voltare a unei largi colaborări 
intre toate statele conlinenlului.

Prin ratificarea celor două 
tratate se creează premise șl 
mal Tavorabllc pentru consolida
rea destinderii, pentru înainta
rea pe calea înfăptuirii securită
ții pe continentul nostru. Devine 
aciini ți mai imperios necesar să 
se treacă ncinlirzlal Ia faza pre
gătirilor praeiiee a conferinței 
generale pentru securitate șl co
laborare in Europa — obiectiv 
major a! actualității politice cu-
ropene.

B »
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„ S~a pășit pe calea 
rațiunii”

CWÎNTAREA CANCELARULUI 
WHLY BRANDT

7 o ■ .

ale forțelor patriotice

SOFIA 17 (Agerpres). — La Invi
tația C.C. al P.C. Bulgar sl a gu
vernului R. P. Bulgaria, miercuri a 
sosit la Sofia delegația de partid șt 
guverna mentală a Republicii Cuba, 
condusă do Fidel Caslro. prim-secrei 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al Guvernului Revoluționar. 
Pe aeroport, delegația a fost înlim- 
plnatâ do Todor Jlvkov. prlm-secrc-

tar al C.C. al P.C. Bulgar, președln- 
tdo Consiliului de Stat. Gheorghî 
Tralkov, prlm-vlcepreședlnto al 
Consiliului de Stat. Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
de altl conducători bulgari.

în aceeași zi. Fidel Caslro a a- 
vut o lnUlnlro cu Todor Jlvkov. 
transmite agenția B.T.A.

Slut tot aiitea rațiuni pentru 
care opinia poblică de pretutin
deni salută netul ratificării de 
către Bundestag a tratatelor so
viete—vesi-german șl polono— 
vesl-gcrrnan, exprimindu-șl con
vingerea că aceasta va con
tribui .la dezvoltarea procesului 
dț destindere pc contlnentol 
nostru, in interesul cauzei păcii, 
securității șl colaborării in Euro
pa și in lume.

Lulnd cuvlntul la posturile de ra
dio șl televiziune din R. F. a Ger
maniei, cancelarul Willy Brandt a 
subliniat marea lmjx>rtanță a apro
bării de către Bundestag ;s tratate
lor semnata de R.F.G. cu Untuaea 
Sovietică sl cu. Polonia. „După o 
luptă dificilă șl acerbă, am pășit pe 
calea ral lunii, pe culca care duce 
spre viitor”, a spus Willy Brandt.

Republica F'ederalâ a Germaniei, o 
arătat .vorbitorul, va II credincioasă 
literei și spiritului (ratatelor. El a 
subliniat că sarcina care se pune in 
prezent este de a da viață acestora. 
Vorbitorul a, opinat că tratatele sem
nate de R.F.G. cu U.ILSJS, șl cu Po
lonia marchează uh pas nou In co
existenta pașnică dintre Est și Vest ; 
ele vor contribui, de asemenea, ta 
normalizarea relațiilor dintre ILF.G. 
sl R.D.G.
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Vietnam.

0 în Vietnamul de sud
;j a' Li fș /’-'’tv.

Forțele de eliberare și-au Intensifi
cat atacurile In ullimele 24 de ore 
pe tot teritoriul Vietnamului do sud, 
informează agenția France Presse. 
în acest răstimp, . patrfoțli au lansat 
62 de acțiuni do luptă, între care 43 
do bombardamente cu rachete șl tu-’ 
nuri asupra bazelor salgoncze. Prin
cipalele acțiuni ofensive, ale forțe
lor F.N.E. !s-au desfășurat la vest 
do Sulgon, In zona Platou’rllpr înalte 
— prin bombardarea bazelor salgo- 
neze de Ta Plciku șl Kontumși 
la șud do Da Nang șl In două pro
vincii de coastă — Phu Yen (la 
390 km nord-est de Salgdn) și Phuoc 
Tuy (la 63 km sud-est do capitala 
sud-vielnameză). în timpul acestor 
atacuri au fost Înregistrate nurne- 
roaso.pierderi,In riadul trupelor sal- 
goneze, precum șl distrugerea In sol 

trei avioane omerlcane.
Departamentul Apărării al 

S.UJ1. a anunțat că generalul 
John Lavelle a fost eliberai din 
funcția de comandant al celei 
de-c ’VH-a armate a. aerului din 
Vietnam, din cauza neregulilor 
manifestate in realizarea res- 
ponsabUităților sale.

XIENG QUANG 17 (Agerpres). — 
Forțele patriotice laoțlenc au lansat; 
In ultimele 21 de ore, un puternle a- 
tac asupra capitalei provinciale 
Khong Sedone. Garnizoana tortelor 
de dreapta d.ln această localitate a 
fort In măre parte decimată șl ne
voită să ceară sprijinul aviației de 

^bombardament a Statelor Unite — 
relatează agențiile France Presse șl 
United .Press International

în ultimii opt an! — de cînd Sta
tele Unite au Început războiul lor 
aerian împotriva Laosulul; la 17 mal 
1CCM — forțele armate patriotice lao- 
țlcne șl populația au doborit șl dis
trus Ia sol 2 364 avioane de război a- 
merieane. ‘Sute de pltoți al aviației 
S.U.A. și-au pierdut viața .sau au 
fort capturați, se spune Intr-un co
mentariu al agenției Khaosan Pathel 
Lai».' Agenția adaugă că. In această 
perioadă. Torțele aeriene alo State
lor Unite au distrus mil de sate, că
tune șl orașe foot lene, . paste 2 000 ae 
școli, peste 1OOO pagode șl-temple, 
nenumărat© spitale și dispensare și 
au ucis roti do persoana din rindu), 
populației civile. -7
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Pentru reluarea activității 
Conferinței cvadripartite 

asupra Vietnamului

t

J

E, Honecker l-a primit pc L Strougal
BERLIN 17 (Age-pres). — Agenția 

C.T.K.. anunță că Lubomlr Strou- 
gal, președintele guvernului ceho
slovac. a efectuat o vizită ]a Berlin, 
in Invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al TLD.G., Willy Steph., 
în cadrul convorbirilor, caro au avut 
loc Intre cei doi oameni de slat, au 
fost abordate probleme de Interes co-

s

il

i

Maniiertojie Io Bonn in sprijinul 
tratatelor încheiate do R.F.G.

U.R.S.S. si Polonia

în cadrul unor reglementări pe baza acordului cvadri- 
partlt asupra Berlinului occidental

Cetățeni vest-berlinezi vizitează R. D. Germană ii B

mun, o atenție deosebită fiind acor
dată perspectivelor de ndlnclre..In 
continuare a cooperării dintre cele 
două țări.

Președintele guvernului cehoslovac 
a fost primit, de asemenea, de Erich 
Honecker, primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

1
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Expoziție de artă românească 

contemporană la Tokio
I

ponla a prcțcdlnSelul 
Consiliului de Stat 
al României, Nicolae 
Ceausescu, ambasado
rul. țârii noastre hi 
Tokio, Iosif Gheor
ghiu, a exprimat spe
ranța că expoziția iți 
contribui la promo
varea ji 'întărirea le
găturilor de priete
nie ri cooperare dinlra 
România *1 Japonia, la 
o mai bună ințelegera 
reciprocă.

L-a riadul »du. Teru- 
hlko Nakamura, dl-

»
BERLIN -17. ,

nostru. SL Deju. transmite: Cores
punzător măsurilor a-’optate de Bi
roul Politic al C.C. al P.S.U.G. și 
de Consiliul de Miniștri al IL D. Ger
mane In februarie a.c.. pentru a 
doua oară In acest an Intră în vi
goare temporar reglementări prevă
zute th acordul cvadripărllt asupra 
Berlinului occidental și tn acordul 
de trafic. Încheiat Intre R.D.G. si 
R.F.G.

Măsurile adoptate do R.D.G. de a 
ușura condițiile pentru vizita cetățî- 
nltor vest-berllnezl In R.D.G. șl tran- tnce;
zttjl Intre R.F.G. sl Berlinul occl- u.~

Corespondentul dental încă înainte do; Intrarea In 
vigoare a documentelor amintite ?'nt 
apreciate ca un gest do bunăvoință.

Intre 29 marile șl 3 aprilie, apro
ximativ 430 000 cetățeni vest-borli- 
nezl au tăcut uz do evantaiele crea
te.. Acum. organele Senatului Berli
nului occidental apreciază că. apro
ximativ 700 000 vest-berilnez! vor vi
zita capitala si alte orașe din R. D. 
Germană.

Măgurile sin* valabile Intre 17 sl 
‘2S mai 1072.

Miercuri dimineață. In R.D.G. au 
Început' «ă' sosească primii vizitatori 
cRn Berlinul occldentaL

Guvernul R. P. Chineze 
și guvernul Olandei au ho- 
tdrît să stabilească relații 
diplomatice ?|,Ea facâ sci,!mb ds ■ 
ambasadori, anunță agenția China 
Nouă.

Convorbiri bulgaro-aus- 
iriOCO. T<xk>t' Jlvbov. președintele 
Consiliului de Slat al R. P. Bulgaria, 
a primit delegația parlamentară aus
triacă. condusă de Anton Benya, pre
ședintele Camerei inferioare a parla
mentului Austriei, care face o vizită 
In R, P. Bulgaria. Convorbirea a pri
lejuit un schimb de păreri In pro
bleme do interes mutual.

Procesul Hngelei Derviș. 
Procedura de acuzare din cadrul pro- 
ceȘuliil intentat militantei de culoare 
Angela Davis e-a Încheiat. Timp do 
șapte aăptămlnl au fost audlnțl 113 de 
martori. Apărarea a anunțat că va 
cere‘tribunal ului să o dedare, nevino
vată pe Angela Davis, Intruclt nu nu 
fost prezentate dovezi asupra culpa
bilității sale.

Delegația C.C. al P.S.U.G., 
.condusă deTians Modrow, membru al 
C.C al P.S.U.G., care se află Intr-o 
vizită In Japonia, a fost primită do 
guvernatorul orașului Tokio,

O erporifie de artă
, româneared contem

porană a fost deschisă 
in clădirea Muzeului 

' central de artă din 
Tokio. Un întreg etaj 
este rezervat celor 
peste 300 de exponate, 
semnate de 85 de ar- 

, Ușii plastici din țara 
noastră.

Im ceremonia inau- 
șurdrii expoziției au 
fost prezanți artiști, 
oameni de cultură, un 
numeros public.

Subliniind că aeeastd 
manifestare are toc in fecior general adjunct 
preajma vizitei In Ja- a! direcției culturale

din Ministerul de Ex<- 
ieme, a ___
mod deosebit inițiativa 
Muzeului central de 
artă de a organiza a- 
ceastă expoziție în a- 
junul vizitei In Japo
nia a președintelui 
Conrillului de Stat 
al României. Nicolae 
Ceausescu. El a rele
vat că relațiile Japo- 
no-române cunoic un 
curs ascendent, dove
dit ți da această im
portantă manifestare 
culiuralâ romdneajcl

FI. EU1U

ierul ae
aprffdat

Egiptul este în favoarea unei soluții 
politice în Orientul Apropiat i

Puriălorul de cuvîot al M.A.E. al R. D. Vietnam a dat publicități! e 
declarație in caro condamnă sabotarea de către Statele Unite a conferinței 
de la Paris asupra Vietnamului șl escaladarea războiului purtat de, S.U.A. în

- capăt politicii de „vietnamlzare” a 
războiului și să reia activitatea nor
mală a conferinței do la Paris asu
pra Vietnamului, In cadrul cărata să 
negocieze! In mod serios pentru gă
sirea unei poluții pollHco a proble
mei vietnameze. ..........p

9 La Itavana a avut toc o amplă 
demonstrație de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, la care au 
participat zeci de mil do oameni ol 
muncii dln'capltala Cubei

DecLi-ațln . reafirmă, totodată, ce
rerea ho'.ăritâ : ca Administrația 
S.U.A. să înceteze minarea si blo
carea porturilor R. D. Vietnam, pre
cum si celelalte acțiuni de război în
dreptate «împotriva ■ R.D.V.. aă pună

B ■

muncii din'capitala CubeL

PREȘEDINȚI LOR AUSTRIEI Șl FINLANDEI

HELSINKI 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei, Urho Kekkonen, 
a oferit o recepție In cinstea preșe
dintelui Austriei.; Franz Jonas, aflat 
In; vizită la Helsinki.; Lulnd cuvin- 
lul. țpfuj .statului' finlandez a relevat 
căi Finlanda șl Austria acordă o
măre atenție întăririi păcii; ele Rtod 
gata să contribuie ta .-convorbirile 
care trebuie să ducă, in ultimă in
stanță, ta convocarea conferinței se- 
neral-europene pentru securitate. - 

dintele Aus- 
landa șl Aiis-

trla văd In conferința gcneraJ-cu- 
ropcană pentru securitate șl colabo
rare pssWIltaten reală pentru întă
rirea păcii iu Europa”. El a relevat, 
de asemenea, dorință ambelor țări; 
de a-$i aduce contribuția la pregăti
rea conferinței ’sl s!-a exprimat spo- 
ranța că ea va eonstltul începutul ’ 
unui sistem de securitate între sta
tele continentului care va transfor
ma Europa intr-o zonă a păcii sl va 
asigura securitatea si independența 
tuturor țărilor de pe continent

• • ; ’■ \i' i/4 £ Ui

TURCIA
f

I)ECI.A R AȚ I A MINISTRULUI DE EXTERNE, MOHAMMED 
GI1ALEB

PARTS, 17 (Agerpre-s). — Ministrul 
de externe al Egiptului. Mohammed 
Mourad Ghaleb. a fost, primit 

, miercuri după-amiază ue președinte
le Franței, Georges Pompidou — 
transmite agenția France Prcssa.

Intr-o .declarație făcută, după în
trevedere. ministrul egiptean a a- 
firmai „L-am asigurat pe președin
tele Pompidou că noi rinlenTIn fa
voareaunei spluiil politice îpentru 
rezolvarea crizei din Orientul Apro- 

, plat șl că ne vom continua toate c- 
fortuTile pe această cale. în ncelașl 
timp, avem dreptul să vorbim des
pre eliberarea teritoriilor noastre : în 
fond, poziția noastră nu s-a achlm-

bat — noi etntem tn favoarea unei 
soluții politice1*.

Ministrul egiptean a precizat că 
președintele Pompidou a afirmat că 
poziția guvernului francez rămlne n- 
ceeasl ,dn privința lerllortllor ocu
pate. a drepturilor crabilor asupra 
acdsloT teritorii si a aplicării rezo- 
iutlej Consiliului do Securi ta ie“. 
:tMourad Gltaleb a afirmat că. !n 

cadrul- cimvorblfllor’ avute cu șeful 
eiatulul francez, nu fost, do aseme
nea, examinato relațiile dintre 
Franța ®1 Eslpt. precum șl diferi
tele mijloace menite să contribuie la 
dezvoltarea lor — Informează agen
ția France Prcs.se.

.tn privi nU tori lor11 lor ocu-

J

V

'1, ti

■ a

fost învestit

Ministrul de externe al 
R. P. Polone, Slef“ o^zki, a 
taviit, la Moscova, convorbiri cu omo- 

\gul său Andrei Gromiko, in legfitu- 
.1 cu unele probleme International^. 
. ciuale, inclusiv privind pregătirea 
.■onferințcl genernl-europene. Do use- 

.manea, au fost discutata probleme ale 
elațlilor sovjoto-poloneze. Ministrul 

polonez a fort primit do Konstantin 
Katuțev, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Intr-o scrisoare adresată 
Consiliului de Securitate 
rle către reprezentantul la O.N.U. al 
R.D.P. a Yemenului' se protestează 
împotriva netelor’de agresiune per
iile de la bazele militare britanice sl- 
'.unte pe teritoriul Omanului. Scrisoa
rea urată că navele militare britanice 
vfotează apele lerltortale yemenlte.

■ Mareșalul Uniunii Sovie
tice Andrei Greciko, mlnlsl^J, 
apărării, șl-a încheiat vizita de 
prietenie In R- A. Egipt, ple-clnd spre 
patrie, informează Agenția T.A.S.S.

guvernatorul orașului Tokio, Mlnobe, 
cu care a avut un schimb de păreri 
In probleme cc Interesează cele două' 
părți. Agenția A.D.N. informează "(ț 
delegația a fost primită, de aseme
nea, la sediul C.C. al P.C. din Japo
nia,, de Koichiro Ucda, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia, 
redactor-șaf al. ziarului „Akahata*. t

Prețul aurului crește ver
tiginos |w monetare occi
dentale, inroglstrlnd miercuri la bursa 
din Londra nivelul record do 38 cSo 
dolari uncia, cu 2D de dotad mal mult 
dedt proțul oficfal atobllît In baza a- 
cordulul Komnat In decembrie anul 
trecut la Washington.

Decernarea unor diplome 
Și medalii Wtahrllor Secretaria
tului Uniunii Internaționale a Stu
denților șl, unor lucrători politici id 
acestei 'organizații ’ cu prilejul sami- 
contenorulul Uniunii Tineretului Co
munist din Romănla a avut loc la 
Ambasada romănă din Praga.

Ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S., Nlkolal Pa;°- 
llccv, șl-a încheiat vizita efectuată In -

țulul al Slutelor' Unite. Peter Peter
son.' i ■

La Universitatea Washington 
din Seattle a avut loc un co
locviu de llnibd șl literalurd ro
mână, prima manifestare de a- 
cest gen ’din Statele Unite, la 
care au participat profesori-a- 
merlcani români. Cu acest 
prilej' fa Departamentul de li
teratură contemporană al unl- 
cerritdții t-a inaugurat biblio
teca „Tudor Vianu”, cuprinilnd 
numeroase volume de literatură 
și artă românească.

Im palatul Wetlminster, sediul 
parlamentului britanic, a avut 
loc o intilnire Intre ambasado
rul. Republicii Socialiste Româ
nia la Londra, Vaslle Pungan, 
;;î membrii grupului parlamen
tar anglo-romăn. Cu acest pri
lej s-a efectuai un schimb do 
păreri in legătură cu stadiul re
lațiilor dintre cele două țări. 
Ambasadorul român sl deputa
tul James Johnson, președintele 
grupului parlamentar anolo-ro- 
mân, au subliniat posibilitățile 
de dezvoltare In continuare a 
relațiilor dinlre România fi 
Marea Britanic pe multiple pla- , 
nuri.

Criza politică din 
Turcia s-a prelungit 
pe neașteptate, după 
ce ajunsese la un pa» 
serioase: _ .....
Suat UrgUplă alcă- slunea creării noului 
Iulie la sfirsilul sdp- guvern Iul Ferit Ma- 
Mnilnii trecute tin ca- lcn, /ost miniztru . el 
binel din 2-1 de mem- • - - ■
bri,

fost învestii — se g- 
rată In cercurile politi
ce — acest cabinet nu 
ar fi putut supraviețui.

Președintele rcpubll-
junsese la un nas
soluția, tnvingind Președintele republi- 

dificultăți, cit a încredințat mi-

binel din 2-i de mem- apărării în guvernul 
bri, provenind dlnf Ertm. Premierul de- 
toate partidele repre- semnat șl-a anunțai 
rentate, In parlament, intenția de a forma 

guvernul th limpul cel 
mai scurt, pentru a se 
putea trece la tnfăp-

) In timp ca se făceau 
, ultimele pregătiri 

pentru depunerea ju- 
rămlntulul de către

1 noul guvern, premle- 
1 ni a primit un mesaj 
L-dln... .
> telul republicii,
i re-l Informa că lista 
i cabinetului nu cores- 
i punde "„nici spiritului" 

memorandumului din 
12 martie anul ; tre-

1 cut, al comandamen- 
1 tului militar. „nici 
1 exigentelor momenta,- 
i TufT® 7.7 IMliiliiiliP'f.

partea . presedln- 
republtcll, ca-

Un protocol chino-ungar, 
privind cooperarea tehnlco-stlinlîtl- 
că. a fost ecranat la Pekin.

S.lJ.A.lri Invitația ministrului comer-

Ploi torențiale în Columbia și Shri Lanka
, ' . IȘ ; . 1 'f'■[ ’ ■

Ca urmare a ploilor pe o distantă do a- slnt deosebit de difl- 
- torențiale care a-au a- proape 211 km prind- cile, ea urmare a plol- 
bătut în ullimele zile pala autostradă Mu- lor cure continuă să 

Tn regiunea columbia- zo" — Bogota, în re- cadă.
nă Muzo. situată la glunea sinistrată au- ;Pe de altă
150 km nord de Bo- torllățile ou declarat 5j-"- •— 
gota. s-n produs o a- starea 
lunecare do, teren In F------------------„--------------------------------- ---

■urma căreia cel puUn twamente ale Crucii publlcll Shri Lanka
20 de persoane și-au .“■?ilîi!rl.1 .clvlle 5,9®^°."? au!.!“
pierdut viata. Alune
carea, care s-n* produs ____
in apropierea minelor dn”pr!melo ajutoare. 1__. . 
do smarald, a blocat Lucrăriio de salvare morțl.

zo " — Bogota. In re- cada.
_ .....__ Jh/ parte;: t 

ploile torențiale căzute- 
In ultima vreme In di- 
,ferite

_____ de J urgenți..țf-L . ____
Patrule militare sl de- ferite regiuni ,ale Re- 

„te rv.(Cf|' publlcll . Shri Lanka 
Roșii șl apărării clvlle (Ceylon) au dua in 
au fost trimise'de ur- distrugerea a mii de 
gență spre locul cate- locuințe șl alto pier- ■ 
strofei pentru n ncor- derl materialo. Au 

■ ■ . fâstjlnroglstratl 27 de
7 ” j1-.

/
Wallace, învingător în 

alegerile preliminare (,|n 
statale, americano Maryland șl Mi
chigan, a întrunit 40 la sută din vo
turi in Maryland șl 50 In sulă In 
Michigan, După aceste alegeri. 
McGovern continuă sh so situeze In 
fruntea candldațllor la obținerea în
vestiturii Partidului democrat. Victo
ria lui Wallace este atribuită ..șo
cului psihologic" provocat de atenta
tul împotriva sa. cu numai dteva 

, bre înainte de deschiderea centrelor 
de vot. . ■

0 nouă explode nucleară 
subterană a fost efectuata
de S.U.H. In ,ZO!ia dQ exp81-1*”1!0 
din Nevada, a anunțat miercuri Co
misia americană, pentru energia ato
mică. Comisia a precizat că a fost 
experimentată o Încărcătură nuclea
ră de mică putere (sub 20 do kllolone).

REPREZENTAT IN GUVERNUL 
DE IA BAGDAD 

4>,. ț
BAGDAD 17 (Agarpres). — Comi

tetul Central al P.C. Irakian a pu
blicat o declarație in legătură cu e- 
cordul partidului de a ocupa doua 
posturi ministeriale în guvernul 
Irakului, transmite agenția T.A.SS.

' P.C. Irakian, se arată in declarație,
1 și-a exprimat acordul asupra aces-
i tel propuneri a partidului de auu1;-
> nămlnt, Baos, avind in vederi*T9
, serie de pași pozltlșl Inireprlnșlț
, acest partid : promulgarea CnrWi

naționale, care șl-a fixat ca scop for- 
' marea unui front unit al partidelor
1 șl forțelor naționale progresiste din
1 Irak, încheierea tratatului de prie-
i tenie șl colaborare dintre U.R.S.S.
> și Irak, caro constituie o etapă lm-
, portantă In relațiile dintre cele
, două țări, Începerea extracției pe

trolului do cftlro forțele naționale. !
P.C. Irakian, subliniază declara- 

' țla, vede scopul participării sale la 
gtivern in apărarea intereselor oa
menilor muncii din Irak, în lupta 
pentru îndeplinirea șl Întărirea le
gilor și cuceririlor progresiste.

, Alături de Partidul Baas, de Pnr- 
, titlul Democratic al Kurdlstanulul 

șl de alic forțe naționale, relevă de? 
cinrațin. Partidul Comtintst Irakian 
consideră o datorie a sa să activizeze 
lupta Împotriva Imperialismului și 
reacțlunlL

depuse de-a lungului- 1 
timilor ani de forțele i 
care tind spre apropie- , 
rea partidului de ce- , 
rintele maselor copie- ( 
tare. Adlncirea discre- „ 
pantei dintre aceste 1 
forțe si aripa conser- 1 
valoare a partidului 1 
s-a soldai in 19ff7- cu 
desprinderea 
din elementele 
de
„tradiționalista" a for
mației lor' sl crearea 
partidului încrederii, 
reprezentat de aseme
nea in parlament, 

tendinței 
alegerea 
fruntea 

determl- 
grup de

apărarea
■•tfoi " '

unora 
legale 
liniei

in
Consolidarea 
înnoitoare ți 
lui Eceuit in 
partidului a 
nat un nou 
elemente conservatoa
re să părăsească par- 1 
tidul. Ele jl-au anun- 1 
tat intenția de a crea ‘ 
o grupare dc sine stâ- i 
Mioare numită „Parii- ( 
dul republican", care ( 
ar Încerca să readucă 

___ _  __ In funcția de prese- 
nemullumirile dinte pc. Ismet Znfinfl. 1

DE LA CORES
PONDENTUL NOS

TRU

tuirea raformelof schl- 
fate in cursul anului 
trecut, pe linia dericie-

Iul*. „Ziarul „MUlii/șl ratelor comandamen- dul republican* 
scrie, că este pentru tului.militar si in in- 
prima oară In istoria cercarea de a sa po- 
politică , a republicii - ...
clnd. prlntr-un ase
menea veto, tin gu
vern întreg se retrage 
chiar înainte de a fi 
început infăptulraa 
.misiunii sale. Obser
vatorii politiei , . apre
ciază câ, prin actul 
său. președintele re
publicii a prelntlm- 
pinat o nouă interven
ție In politică a ar
matei. care nu era sa-

TMâeuid de compo
nența cabinetului, con
siderat a fi ..prea le
gat de partide", Pe ,de 
altă parte, a fost re- 

Jevat caracterul irfero- 
gen al echipei Urăă- 
p'd. tn componența 
căreia intraseră

. sotuill tăU. care șe pro- arțnii ' • ' 
nunf-1 contra măsuri- so
IOr f t'U prefaceri siruau-pentru înfăptuirea de rale |n locln|.
reforms social-econo- economică șl a cerut

moi Profunde, a- tn reDetale rlnduri re-
lă.uri de po iticlcnl tragerea armatei de na
cunoscut! pentru opl- scena politică. Alene-
talie lor conservator- rea lui Ecevlt este in-
re. Chiar dacă ar fl .cununarea eforturilor

p<?r

cercarea de a se
r i,---*---,-. -.....matelor populare. Me-: următorul eventual ’ 

' „".’..J . N'ihaf <
Erim. fostul premier. < 

Evoluțiile urmează a < 
sa. cristaliza înainte de < 
a permite' vreo con- ( 
statare in legătură cu ( 
opiniile celor W de . 
depulati nl Partidului ’ 
reoubllcan ' popular. • 
fată de noua sl'ualte. • 
Or. poziția acestora nu < 
ca rânîine 'fără efect ( 
arunra Încercărilor ac- < 
iunie de a se alcătui ( 
noul guvern sl mal . 
ales asupra canacltfltli 
arertu'a de a promova 
proiectolo de reforme. • 
știut fiind c^ noua 1 
conducere a PăfflAu- < 
lui republican popular < 
anreclază reformele ( 
schițate ca insuflden- ( 
te pentru solutionarea ( 
problemelor reale alo i 
tării sl satisfacerea ( 
cerințelor matelor i 
populare.' (

AI. CIMPEANU !

len Ișl concentrează o- candidat fiind 
forturile spre alcătui
rea unui cabinet „dea
supra partidelor", tn- 
cerclnd, ’ tn același 
timp, iii capteze spri
jinul principalelor for
mații polllice din par
lament.

Intre timp. In rfn- 
durile Partidului re
publican popular — al 
doilea dupd numărul 
dc mandate tn Medil- 
lis — au avut loc 
schimbări importante. 
După demisia lui Is- 

■ met In6na. in func
ția dc președinte al 
partidului a fost ales 
Bulent Ecevtt, liderul

-7.” ’ ’ ..radicallste". 
care se pronunță pen
tru brefaedri structu- 

i social-

I

■ '

REPUBLICA MALGASĂ

»

’ Iii capitala malgașă. Tananarive', 
tensiunea n cunoscut o diminuare 
accenlnală In urma eliberării de că
tre autorliăți a studenților șl elevi-? 
lor arestați In timpul ciocnirilor 
care an avui loe simbătă. După cum 
se sHe. o grevă a studenților. de
clanșată la 2-1 aprilie, revendica n- 
mellorarea nlstemuluj de invălămtnt 
Sl adoptarea de către autorități a 
unor reforme sociale sl politice In 
țară. Ulterior. Io Tananarive au avu: 
loc mari manifestații In sprijinul 
cererilor studenților Poliția a inter-; 
venit deschlzînd focul, ciocnirile de 
sîmbătă fiind cele mal violente ds 
la declanșarea conflictului Bllantui 
acestor incidente : 3-1 de persoane, 
dintre care 21 de civili șî 10 militari 
și-au pierdut viața. iar allo 170 au 
fost rănite.

Miercuri, președintele Philibert 
Tslranana a hotărit redeschiderea; 
universității. satlsfăcînd astfel cere
rea studenților pentru reluarea dla-, 
fostului cu autoritățile.

j ii
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