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RSmlnem țintuiți locului la „poarta" de intrare în-.... .... .... .. ...... 1m(lit|!/ 
it ar pd- 
are irul

Pc: șantierul Centralei hidroelectric© din zona oralului Rm. Vilcea 
hidrocentralâ de pe Olt, care va intra In func|iune in acest cincinal — 
constructorii muncesc fdrd preget pentru scurtarea duratei de execufie a 

lycrârilor. In fotografie: o. imagine da pe acest șantier
• • . ■ Foto: V.. Moldovan

Oameni de seamă

RSminem țintui{i locului 
tr-o holdă de grlu. In fată, cil vezi cu ochii, pă 
te arată a fi poleit cu aur. viu, mișcător. Oriclt , 
rea de paradoxal, obstacolul intilnit in cale __  .
unei farte. Ce caută aici, la marginea unei tarlale, pe 
un drum îngust, la cifiva seel de kilometri depărtare 
de arterele animale ale Aradului, indicatorul de circu
lație „sens interzis” care ne blochează drumul ? Cum 
ă ajuns atei, Intr-un loc alll de pufln populai, atit de 
rar circulat, acest însemn a! t;le(ii .urbane ?

Facem cale întoarsă. Necundscifiori ai geografiei lo
cului, dăm ocol tarlalei plită găsim un nou semn In
dicator : „sens unic". Ajadar, putem înainta fără grija 
de-a mal Intilni ceva in cale. Această strictă ordine, 
adică discipline rutierii, pe cărări strimte intre lanuri 
— in locuri pe unde un camion, un tractor cu remorcă

La 10 iulie n.c., Ia Moscova vor 
începe lucrările celei de-a XXVI-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor E- 
cor.omîc Reciproc. In conformitate

— într-adevăr. Realizările obținute 
se Înscriu sub semnul perspectivelor 
generoase pe care le-n deschis cine
matografiei noastre intilnirea de lu
cru n secretarului general al partidu
lui, tovarășul NIcolae Ceaușescu, cu 
cineaștii. In februarie 1071 — moment 
de o deosebită Importanță; boturilor 
pentru’ destinul filmului romănesc.

O perioadă de un aa și jumătate,

cu toate că nu este absolut edifica
toare pentru o întreagă producție ci
nematografică, poale să ofere, parțial. 
Imaginea eforturilor depuse de ‘cine
matografia’ noastră națională pentru 
îndeplinirea Însemnatelor sarcini ce-1 
revin. Este perioada imediat urmă
toare unui important eveniment ci-

. V:-s- » ’ ’

dlatoaro si cabluri Brașov, sau vii
toarea turnătorie ele piese’do pe plat
forma industrială do la Breaza au pu
tut fi rezolvat© cu competentă tocmtd 
iw baza conlucrării centralei cu uni
tă iile din cadrul eL Iată si un .alt 
■exemplu pozitiv In acest sens, rela
tat d© ION MUGIOIU, secretarul co- 
milcluluî de partid al Uzinei de pie
se auto Sibiu :

— La adunarea generată a oame- 
mUor muncii din’ urină! de ■ la-lncepu- 
iul acestui an. s-a ridicat problema 
ffîreutăților pa caro le inlimplnam din 
cauza nclIvrSrll ritmice a unor' se
mifabricat© de către urina de autoca
mioane. Chiar a doua ri. problema a 
fost analizată Ia centrală ri. drept să 
spun, de atunci nu prea mal avemă- 
■semenea necazuri, In domeniul apro- 
vlrionărli tehnico-materiale. din par
tea întreprinderii din Brasov.

Tot allt de adevărat este Insă ®l 
faptul că in acțiunea do preluare ri 
exercitare a atribuțiilor cu care a fost 
Investita prin lege, menit© eA asigure 
realizarea integrală a planului. cen
trala amintită mal are Încă mult© de 
făcut Ne-am notat dteva puncte de 
vedere pe care,le supunem atenției 
organelor In drept. .

• DUMITRU LALA, directorul Uri
nei de piese auto Sibiu 
tră inllmplnă mari neajunsuri din 
cauza aprovizionării tehnlco-maleria- 
le. Central», de Ia care am solicitat 
sprijin, s-a dovedit neputincioasă șl. In 
cltova cazuri, problemele au fost re

medierile de urgentă eu 
fost luate, de asemenea, 
măsuri pentru dezvoltarea 
bazei materiale a servi
ciilor de reanimare si te
rapie , intensivă.. întărirea 
rdspongablUtăUl persona
le a fiecărui cadru medi- 
co-sanitar. Se are in ve
dere extinderea comuni
cațiilor radio p© atatllle 
de ealvăre din centrele 
mari, precum si asigura
rea asLstentfel medicale do 
urgență ne traseele turis
tice ri pe litoral

în ce privește proble
mele de stomatologie, Mi
nisterul Sănătății a elabo
rat un program de lungă 
durată care prevede prin
tre altele : dezvoltarea 
rețelei de asistentă de 
specialitate, creșterea nu
mărului cadrelor medicale 
și medii. îndeosebi pentru 
laboratoarele de tehnică 
dentară. îmbunătățirea a- 
filstentel In tmedlul rural, 
extinderea acțiunilor pro
filactice In colectivitățile 
do copil.

ei au nevoie de timp pentru a se 
concretiza pe peliculă’; ‘ vom1 cita 
premierele primei jumătăți a aces
tui an, edificatoare pentru efortul pa 
care cinematografia română l-a fă
cut, in‘ urma’ intîlnlrli cu secretarul 
general al 
nă lățirea

{internațională ■
nematogrnfic : premiera filmului 
„Mlhal Viteazul”, perioadă in cafe, 
mobilizați pentru a sărbători cea de-a 
M-a aniversare a înființări! Partidu
lui Comunist Român, cineaștii noștri 
au prezentat o seric de filme ca „Se
rata”. „Facerea lumii”. ..Asediul". 
„Frații”, „Așteptarea” .ș.a„ filme 
Inspirate din realitățile socfetSUi 
noastre contemporane, din Istoria re
voluționară a poporului român.

Fireîsc, o producție cinematografi
că, concepția asupra ansamblului el, 
munca de organizare șl orientare a (Continuare în pag. a IV-a)

morale, fiul 
mezin al marelui În
văța t. Vorbind dospre 
educația copiilor, acest 
om luminat crede câ 
lucrul cel mal de preț 
din 'toate este „de a 
Ie pune moravuri bune 
In suflet, veghind ca 
ele să dea roade" — 
dar nu plictisind copiii 
cu asprele canoane,-ci 
folosind puterea redu
tabilă și nelimitată a 
exemplului. Zice el : 
„Ferice cel ce șllc-a 
stlrni, spre lăudare / 
Copilul său prin pil
de / Căci ochll-n 
goana mare / La Inimi 
dau vestea mal grab
nic ca urechea / Prin
tre povețe, pilda nu 
și-a aflat perechea", 
j’ahtrn a dovedi vala
bilitatea spuselor gale, 
el demonstrează că po
vețe, oricit do bună, 
n-are valoare șl este 
inoperantă dacă nu-i 
urmată de un exemplu 
adecvat. , •

®ERran’<are continuă eâ tic :suve-

O discuție asupra modulul In care CENTRALA INDUSTRIALA 
DE AUTOCAMIOANE ȘI TRACTOARE DIN BRAȘOV (caro arc in 
componența Sa 9 întreprinderi și un institut, de cercetări șl proiectării 
acționează ca organism de conducere a producției, direct răspunzător 
de Îndeplinirea planului. Ișl oxcrdîfi atribuțiile sl competentele nre- 
văzute’dej., . ........—----- --
lăm In cete ce urmează.

— în afara ndlnciril profilării sl 
specializării producției — opina AU
REI, I5OG1UCI, directorul Uzinei dc 
.mecanica fină din Sinaia — unul din 
cele mal eficient© rezultate ale acti
vității centralei 11 constituie creșterea 

.gradului do integrare a fabricației ; 
practic, aceasta a preluat multe din 

‘nmarublele. subansamblole si repe
rele specifice fabricației de autovehi
cule si tractoare co ee executau in 
alte întreprinderi; canr nu iveau'nici 
o tangente «1 profilul do producție 
respectiv. D© exemplu, uzina noastră 
a trecut la fabricarea unor reper© 
.destinai© Uzinei mecanice MIrșa, care 
.«© realizau mal înainte la uzina .J 
.Mal” Ploiești La, fel stau lucrurile sl 
in cazul unor piese lumat© destina
te uzinei noastre ei po care ni le-a 
asigurat în trecut. cu mari greutăU. 
uzina „Timpuri Noi" din Capitală ; 
acum, aceste piese se toarnă In ca
drul centralei., la uzina de trac
toare.

Rcferlndu-se la modalitățile prin 
care această centrate Industrială spri
jină concret activitatea de-realizare a 
planului. Ia contactul cu unitățile 
componente, cel eu care am discutat 
au apreciat că acest© relații sini as
tăzi mult mal strlnse. mai directe sl. 
deci, mal eficiente declt legătiirtlo 
caro existau intre întreprinderi si 
fastele direcții generale din minister. 
ITobleme de maro importantă.’ cum 
au fast Imbunfitațlren S.T,E.-urllor 
privind dezvoltarea Fabricii de ra-

— îmi amintesc, acum, tind 
cd solicităm o convorbire asupra 
preocupărilor cinematografiei, a 
filmelor ce se vor realiza in 
cinstea celor două mari eveni
mente ale terii, de intllnirile se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nlcolae Ceausescu, cu 
cineaștii, de indica
țiile date sl soluți
ile preconizate pen
tru perfecționarea 
actirdtalii de crea
ție, Putem consta
ta, rememorind. ti
tlurile filmelor din 
ultimul timp, că 
s-au înregistrat clteva peli
cule ce anticipează o apro
piere mai profundă a filmjlul 
de o problematică majoră, cu 
larg ecou in conștiințe.

COEFICIENTULUI
1 ■ ' IIcu înțelegerea intervenită, sesiu
nea se va desfășura la nivelul1 șe
filor tte guverne dlri -țările membre 
ale C.A.F..R. (Agcrpies)

’ ■ - ■ i

Cu privire la convocarea celei

Do la începutul lu
mii, In diferite Împre
jurări,' exemplul și-a 
dovedit de lnXinlte'ori 
lnriurirea decisivă. 

, Âcoastă ' extraordi
nară putere II este 
conferite, mai lntli, de 
autoritatea, morală a 
calul care o propagă ; 
apoi de conținutul său 
minlfcsl, pentru că 
exemplul nu.se poate 
păstra In 
leoreti zării 
și .al declarațiilor fas
tidioase. cl trebuie ne
apărat să devină faptă.

Faptă,' nu In cens in
diferent. 51 static, ase
menea unei lespezi de 
piatră «au unei ecua
ții matematice rezot- 
vătfi o dată pentru tot
deauna, 
In . plină desfășurare, 
ca un lanț ala cărui 
verigi se eusțln și se 
completează. -

Titlul acestui’ nrilcol 
m|-a fost sugerat de 
un stih scris de. Ăntlp-h 
Cantcrhlr, cavaler al 
nobilei

în scornii ’Îmbunătăți
rii asistenței medicale a 
populației. Ministerul Să
nătății a stabilit recent 
noi m&auri. în baza aces
tor măsuri. în fiecare co
mună va funcționa cile 
un dispensar de ■ circum
scripție încadrat cu me
die sl personal mediii sa'- 
nltar. In satele îndepăr
tate de centrul comunei 
funcționează puncte de 
sănătate desavlte de per
sonal mediu sanitar. Au 
fost organizate 230 cen
tre medico-sanitarc rural 
Ie, in comunele mari, uni
tăți car© dispun de nunei 
farmaceutic și laborator, 
unele dintre ele fiind do
tate cu autosanitare. , Cu 
sorliinul medicilor din 
spitalul teritorial, acest© 
unități asigură sl consul
tații de specialitate. *
'Urmărlndu-se dezvolta

rea asistentei de medici
nă generală. In mediul 
urban nu fost create ‘cir
ca 2S0 de centre medico- 
sanițare. Rețeaua r:nn‘- 
tară do la orașe, caro in 
perioada 1G®3—1070 s-a

ran șl |K! țMPCursul o- 
perel dc construire a 
socialismului, sau ’ șl 
mal exact :k mal: ales 
acum. In toate Sectoa
rele de activitate șl pe 
toate planurile, care, 
In multitudinea șl di
versitatea lor, consti
tuie un singur corp, o 
unitate do gindlre șl 
acțiune.

Exemplul demn de 
domeniul urmai lșl sporește pu- 
abslracta teren, ponderea-șl im

portanța termal dato
rită specificului sode- 
tățll noastre, !n care 
exploatarea omului de 
către om a fost aboli
tă, iar egalitatea so
cială șl munca presta
tă in interesul întregii 
soclelățl,;. constituind 

d "o prezență esența șl slniburel© 
existenței, dau naștere 
unul model de tip nou, 
un model care ge Im
pune de la sine, din
colo de orice criteriu 
©electiv.

Acest model de tip 
nou, prin forța exem
plului său efectiv, con
cret și total, contribuie 
mi numai ta dezvolta
rea progresului cocini, 
ci șl ta forntama con
științei sod alinte, să
dind In suflete ' rivna 
perfecțiunii de caro 
trebui© să fie animat 
flecare, din noi, apr© 
necontenita Înflorire a 
patriei.’ ‘

Forța catalizatoare a 
modelului de tip nou 
nu are nimic comun 
cu ceea ce se cheamă 
„Idolatria ultimei ore“; 
ni deține o vigoare 
hrănita și verificata !n 
permanență de fapte, 
el est© fixat in prezent 
șl proiectat departe, in 
viitor.

Parcurgem paginile 
cotidienelor noastre. 
Vizitam mari Între
prinderi 'Industriale.

Pretutindeni sin tem 
InlimpinațJ de fapte 
demne de acest timp 
al țării, de fapte al că-

® CUM APLICAȚI LEGEA

57 ? Ce împiedica o ex-

zoi va te tot de noi. datorită unor re
lații, peste capul centralei, pe care le 
avem cu unii furnizori.

• Aurel Boghlcl. directorul Uzinei 
de mecanică fină.din Sinaia : Se ivesc 
situații tind. In Întreprinderi, apar 
unei©' necesități c© reclamă, in Inter 
resul îndeplinirii sarcinilor de etan, 
suplimentarea schemei cu 4—5 pos
turi pe ari dc spoctalMl : este de 
necrezut, dar o asemenea problemă 
depășește competente cenlralel • șl. 
deși sarcina de creștere a producii-

Mcolae MOCANU 
corespondenîul „Scinieii*

Îndatoriri sociale. Sini 
oamenii modei, exem
ple Vil de glndlra și 
acțiune comun toi ă.

Șl tot pretulfawlonl, 
In fruntea promotori
lor noului, acolo unde 
se cere mal riiultă ini
țiativă șl competență, 
dăruire pasională ®o 
aM cei mai buni fii al 
acestui popor, comu
niștii; Cu justificată 
Ballsfaețle, ca scriitor, 
am oftat intre cei ca 
se Ilustrează prin pu
terea exemplului, prin 
faptele lor de muncă, 
pe cal ce nu peste 
mult, timp vo<- fi pre- 
zențl ta marele foram 
al partidului, Confe
rința Națională, do ta 
care, asemenea În
tregii națiuni, intern 
Încredințați că vor 
emană hotărîri menite 
să perfecționeze mun
ca noastră, viața noas
tră social-economică 
șl politică, să dea un 
nou ■ avint drumului 
nostru iBpro viitorul 
socialist, spre o țară 
puternică, Înfloritoare. 
Omul-exemplu, omui- 
model, tata cu ce H 
identificăm pe comu
nist, pc constructorul 
vieții -de azi șl de 
mllne a patriei.

Socialismul a deschis 
targ porțile vieții, șl o 
dată eu nemaipomeni
tele schimbări pe ears 
le-a adus, e-ou schim
bat șl oamenii: acum 
gtadurU© lor țlntasc 
mal sus, mal arzătoare 
]e sini dorințele, ini
mile mai pline de în
credere, căd el nu fost 
câștigați de partea eo- 
cialtemului, nu numai 
prin propria lor expe
rtei ță, ci șl prin su
premul exemplu pe 
care-1 dă ncUvitatea 
partidului nostru, In-, 
flăcăratul cu teză tor, 
nedezmințitul luptător 
pentru binele, drepta
tea șl demnitatea tutu
ror, care stă azi la 
drma țftrlL

contribuiți la pregătirea

Intorviul nostru cu Dumitru GHIȘE, 
viccprajetiinle al Consiliului Culturii ;i Educafioi Socialisto 
h . ", 6 - „ ” li ■ . '

licee și școli generale 

® Faptul divers

® Comentariul nostru : Acordul indo- 
pakistanez; un act pozitiv în viața 
internaționala

• Demisia guvernului francez. Pierre 
Messmer, succesorul ■ lui Chaban- 
Delmas

® Kakuei Tanaka
ponez

partidului, pentru imbu- 
calltățli artistice șl Ideolo

gice a producției de .filme, 
pentru orientarea el către 
ceea ce publicul nostru 
asEeaPta de la. filmul ro- 
măncJfc : „Puterea .și A- 
dovărul". film politic de 
o mare forță evocai oare, 
confruntare de un excep
țional. dramatism. ..Felix 

ji Otllta”, „Pădurea pierdută”, „Pen
tru că se iubesc”. „Atunci l-am 
condamnat pe toți la moarte”, 
reprezintă majoritatea premierelor 
primului semestru ni acestui an. 
care configurează imaginea dne- 
matogrnfiel noastre contemporane, 
a nivelului la care ea se situează.

— Care vor fi, concret, filme
le menite să aducă omagiul spe-

iărgit cu încă 3D de poli- 
cllnld. se Va întregi îir 
actualul cincinal cu încă 
37 policlinici, cuplate cu’ 
spitale ®au functionlnd ca' 
unități independente. Tot
odată. numărul ele ualurl 
In spitale va «mori cu 
încă 20 000.

In 6COPU1 perfecțlondrll 
asistentei ambulatorii de‘ 
specialitate. Ministerul' 
SănătaUi a elaborat o se
rie de măsuri, cum dnt. 
de exemplu. schemă 
mixta splțal — policlinică,- 
centralizarea taboratoarc- 
lor ®i a serviciilor de 
consuliaUI din suitele' sl 
policlinici, dlriiarea spe
cialiștilor către centrele 
medlco-sanltare. extinde
rea dlspensarizSril unor 
categorii de cetățeni cu 
rtoc crescut de. SmboinS- 
vlre. Concomitent, se ur
mărește reglementarea 
funcționării ■spitalelor, a 
timpului de muncă, n 
gărzilor, ridicarea calllă’.ll 
asistentei medicale pe 
baza îndrumării de către 
specialiști.

în domeniul asistentei

asistenței medicale

sau o căruță nu trec decit arareori pe zi, accidentul 
de circulație fiind exclus — ne-a «tirnit mirarea.

Cerem eirplicațil primului drumeț intilnit pc albia 
croită in marea aurie

— Nimic mai simplu — nc rdrpundc el cu un aer
mirai de nedumerirea noastră. Vedeți dumneavoastră, 
drumul care taie culturile nu are dcclt 2—3 metri lă
țime. Dacă se intilnesc două remorci; dacă vreunul se 
apucă să-facă manevre cum II tale capul sau întoarce 
pe unda li vine mal bine, nu-ml calcă recolta 7 Aici 
un pic, dincolo un pic, la supra/afa cooperativei se 
adună zeci de hectare de cultură compromise. Micile 
neglijențe aduc pagube mari. Afa c<L, respecilnd indi
catoarele de circulație,' flecara are grijă să nu-mi 
lovească spicul. . , , ,

— ACețl agenți de clrculafle ? — întrebăm intr-o 
doară.

— Cu sutele. Fără uniformă. A .trecut un străin de 
cooperativd prin sfeclă. Zece'ne-au sesizat. Ne doare 
risipa. Ne apărăm munca.

Ce identitate au acești oameni, aceste locuri ? Am 
aflat-o pe inserat, clnd, pc o arcadă, sub numele coo
perativei agricole „Viafa Nouă’ din Sintana-Arad. am 
mal cUit, inscrisd cu HI ere mari deviza; „Nu lăsa pe 
miine ca poli face azi".

Și am plecat din Nintana insoțiți de puternica rezo
nante a unor cuvinte simple : ,Șă nu-mi lovească 
spicul’.„ Este șl acesta un fel nou- al oamenilor de 
a prefui pimlntul, munca, de a se prefui pe el înșiși.

Constantin MORABU

PICĂTURA bE CERNEALĂ
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IAȘI. Vedere din Piața Urtini

Mai tare 
ca trăznetul 

în timpul unei puternice a- 
verso. însoțite de descărcări 
electrice In lanț, elevii Ion- 
Gavril buca ei Vosile Gh. Ca- 
rază din Fărcașa (Neamț), aflațl 
pe muntele Bașca, au fost lo
viți do un trăsnet. Viata lor 
era In pericol. Ciobanul Ghoor- 
ghe Cristea, care eu găsea nu 
departe de el. le-a sărit, Ime
diat Inaiulor. Știind că pămlii- 
tul este bun conducător de e- 
JeCtrlcltate, el a săpat ia repe
zeală un șanț șl l-a acoperit 
cu un strat subțire de țărlnă. 
După aceasta, a luat măsuri pen
tru transportarea lor de ur
gență la spitalul din comuna 
Ceahlăul. Acum, datorită inter
venției lui, cei doi elevi slnt In 
afara oricărui pericol.

I
I
I
I
I
I
I
I Salvați

blocul!
încd de acum patru ani, cînd 

g-au mutat In blocul Y 8 din 
București, sir. Macaralei nr. 18, 
locatarii răi au lansat un apel 
către O.C.L.P.P. și I.C.M. nr. 1 
pentru evacuarea apel' pa 
care au găsit-o la subsol. De 
atunci, în ciuda semnalelor lor 
care au curs intr-una, blocul a 
rămas tot.» pe apâ. E drept 
mu perindai pe la fala locu
lui divefse comisii, au înche
iat procasc-vcrbale, au mai tri
mis. din ciad în rind, și, cite o 
echipă de constructori pentru a 
săpa șanțuri de evacuare, dar 
temelia blocului a rămas încon
jurată tot da apă. Acum, locata
rii lanieazd un nou apel. De da
ta aceasta Insă lucrurile 'slnt 
mult mai grave : la parter au 
apărat fisuri in rid, ușile nu se 
mal Închid, țevile. dc Ia calori
fer s-au îndoit ! Oare nici acum 
cel ce au construit blocul nu slnt 
convinși că trebuie, in iflrșit, 
să ia măsuri ujpenlc pentru 
soluționarea ccestui caz îna
inte de a fl prea tirriu 7 Dat 
fiind pericolul care amenință

CUM APLICAȚI LEGEA 57?

Printr-o ho'.flrirc adoptată în «e- 
siunca din luna decembrie 1870, 
Consulul popular județean Mara
mureș a trecut In subordlnea muni
cipiului șl orașelor aproape toate 
unitățile de Industrie locală. goo- 
podărie comunală șl localivă, co
rn creta Ie etc.

Pe baza experiența! acumulate. In 
prima «Mlune din acest an. au foît 
trecuta in competența consiliilor 

. populare subordonate instituțiile do 
InvățămtnL cultură, sănătate publică, 
asistență socială, precum șl investi
țiile din agricultură etc. Au fost de
plasata de la județ la consiliile jsopu- 
lare municipale, orășenești și comu
nale fonduri caro înglobează peste 
139 milioane iei, precum șl activitatea _ -------- -----
a peste 22 009 de salartațl. Lărgirea conducere .dlrmUflor sanitară, de 
atribuțiilor coÂsUUIșr populare a de- ' tadustrie locală și altale manifestă 
terminat,' cum este șl firesc, creșterea 
Inițiativei locale, perfecționarea me-, 
todelor de muncă, atragerea mal ac- ■ . — , , r ,, ,
llvă a maselor la conducerea trebu- poputare să fio încă limitate.

— Am intrat, In In atrlbu- M_.nl .
țlllo noastre firești — n@i mânu- 
risca tovarășul VASILE DANCOȘ, de^mar^ Irn^tan^
nrimarul munlclpl----  -----  -------
Rezultatele ar fl f<‘ 
dacă unele direcții alo consiliului 
popular județean n-nr vedea in con
siliile populare municipale șl oritae-....... ... ........... k|U

cecta
neșli niște „rivale", caro „le 
plinea de la sură". _ șl n-ar

1

Co cauze limitează încă aplicarea Aș putea să dau șl alte exemple, 
legii 7 Iată încă unul. Recent a fost adus

Tovarășul. GI1EORGIIE POP, 
prlm-vlceprcședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean. no răspunde pe Jarg la această 
chestiune.

„Nu demult, comitetul nostru 
executiv — subilnlază domnia sa — 
a analizat modul in caro decurge 
procesul de descentralizare a unor 
activități de ta județ la municipii, 
orașe șl comune. Aș reține faptul 
că măsurile.adoptate de consiliul 
județean, Inceptod din 1870, dau 
roade buna, deși aplicarea lor nu 
s-a făcut, in toate locurile, cu con
vingerea necesară. Unele cadre din

In prezent blocul menționat, 
supunem carul atenției Contl- 
liulul popular t al manlciplulai 
București.

Un transport |, 
de yîlvătăi

în timp ce se afla la volanul 
autocamionului 31-SM-1139. șo- I 
ferul Ștefan Bogdan, de ta | 

“O.C.L. .Produse ■‘“Indusirlalo’"i 
rSatu-Mare,' â cteerva’.. la&%ă’fJ> 
km de intrarea în' Salon ta; un 

.om curc-1,făcea semne disperate 
să oprească. Do Îndată ce a 
tras po dreapta, a constatai că 
autovehiculul pe care 
ducea „transporta" 
flăcări. Cu toate că, la Arad, 
11 încflrcase cu mărfuri 
Din procesul verbal J 
la fața locului, In care se con
semnează mistuirea Integrală 
a mărfii și a unei părți din 
mașină, reiese că incendiul a 
fost declanșat da o defecțiune 
Ivită la instalația electrică a 
acesteia. Acum, conducerea 
O.C.L. Produse 'Industriale se 
află Intr-o grea dilemă : pe do 
o porte or vrea să recupe
reze paguba de la șofer, (ab
solvit Insă de Vină prin pro- 
ccsul-verbăl) ; pe de alta, ,^ă 
silngă" UUghil, Iar paguba să 
fio trecută la... pierderi I Do 
aceea, invităm forurile de re
sort âă-i acorde ajutorul nece- 
ear pentru ca întrebarea : cine 
anumo va suporta coslul trans
portului... vllvălăllor. care so 
ridică ta circa 339 mii lei, să-și 
găsească un răspuns fără echi
voc.

Pe numele 
lor adevărat

Clîeca luni la rind, peste SO 
de persoane — rude, prieteni, 
vecini fi cunoscuțî — din Stdon- 
ții Bacăului au muncit, fără ca 
niciunu! să știe, In contul con
săteanului tor Constantin Pra- 
tear.u I Oriettă nedumerire 
ar sllml, faptul s-a petrecut 
dl se poate dc simplu. în ca
litate de responsabil al secției de 
tlmplărie a cooperativei agri
cole din localitate, acesta întoc
mea fițe de normare și state dc 
plată pc nume ji pentru lucrări 
fictive. Și, binelnțelM, toi el 
era aeda care încasa fi ÎMinîL 
AJaccrea poate cd n-ar fl rn- 
zitlai atlta vreme dacă C. P. 
nu s-ar fl bucurat și de spri
jinul casierului V. Mitrofan și 
al contabilei Elena Spattuchc. 
care au dat dovadă de o crasă 
neglijență. Falsurile fiind desco
perite, vinovății îji „vor în
casa" acum ceea ce U se cu
vine. De data aceasta, pe ade
văratul lor nume 1

Albinele

încă reținere, nejustificată fireș
te., fapt ce a determinat ca ini
țiativa. răspunderea unor consilii 
. . ’ - - - -............Noi
socotim că descentralizarea nu tre
buie Înțeleasă ca o debarasare de 
sare!nl. ci, dimpotrivă, ca o acțiune 
. ■ 21 caro

dulul Bala Mari Implică o prezență și mai activă a 
tost șl mal rodnice d,e L® consllhil județean In
■■ - ......... unitățile de bază. E Insă nevoie de

un ajutor concret, nu de tutelă mă
runtă.

Trebuie să spun Insă deschis că 
In aplicarea Legii 57 ne lovim șl 
de Încetineala cu car© acționează ri
nele organe centrale. Comitetul execu
tiv al Consiliului popular județean 
Maramureș șl-a propus, de pildă, 
să construiască in acest an — po 
baza Indicațiilor date de conducerea 
de partid — circa 69 do apartamen
te In localitățile rurale. Prin scri
soarea nr. 2!X!3f331 din 28 noiembrie 
1071, C.S.EA-L. no cere să realizăm 
Jn mediul rural un număr de apar
tamente care &â reprezinte plnă la 2 
la sulă din numărul total de apar
tamente prevăzute a se realiza in 
1972 din fondurile «latului. Aceasta 
ar1 reprezenta pentru județul nostru 
circa 17 apartamente. Firește, a tre
buit să Insistăm, aă solicităm de ta 
C.S.E.A.L. aprobare pentru numărul 
do apartamente la care a-a gindit 
comitetul executiv al consiliului 
popular județean, potrivit cerințelor 
locale. Credem Că fixarea unei ast
fel de cota do la centru, care nu ține 
seamă do nevoile Județului șl, mai 
alea, do politica noastră de a stabi
liza cadrele do Intelectuali do la •

pillica UVJ m --KUIU-,

greu atribuțiile itabUlta de lege 
municipiului sl craselor.

O opinie asemănătoare ne-a_____ ________ ____ _____ fost 
■împărtășită șt de tovarășul CON
STANTIN CALOGHERATO. prim- 
vjcepreșcdlnle al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular munici
pal Slglwtul MarmațleL

—- Cum îndrumăm, cum contro
lăm activitatea de Industrie locală 7 
La fel ca înainta do a ne fl fost 
subordonată Analizăm In sesiuni 
șl In ședințe de comitet executiv 
cectoarote respective, cerem Infor
mări șl rapoarte, criticăm cadrele 
de conducere. Dar nu. poate fi vorba 
de un. ajutor substanțial a Ut timp 
dt nu este creat un cadru organiza
toric adecvat.

— Cum vedeți crearea acestui ca
dru 7

■— Prin delimitarea mal clară a 
răspunderilor noastre do cele ale 
direcției.de Industrie’ locală, pentru 
evitarea paralelismelor, șl. bineîn
țeles. prin redistribuirea corespun
zătoare a unor posturi. în prezent, 
noi răspundem de Industria locală,

Li con- 
numal...

ia Arad, z 
I textile. I 
Întocmit |

I
I
I

sSiai

de gaze!
Nu demult, pe ogoarele loca

lităților Moara, Mitoc, PătrăuU. 
Drăgoleșll ș-a., din Județul Su
ceava, avioanele utilitare âu 
împrăștiat substanțe toxice pen
tru combaterea dăunătorilor. 
Deși anunțate din 8ira) de<s- 
pro această acțiune, organele 
locale n-au luat Insă nici 
o măsură pentru protecția 
albinelor, care. In loc de hectar, 
aveau să găsească In flori o- 
travă La scurt timp, din n- 
ceaătă cauză, nu pierit idteva 
sule 
dnd

un asemenea
fl fost complet evitat

Rubricâ redoctoia de 
Dumitra T8BCOB 
Gheorqhe DAVID 
gi corespondenții „Scînleîi” I

Iată încă unul. Recent a fost adus 
In fața comitetului executiv al 
comlliulul popular Județean un 
proiect de decizie pentru transfor
marea unei grădinițe din Bala Mare 
In cămin de zi pentru copii. Regu
lamentul grădinițelor de copil, apro
bat prin ordinul ministrului educa
ției șl lnvățămlntulu! nr. 702/1870, 
cere ca o astfel de atribuție s-o În
deplinească consiliul pojjuiar jude
țean. Or. această cerință contravine 
art. 14. It. d șl art. 38. li. n din Le
gea 57, care dau competente tuturor 
categoriilor de consilii populare șl 
comitetelor lor executive să înfiin
țeze unități școlare 
schimbe șl profilul 
voilor locale. Deși 
zentat proiectul de 
invocat „cerințele" 
aprobat prin ordin

4.

șl. deci, să 
lor. potrivit ne- 

etnd ni s-a pre
deal zic ni s-au 

regulamentului 
_r____ ____ ___ _  ministerial, co
mitetul nostru executiv, conslderln- 
du-1 in flagrantă contradicție cu 
prevederile LegU S7, cu imperativele 
descentralizării, a transferat deci
zia res^metivă cpre aprobarea comi
tetului executiv nl consiliului popu
lar al municipiului.

Creșterea atribuțiilor șl răspun
derilor consiliilor populare orășe
nești, municipale și comunale nece- 
ntta rezolvarea șl a altor probleme, 
în prezent, după părerea noastră, 
numărul populației unei localități 
nu mal poate fl considerat un „indi
cator sintetic" pentru stabilirea a- 
paralulul ta un consiliu popular. 
Noi am propune ca organele cen
trale să dea în sarcina consiliului 
popular județean fondul de salarii, 
numărul mediu scriptic. Județul 
fiind acela care să stabilească. In 
funcție de complexitatea 
nomlce. coclal-cuiturale, 
consiliilor din subordine.

în ceea ce no privește, 
nici o rezervă, nu dorim 
fel să' ciuntim din atribuțiile data 
de lege consiliilor populare subordo
nate. Cu condiția Insă ca propuneri
le, sugestiile noastre să găsească 
ecou. înțelegere ta toate organele 
centrale, astfel Incit acțiunea do 
descentralizare, de lărgire a auto
nomiei șl competențelor acordate 
consiliilor populare să doblndească 
finalitatea scontată — perfecționa
rea conducerii vieții economice si 
sociale pe pion local”.

4,comune, jjtf.,«sto do naturȘj
..fixeze acțiunea do descentralizare, g

pentru apartamentul
dumneavoastră

■ Co culori vă plac 
mal mult 7

— Bleu și vișinia.
— Ce profesie aveți?
— Maistru la fabrica 

de .sticlăria.
— Sinleți căsătorit 7
— Da.
.„Am surprins acesta 
' I 1a maga- 

‘ rtamentul*
dialoguri 
rinul .[Aparta 
din Capitală unde, 
din inițiativa conduce
rii OC.L. „Mobila", 
s-a organizai de cu-

i
rind un cabinet de 
consultații In materia 
de decorațlunl interi
oare.

— Ani constituit a- 
țest cabinet, ne-a re
latat tovarășul Ilăzvan 
Mlncu, directorul co
rn urc tal al O.C-L.-U1UI 
amintit, ca urmare n 
unor cereri repetate 
formulate de cumpă
rători. Cel care al
cătuiesc acest cabi
net” stau In tot cursul

zilei la dispoziția ce
lor ce doresc eă 
capete o consultație 
calificată, depiaslndu- 
sc, la cerere s! la do- 
mldUul sollcitanțllor 
pentru o Intosnl schi
țe si variante de or
ganizare a Interioare
lor apartamentului. O 
Inițiativă bună pe caro 
b dorim generalizată 
și In alte locuri. ‘

M. ÎONESCU

Ceva atît de încîlcit, 
că nici titlu nu-i putem da
Affl participat, nu 

demult, la mutarea 
locatarilor Iri noile 
blocuri Al si A2, din

strict necesare: con- veni asemenea apara-
torid electric. Nimic te- Mergeți șl''
mat simplu — s-ar jihrați de ta

i-1 cum-
_ _ _ __ ____

luuvui.* .. * r «•> xlce — o' mică depla- apoi' Vtmlți CU el ta
cartierul Bercenl,. con- sare la serviciile de noi să-1 luăm seria.
struilo prin O.C-L.P.P. resort ale întreprinde- De cc să-1 cumpere 
Apartamentele sirii ---s- > «=> i
bune, tar camerele — 
mari, luminoasa. Unc
ie Insă sliit lumlnoa-

rii, o semnătură . pe 
contract și gata- Dar 
nu * —a o așa. gur 7 Nu, nici nu se

__   _ __ La birourile LD.E-B. pricepe și nld nu nro 
se numai... ziua. Noap- (atr. 11 iunie nr. 18),. voie ; reglementările
tea nu se furnizează după 39 de minute de existente dau acest

așteptare, ne adresăm drept doar reprezen
ta unul din ghLșee .:

— Am vrea să ne 
montați un contor—

— Noi 7 — Întreabă 
mirată funcționara do 
serviciu, de parcă l-am 
fi cerut să instaleze un

„curent”, pentru că lo
catarii n-au Încheiat 
contractul cu între
prinderea pentru dis
tribuirea energiei e- 
Iectrice. Apartamente
le nici.măcar nu sini 
dotate cu unul din In- 
Mrumenlelcde măsură

I J

jpt doar reprezen
tanților autorizați al 
I.D.EB. Atunci 7 MaJ 
înainte de ă căuta ex
plicația acestui para
dox să-r însoțim pe lo
catari la magazin.

„____ _____________ — Un contor pen-
computer. Noi hu n- Iru Z29 V (tensiunea

vieții eco- 
aparalul

nu avem 
In nici un

gâFTONE
7. ’’x 'coro'spoiîdonlul „Sc

într-un număr trecut al 
ziarului nostru am Infățl- 

■șat faptele și situația In 
caro so află acum un U- 
năr de 18 ani. caro sl-a a- 
bandonat școala șl apoi 
serviciul și. atras de mira
jul dșllgulul fără muncă, 
a devenit Infractor. încer- 
dnd să investigăm cauzele 
care au favorizat aluneca
rea Iul către o asemenea 
evoluție nefirească. am 
purtat o discuție sl cu ta
tăl, Petre Mlu, tlmplar la 
uzina „Electronica" din 
BitcuroșU.* Si . pentru că 
vrem ca cititori! «ă judece 
singuri faptele, redăm dis
cuția cu exactitate steno- 
graflcă, așa cum a test în
registrată po bandă de 
magnetofon :

— Ce știți despre situa
ția actuală a fiului dum
neavoastră 7

— SUu că n scris despre 
ei In ziar că l-or fi înșelat 
pe unul cu un magneto
fon.-

— Atlta tot 7
— Atlta, da. El a plecat 

de acasă de mult, nu acum 
două găptfimlnl sau trei, 
cum s-a scria. A lucrat 
înainte la „Intercontinen
tal" ca bucătar, poate știți, 
treaba asta, șl pe urmă a 
plecat, nu l-a mai plăcut. 
Șmecherit"- Mi-a luat șl 
mie do acoisă o haină da 
piele, C.E.C.-U1 cu vreo pa
tru mii șl ceva de lei, o 
fustă de tergal a nevea- 
tl-mll... Eu am făcut o re- 
clamațlc la miliție exact a 
doua zl de dnd m!-au dis
părut lucrurile.

— L-ați reclamat
— Exact a doua 

șl cercetarea a 
liă-hăL- o Jună șl 
Plnă la urmă, 
chemat ca să-i ajut 
nu dădeau de el...

— Chiar așa 7 Să-1 aju
tați dumneavoastră pe cel 
de la miliție ca să-J prin
dă pe fiul dumneavoastră 7

— Pe cu vini ! Zice : să 
ne ajutați șl dumneavoas
tră că-1 slntețl părinte. Păi 
— zic — dacă-1 povestea 
p-așa, v-ajutam chior de 
a doua zl. piuă nu vindea 
laerurilei-

■ <
1 A

pe el 7 
zl. El, 

durat 
ceva, 
m-au 

eu, că

Pauză lungă Apoi con
tinuă :

— Altceva,: Iul nu l-a 
plăcut fiă muncească sub 
nld o formă. L-am trimis 
la nu știu cl to meserii Eu 
n-am clnd să mă ocup de 
el. Soția' s-a ocupat foarte 
mult de eL Șl clnd a ple
cat l-a rugat <să vină aca-

r

3

1

■)

r

ia

In toate părțile să-î ajut. 
A fost imposibil. Cu antu
rajul lui prea mare.. Zice: ața 7-__ 
„Ce: să stau de vorbă cu 
voi, niște proști 7“ îi dau 
plinea b-o mănlnce și slnt 
prost, nu 7 îmi pare foarte 
rău că s-a IntlmpLat trea
ba asta, dar n-am avut ce 
să fac. Am căutat Pe toa-

Supunem Judecății

opiniei publice i

Declarația tatălui

să șl el n-a venit Clnd 
pleca de acasă, el nu mă 
anunța. Că n-aveam timp 
să; mă ocup de eL Că eu, 
dacă plecam dimineața, mă 
Întorceam seara Cinci mă 
întorceam seara fl luam șl 
eu la întrebări. II-mai dă
deam șl cite o bătaie. 
JJoțl să mă bați să mă 
omori, tot ce știu cu fac !“— 
zicem Cind 11 luam așa, 
nu moi venea pe acasă șl 
dte trcl-patni zile si chiar 
cile , o lună întreagă..

— Șl dne-1 do vină 7
— De vină li tot părin

tele, nu 7
— întrebăm. Am 

să discutăm.
venit

— Fină la urmă 
este vinovat. Eu am

cineva 
căutat

— Cum n ajuns el 
gindească și aă so poarte 
ața 7

— Exact: de clnd a fost 
mic iul nu l-a plăcut să 
muncească sub nici o for
mă. L-am băgat la strun- 
gărie, n-a stat ; l-am bă
gat ta ..Danubiana", opera
tor. nld acolo n-a stat. 
S-a dus la măre, nici acolo 
n-a stab A venit înapoi, 
ml-a luat un costum de 
haine și a fugit. A intrat 
ta „Intercontinental", l-am 
băgat In supraveghere ta 
un vecin. Mira spus si ăla: 
„Dom'lo, n-am co să-i fac! 
Nici acolo nu ea ține do 
treabă. Acuma te cred că 
n-al ce 8ă-l fad 
tui băiat îl plac numai 
șmecheriile, bulevardul..." 
(Pauză). Ce era șă-1 fac 7 
Să-1 omor.

accs-

Concurs de arhitectură
Uniunea nrhltccțllor din Itepubllca

Socialista Romania organizează un con
cura public de Idei In vederea obține
rii unor propuneri pentru locuințe co
lectiva urbană care urmează sfi ec rea
lizeze In țara noastră in etapa de 
perspectivă it®3— HOT.

La acest concura pot participa arbi
ter;! Individuali &au in colective, din 
care pot face parte șl alp specialiști pre
cum șl siudențl din cadrul InșUlutelor 
de arhitectura.

Se vor acorda S premii de c'tc 1JC03 
lei flecare.

Proiectele vor fl predate direct sau 
expediate prin poșia pe adresa Uniu
nii arhiteciUor,< necior studii șl docu
mentare (str. Episcopiei nr. 9. Bucu
rești, sector 1), plna la dala de to no
iembrie linz, ora 14,to.

Tema-progrnm șl eventuale lămuriri 
suplimentare, pot fl ,ob(lnute de 
unea •.nriiltectuor țscctorul de i

• • .-dcieamțffiqțftip lei&fon' iiît.st) . iT

Foto : L. Stratulat

te căile să-1 ajut Nu s-a 
putut.

— Mal concret: din ce a 
constat acest ajutor ? 

’ — Mal concret: 
băgat la meserii, 
soția l-a spălat, l-a 
Cc era să tac mai 
Să mă duc după el
vtdu, aă-1 duc și să-l aduc 7 
Nu puteam să 'fac asta. Eu 
așa cred, că nu puteam să 
mă duc după ei la .serviciu 
și să-l urmăresc pas cu 
pas...

l-am
Acasă 

hrănit 
mult 1 
ta aer-

Să-1 omor, nu ? Pur șl 
simplu atlta îmi mai ră
măsese. De ani de zile, 
domnule— l-au plăcut dan
surile. cafelele, coniacul— 
Să vă Interesați sl la di
riginta la școală, să vă 
npunh despre acest element 
(sublinierea noastră).

— Clnd a dispărut de a- 
■ casă definitiv 7

— Păi... cam prin mal... 
Clnd a luat haina de piele 
și carnetul do C.E.C. ...

— Acum all fost pe ta 
miliție să vă Interesați de 
el 7

— Nici nu mă interesea
ză I Am citit 
rii-ani liniștit.

*
Vom continua,

rele viitoare, să ..
(pe măsură ce le vom ob
ține) șl alte declarații dn 
la cel nproplați Iul Ghțț 
ghe' Mlu sau care au ve 
In contact cu ci si 1- _ 
influențat sau ar £1 putut 
șă-1. influențeze, oameni 
caro nu slnt străini de a- 
cest destin. în numărul 
viitor, declarația mamei.

ziarul

In nume- 
publicăm

Mihai CARANHL
N. IL : Datele publicate pinii acunt In legătură 

cu acest caz, ne Îndreptățesc să adresăm, din nou, 
cititorilor rugămintea de a-iși exprima punctul 
de vedere.

Așteptăm !

CURIEB JURIDIC

ROLUL Șl IMPORTANȚA 
CARNETULUI DE MUNCĂ
La Întrebări atc cititorilor referitoare la rolul carnetului de muncă, 

la mortal In care se efectuează Înregistrările unor mențiuni, ne răs
punde azi tovarășul MIRCEA TOMULESCU, consilier Juridic șef In 
aiinlstcrul Muncii.

Carnetul de muncă reprezintă, po
trivit legii, documentul oficial ce a- 
tală situații rezultate din ficrip’elo 
unităților, prin care șatarialul Ișl

adresa prin care a-a solicitat trans
ferul Și anumo, se va menționa : 
„transferat in interesul serviciului" 
sau „transferat la cerere",’ după —unităților, prin care șatarialul Ișl sau „transferat la cerere", după caz, 

poate dovedi oHclnd..-vechimea/ln;,;T.iar (unlUJpar la care, urmează să 
.inufjcfi. ..vechimea. neîntreruptă vin &„...efcciu&»'trahrderul ‘pâ înscria in 
aceeași unitate, vechimea In funcție, carnetul de muncă * al-celui In cauză1-: 
meserie sau specialitate, salariul ta- „angnjnt prin trasfer, cu precizarea

OU'. ......aceea.; . a
meserie sau specialitate, salariul ta
rifar de Încadrare, precum șl timpul 
lucrat in locuri de muncă cu condiții 
deosebita. Pentru a sublinia rolul șl 
importanta carnetului de muncă men
ționăm, de 1a Început, că pe baza in- 
rEgistrărilor efectuate In acesta se 
stabilesc și se calculeazl aproape toa
te drepturile cc rezultă din muncă, 
pe timpul activității salariate, pre
cum șl dreptul Ia pensie. lata de ce 
Întocmirea, completarea, evidența și 
gestionarea carnetelor de muncă tre
buie să ce facă cu toată grija, res- 

intocmai prevederile le-

dacă acesta s-a efectuat ,4a cerere" 
sau „In interesul serviciului". Men-; 
țtonăm că, in cazul transferului In In
teres de eervkdu — date fiind prove-, 
derite arL 11, lit a din Legea nr. 
1/1870 — pentru a avea garanția că; 
acesta s-a perfectat cu respectarea, 
tuturor dispozițiilor legale, este neee- 
ear ca unitatea de unde pleacă sala-'

■, este neee-;

din toate noile cartie
re), vă rugăm,

— N-avern dcclt pen-
tru 1W V., răspunde Evident, dacă cetă- 
vinzătoarea de la ma- țcanul nu sa pricepe 
gazlnul „Electrice* 
(Piața 1848). încercați 
șl 1a alte unități- în
cercăm a doua zl ta 
magazinele „Victoria", 
„Vulturul de Mare", 
.„Electrice" din str. 
Smlrdan. Peste tot am 
primit același răspuns- 
Abla după vreo trei oro 
de alergătură am reu
șit eă cumpărăm — cu 
259 lei, prețul cu amă
nuntul — aparatul do
rit A treta zl un nou 
drum, o nouă aștepta
re cu aparatul sub 
braț la birourile 
I.D.E.B. :

— Am cumpărat cosi
torul.

— Așa. acum II luăm 
re-In... Dar să știți, 
dacă vreți să vl-l re
parăm — in cventuali-

lalea că Să vedem ce spuno
trebuie să nl-1 vlndcțl I.D-E.B.-U1.
nouă — Noi nu avem ase

mene» aparate șl de a- 
s ceea nu lndteiem con- 

— și nu are volo — tracic cu O.C.L.P.P-ul 
să-1 monteze. nu-1 
poate nici repara. Așa 
că, omul, neavlnd În
cotro, 11 vinde, dar.„ 
numai cu 120 de lei, 
pentru că I-D.EB.-ul 
nu cumpără docil la a- 
cest preț !

Ne adresăm ingine
rului șef al O.CJL.P P.:

— De ce nu echipați 
dv. apartamentele cu 
aparatele respective 7

— Noi nu facem con
tracte cu LD.EB.-ul 
pentru că asta este 
sarcina cetățenilor. A- 
paratele se găsesc in 
magazine, locatarii ao 
duc frumos, le cumpă
ră, merg apoi la 
I.D.E.B, Ie virtd. în
cheie contract și cu 
asta, gata !

— ne spuno directorul 
acestei întreprinderi. 
De 2 am n-am primit 
nici o bucată. Nu a- 
vem repartiție, iar 
M.I.C'M. nu ne vin
de. Livrează doar ma
gazinelor. Cred că In 
anul nl se vor livra șl 
nouă.

„Mărunțișuri. Să se 
descurce flecare «im 
poate" ! Cam asta oo 
poate Înțelese din a- 
cvs’.e răjșpuiMUri. Ros
tul respectivelor între
prinderi nu este de a-1 
ajuta do oameni 
rezolve
asemenea 
suri" 7

să
mal ușor sl 

„mărunt 1-

f

Un lucru bun : pen
tru a scurta durata că
lătoriei turiștilor caro 
merg vara pe litoral, 
C.F.R.-U1 a pus in cir
culație 8 trenuri di
recte, fără nld o oprl- 
... pihă ta Constanța. 
Am călătorit, zilele 
trecute, cu unul din a- 
cesie trenuri — acce
leratul 823 Spre mira
rea noastră, deși un 
singur conductor ar îi 
avui timp berechet să 
verifice plnă' la desti
nație absolut toate bi
letele călătorilor, In 
tren se găseau In a- 
ceeasl zl (ulterior am

re,

aflat că situația eato 
asemănătoare șl In ce
lelalte) cinci conduc
tori. După numai 30 da 
minute de drum, cei 5, 
termlnlndu-șl treaba, 
s-au adunat la taifas și 
toi Intr-un taifas au țl- 
nUl-o plnă la Constan
ța. Am făcut un cal
cul : 8 trenuri pe zl, 
Infnulțlt cu 1 conduc
tori folosiți Iii plus la 
flecare tren, egal 32 de 

■satarlați plătiți zilnic 
pentru... taifasuri.

La Întoarcere am 
luat acceleratul 842 : 
Mnngalta-Salu Mare. 
Deși cel mal mulțl pă

George POPESCU

șageri din acest 
mergeau pin fi ta capă
tul de linie, timp de 
mal bine de 17 ore îa- 
proxlmatlv 1 0®9 de 
km), trenul nu avea in 
compunerea ea nici un 
vagon restaurant sau 
măcar un bufet de un
de să se poată cum
păra o gustare sau o 
băutură răcoritoare.

— Am reclamat și 
noi acest lucru, ne-a 
declarat șeful de tren, 
dar ni s-a apus că nu 
există personal pentru 
Înființarea unul bufet.

I. MIHAI

pecilndu-se 
gale. Erorile de 
Înregistrare. În
scrierile incom
plete sau neco- 
reapunzătoare, o- 
mlslunlle do date 
etc. generează 
prejudicii, fie 
pentru personn- 
lul salariat, prin 
neprlmirca Inte
grală a drepturi
lor bănești cuve
nite In raport cu 
munca prestată, 
fie pentru buge
tul statului. In 
cazul plății unor sume acordate fără 
respectarea prevederilor legale.

In vederea prevenirii unor aseme
nea neajunsuri, mai ales in ce pri
vește tehnica înregistrărilor, atunci 
dnd legea condiționează acordarea 
beneficiului vechimii neîntrerupta in 
muncă și In aceeași unitate de anu
mite situații, auhllnlem că este nece
sar ®ă se menționeze exact In carne
tul de muncă motivele care au dus 
ta încetarea acilvitățil. De exemplu : 
„încetat activitatea pentru starea 
de graviditate sau creșterea copilului 
in virată de pînă ta 7 ani". Această 
mențiune poate fi înscrisă șl sub ur
mătoarea formulare : „desfăcut con
tractul de muncă conform ari. 18 din 
Codul muncii, coroborat cu arL 8, 
alin. 2 din Legea nr. 1C1970". Există 
și alte împrejurări care trebuie în
scrise in carnetul de muncă integral 
ori numai prin menționarea articole
lor din dispozițiile legale care le re
glementează, pentru a se putea stabili 
fără echivoc toate drepturile cuvenite 
salariatului. Do pildă : „încetat ac
tivitatea pentru a urma soțul trans
ferat In Interes dc serviciu In altă 
localitate" sau, lndldnd temeiul legal, 
„desfăcut contractul dc muncă con
form art. 19 dl" Codul muncii, coro
borat cu art 8, Ut k din Legea nr. 
1/1970".

Frecvente omisiuni sau orori ®a In- 
tllnesc și in cazul lnreglslrărU In 
carnetul do muncă a transferurilor. 
Da aceea, precizăm că unitatea do la 
care salariatul se transferă are obli
gația să înregistreze corect In carne
tul de muncă natura transferului re
zultată din dedzta de transferare, 
caro trebuie să concorde cu aceea din

„ „„ undo pleacă ral.i- 
rlatul să precizeze In carnetul de 
muncă la rubrica respectivă că trans
ferarea s-a făcut șl cu aprobarea’ 
«■■™nu;ui ierarhic superior.

adresate redacției,s 
am constatat 
autorii lor 
nalează si 
do abateri de la 
normele 
care i .. 
tează problemelo 
referitoare la 
carnetul de mun-; 
că. Da pildă, 
strungarul Ghe- 
orghe HâJ. din 
comuna Volovăț, 
județul Suceava, 
ne sesizează că a 
lucrat la 
mecanică 
anul 1870 

probleme 
plece prin

organului ierarh
Câtimi scrisori

RĂSPUNS
la Întrebările

CITITORILOR

că! 
fiem-, 
altfel

: legală
regiemen-

Uzina 
navală 

cînd, 
faml- 
demi-

A Ei ft ' 1
Galați plnă in 
datorită unor 
Hale, a trebuit să ,___ ____
sie, neaproblndu-1-so tranăfcruL De 
atunci și plnă In luna aprilie 1972, ■ 
deci timp de doi ani de zile, n-a 
reușit «ă intre In posesia carnetului 
de muncă, conducerea Uzinei meca
nice navale Galați refuzind categoric 
®ă 1-1 restituie. în această situație 
trebuie precizat că, potrivit legii, cur- 
nclul de muncă poale fl reținut In 
păstrarea UDiiățli numai pe timpul 
existenței raporturilor do muncă 
între unitate șl titularul acestuia. 
Deci, refuzul de a restitui carnetul 
de muncă oalarialului căruia, din di
ferite motive, l-au încetat raporturile 
de muncă este un abuz șl trebuie 
combătut. (In astfel de cazuri sa pot 
aplica dispozițiile H.C.M. nr. 2 484/ 
1839 pentru stabilirea șl sancționarea 
contravențiilor In domeniul muncii șl 
ocrotirilor «oclale).

Pentru a se preveni erorile șl aba
terile Ide la lege este necesar ca per
soanele Însărcinate cu Întocmirea, 
evidența șl gestionarea carnetelor de 
muncă' să respecte întocmai preve
derile Decretului nr. 99/1930 șl «le 
Regulamentului pentru aplicarea a- 
caslula. Totodată., răspunderi precise 
In acest sens au șl conducerile de 
unități care trebuie să supravegheze 
și să controleze modul In care ®e des
fășoară această activitate. Pe de altă 
parte, flecare salariat — deci titular 
al carnetului de muncă — ore obli
gația ca in timpul activității salariate 
să verifice datele Înscrise In carne
tul de muncă. în acest fel ®e vor pu
tea constata la timp unele erori de 
înregistrare, procedlndu-«e imediat 
la cuvenitele rectificări.

LA 9 IULIE

0 NOUA TRAGERE EXCEP
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează în ziua 
de 9 Iulie o nouă tragere excep
țională „Pronoexpres", care o- 
feră particJpanțllor o listă a- 
tracUvă de premii, intre care 
autoturisme „Dacta-1109" și‘ 
„Dacta-1300". în afară de nu
meroase premii |n bani, de va
loare fixă șl variabilă, la a- 
coaslă tragere excepțională 
„Pronoexprea" fie vor mal n- 
trlbui excursii in U.it.S.S. (po 

Klev-Lcnlngrad-Rlga-

această situație

Moscova, cu durata de circa 18 
zile) șl excursii la Paris (cu 
durata de circa 8 rile).

Participarea ta tragerea ex
cepțională „Pronoexpres" din 9 
iulie se face cu variante de 
3, 6 și 15 lei, c:a de 15 lei ofe
rind posibilitatea de a beneficia 
do toate extragerile. Pentru 
stabilirea numerelor ctștlgă- 
toare &e vor efectua 5 extra
geri de cile 8 numere flecare. 
Așadar, din 45 de numere, 49 
vor fi dșllnătoare.

direc%25c8%259biei.de
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Maistrul MsmAana
Nicolae (fowiniți Mana Fintinemu

„Scînteiii

(Urmare din pag. I)

UNITĂȚI AGRICOLE

Desigur, problemele referitoare la relațiile dintre centralele

maiștrii 
In mod

M. CORCACI 
corespondentul

Radu APOSTOL 
corespondentei „Scinleii

I. CEZAR
corespondentei „Scinleii

M; NICOLAE
corespondentul „Scinleii

o Excelent conducător șl organi
zator al producției. Planul atelie
rului de prese mari se Îndeplinește 
lună de lună.mașinilor

cu rltmlcltaica producției 
In toate secțiile n-o putem 
scoate la capăt.

în’r-adevfir, asigurarea 
unul decalaj Intre secția de 
prelucrări mecanice sl tur
natorie constituie, la aceas
ta dalfi. cea mat area pro
blemă. Beți. In cadrul uzi
ne! băcăuane a Intrat In 
funcțiune, Încă din anul 
trecut, o turnătorie moder
ni asigurarea ritmică a 
plaselor turnate nu numai

o Membru al „nucleului de nur" 
al uzinei de autocamioane Brașov. 
Lucrează aici de 33 da ani. Din 1843 
a intrat in rindurile partidului.

o Un record absolut In colecti
vul său : osie autorul a peste 100 
do inovații, a căror eficientă eco
nomică depășește 2" milioane leL 
Pe drept cuvtnt, maistrul este nu
mit „inovatorul nr. 1” al uzinei. 
Recent, încă o Invenție : matrița 
combinată supraetajată.

© Unul dintre ecl mal piicepuțl 
zootehnicii de la I.A.S. Iași, 21 da 
ani de activitate și aproape tot a- 
tlțta de c’ncl se numără printre 
fruntașii întreprinderii.

o Și o altă trăsătisni semnifica
ll vă : In ultimi! 20 de ani — ntej 
o zl de absență de la program.

o Semicentenarul uzinei, („'■ li.t- 
lorit !n ■ decembrie 1071, a însem
nat. pentru acest veteran al el, și 
o sărb'ătonrejliersonhlă : pentru me- 
rltelc aale. deosebite j-a fo.it a- 
cordat înaltul, Uliu de Erou al Mun
cii Socialiste..,

......... U se -aglomereze. 
•*»dnd ■intervenția

lor do întreprinderi. In ve
derea' finalizării măsurilor 
de extindere a schimburi
lor II șl, 111, aste amlnală 
sine die ?

Ne aflăm la UZINA 
METALURGICA din ba- 
CAU, unitate rare nu șl-a 
realizat cu citeva procente 
planul producției marfă pe 
primul semestru. $•.. sur
prinzător. sursa do redre
sare este căutată cu dis
perare la._ minister. Intr-o 
eventuală restructurare a 
planului I Că s-a ajuns La 
o asemenea situație nu este

Dar pierderile La recoltare. In mul
te unități agricole, ftlnt determinate 
și de alte cauze. La Corbii de Joa, 
combinele Hint oprite des pentru ca 
aruncă boabele de griu in pleavă. A- 
ceoâșl aliuațle la Cogcalac sl ta Mo
vila Verde. Graba, (superficialitatea

— Lucrurile stau întocmai. Deși 
sini adeptul ferm ol preluării tuturor 
funcțiilor prevăzute de lege, cele a- 
mlntlte nu se exercită nici partial. 
Consider că. in condițiile actuale., ar 
fi o mare greșeală să te preluăm In 
totalitate. în cazul aprovizionării șl 
desfacerii produselor, concentrarea a-

cu care s-au făcut reviziile și pro
bele de funcționare dijtnuiesc recol
ta. Constatăm in diferite locuri risipă 
de spice pe cimp. Lingă șoseaua Con
stanța—Tulcea. începind dd la kilo
metrul 27, se află un lan de griu al 
fermei nr. 7 de in I.A.S. Cogeala'c. 
Griul a fost recoltat, iar in Jurul fie
cărui slilp de telegraf de pe margi
nea șoselei au rămas cita 3—4 m.p. 
griu, pe caro combinele nu l-au

o Pasionat promotor al pouluL 
Printre soluțiile tehnice care îl a- 
parțin — cele pe baza cărora s-au 
executat o bandă de colectare a 
gpanului șl un cuptor pentru re
topirea acestuia. Soluții Ingenioase 
și înalț eficiente.

în fotografiile sxwstre : (!) Maria Dumitrescu șl Virginia Manea — două 
din muncitoarele fruntașe ale atelierului de bobinai ; (2) reglorul Nlcolae Du
mitrescu. Împreună cu ion Florian, efectuează ultimele operații la contac- 
toarele cu relee.

o Apropiatei Conferințe Națio
nale a partidului, maistrul Nicolae 

■:C<>ni."ir!!ei'"-.t .dedicatei» nbtifi’lno- 
7 sVațf<Jfl®'e®ecu te tea; • pe1 ’atfeelișl1'ma

șină, a două repere de In cabina 
interioară a autocamionului. Econo
mie de manoperă, utilaje mai ra
țional folosite.

colaborn- 
cooporaraa

— Se para, totu-il, că unele 
funcții de mare importanță, cum 
ar fi planificarea, aprovizio
narea, cooperarea ți desfacerea 
produselor, nu au fost Încă pre
luate de centrală. Cum explicați 
această situație ?

Desigur, problemele referitoare la relațiile dintre centralele Industriale 
șl Întreprinderile subordonate nu au fost epuizate în ancheta noastră. Notațiile 
do Țață îți propun să atragă atenția organelor competente, să le îndemne la 
efectuarea unei analize profunde și eficiente a tuturor aspectelor pe care 
relațiile dintre Întreprinderi și centrale Ie ridică șl, bineînțeles, să ta măsuri 
menite să le perfecționeze, in continuare, potrivit prevederilor legii.

ne-n informat președintele coopera
tivei. Gheorghe Cărbunerea. in jurul 
orei 10. toate combinele staționau. 
Consemnăm de .asemenea, nefolosl- 
roa timp îndelungat a combinelor la 
cooperativele agricole din fetrla, 
Nuntași. Flnilnele, unde, de altfel, 
plnă după-amlază, n-am găsit nici 
un specialist pe cimp care să fa o- 
peratlv decizia da a începe «au a 
opri recoltatul.

că nu s-a Îmbunătățit, cl, 
dimpotrivă, s-a înrăutățit. 
Din cauza unor greșeli de 
proiectare și a fnsiîficfcn- 
tel redări a utilajelor, la 
noua turnătorie nu apărut o 
scfunA.der.'dcfielențK atare i>iîau»i^:unra-Jtni^turâteîe<h' 
Consecința ? Munca este 
organizată in două schim
buri, dar nu tso realizează 
producție alei cit' în unul 
bun. Noua turnătorie atinge 
In prezent doar 30 la taitfi 
din capacitatea prevăzută 
in proiect pentru perioada 
actuală. De la serviciul 
tehnolog șef ani aflat " că, 
numai In luna mai. au fost 
înregistrate 2 5®0 ore de 
stagnări din cauza defec
țiunilor mecanice.

Toate acestea au duș la 
înregistrarea, in uzină, in 
perioada care a trecut din

© Constant animator al întrece
rii socialiste, contribuie la' ridi
carea calificării profesionale a to
varășilor săi de muncă, militează 
pentru ridicarea la un nivel su
perior a activității colectivului, 
pentru întărirea econonitcă a între
prinderii. |

tel sale ekpgriențe profesionale șl 
de viață : Maria FlnMneanu a de
venit Instructor al ucenicLlbr care 
Se califică la locul de muncă. A- 
cum are in grijă nu mal puțin de 
8» de tineri, de care se ocupă in 
mod exemplar..

® In 1870. pentru merite deose
bite In opera de construire a so- 
ctaUsmulul. a fost distinsă cu înal
tul titlu de Erou aî Muncii Socia
liste.

PLOIEȘTI (Corespondentul ..Scln- 
teîi". Constantin Căprarul. — Turnă
torii de la atelierul neferoase al uzi
nei prolestene constructoare de u- 
tllaj petrolier au reușit «ă obțină 
in luna Iunie un succes cu totul 
deosebit : ci au produs pe aceleași 
suprafețe, cu aceleași cuploare, în 
Ioc de 30 tone Piese turnate — IOT 
tone de cea mai bună calitate. ..A- 
ceaslă realizare — ne spune șeful 
secției. inginer Dumitru Gheoea — 
reprezintă cu adevărat un record 
in sectoarele calde ale uzinei".

— Ce a etaS la baza acestui re
cord. cum II numiți dumneavoastră 7

— ba primul rind. buna organi
zare a muncii, disciplina severă de 
lucru si respectarea tehnologiilor 
prescrise. în .această activitate un 
rol deosebit i-a revenit maistrului 
comunist Gheorgho Drftgușin. eare 
a știut să tacă — rezultatele o con
firmă — ca' acel 27 de oameni să 
lucreze cu precizie de ceasornic. 
De ta formare si oină la curățirea 
pieselor nu s-a pierdut nici un mi
nut. Dar și. mu! Imnortant este că 
s-au eliminat to'al rebuturile, pie
sete fiind de calitate superioară. 
Aid. de fapt, stă întregul secret 
al marii productivități.

Evident, această realizare de prim 
rang a «Urnit un Interes deosebii în 
rindurile tuturor turnătorilor de 
fontă si ale otelarilor uzinei care, 
după ce au auzit de aceste re
zultate. au căutat să tifle amănun
te de la maistrul Gheorghe Dră- 
auțin..

Așa s-a aluna ca turnătorii de 
la sectorul fontă să se ansaleze să 
egaleze recordul atelierului nefe
roase. iar colectivul de alei, cu șl 
mai multă însuflețire, să hotărască 
prompt ea oină la Conferința Na
țională a partidului ®ă mai adauge 
la producția lunară triplă obținută 
alte zed de tone piese turnate de 
cea mal bună calitate.

a utilajelor și forței de muncă

Nu mal trebuie aduse 
prea multe argumente pen
tru a demonstra stringenta 
actualitate a înfăptuirii 
măsurilor stabilite de Comi
tetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind generalizarea 
schimbului II și introduce
rea șl extinderea schimbu
lui III in întreprinderi, in 
contextul preocupărilor con
centrate spre realizarea cin
cinalului Înainte de termen. 
Se poale vorbi, acum, de o 
serie de rezultate pozitive 
înregistrate in numeroase 
fabrici si uzine, de» Iniția
tive și măsuri eficiente sol
date cu îmbunătățirea, do 
la o lună la alta, a coefi
cientului de schimburi, cu 
apreciabile sporuri do pro
ducție obținute prin mai 
buna folosire a capacități
lor de producție.

La ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTROBANAT" DIN 
TIMIȘOARA, de pildă, s-a 
stabilit să ee realizeze, 
pesta prevederile planului 
pa aceri an, o producție 
marfă In valoare do 40 mi
lioane lei, concretizată In 
100 000 corpuri do Iluminat 
de diverse tipuri și puteri, 
în ce constau posibilitățile 
de depășire a planului 7 
Inginerul Nlcolao Margan, 
directorul tehnic al* lntre- 
prlnderlL ne precizează:

— întregul spor de pro
ducție va fi obținut numai 
prin folosirea mal rațională 
a capacităților de producție 
existente. Noi am acționai 
cu stăruință In lumina pro
gramului de măsuri stabilit 
de Comitelui Executiv al 
C.C. nl P.C.R. pentru gene
ralizarea schimbului II, 
troducenșa

In județul Constanța, la cele 173 OT0 a început aici recoltatul celor 270
hectare cultivate cu griu, ia o pier- hectare cu griu, s-a string recolta de
dero minimă de 130—207 kg la hec- pe numai 07 hectare. Griul a începui
tar — oșa ram a fost anul trecut — să eo scuture In lan. O situație ase-
®e adună 250—339 tone. Ce cauze de- mănătoare găsim la cooperativa a-
termînă pierderi la recoltare șl ce ‘ea grtcolă din Piatra. Deși lucrul In
face pentru înlăturarea lor 7 cimp a Început după oră iii. cum

Recoltarea in momentul optim erie 
una din căile prin care se evită 
scuturarea. Spectaliștll do La stațiu
nea experimentală Valul Tralan 
afirmă că in condițiile acestui an, 
o inttrzîere de 5—0 zile la recoltat sa 
poalei solda cu pierderi.de col puțin 
200 kg la hectar. Pianul de măsuri în
tocmit de organele agricole Județene 
prevede Încheierea secerișului, in ma
ximum 10—12 zile bune de lucru. In 
general. lucrările se desfășoară con
form pianului stabilit. în întreprin
derii^ agricole de stat Hlrșova și Stu
pina, precum șl în numer'OMe coope
rative agricole o fost recoltată inal 
mult de jumătate din suprafața cul
tivată1 cu griu. Totuși, în unele 
unități, lucrările se amină de pe o zl 

.pa alta oau se Întrerup datorită ne- 
'folosirii utilajelor. Citeva situații în- 
tllnlte pe teren,

Sibtoara, luni ora @ dimineața. 
Timp excelent de lucru. O dovedesc 
mecanizatorii șl țăranii cooperatori 
din unilMfle vodne ~ Mihail Ko- 
gătnlceanuț’ Polazu-Mare, Tirgușor. 
unde se lucrează de la ora 7 dimi
neața. La Sibtoara insă. 4 combine 
staționau la marginea unui lan de 
■griu, in paza unui mecanizator. A- 
fi'im că președintele cooperativei 
Constantin Marina, ar fi plecat cu 
treburi la Constanța. Șeful secției de 
mecanizare, Stanca Uirate. s-a dus 
șl el la S.M.A. Și in zilele trecute, la 
SIbloara mal mult e-h stat decil s-a 
lucrat. Din ziua de 27 Iunie, de clnd

© In cinstea Conferinței Națio
nale a partidului șl a celei de-a 
XXV-a aniversări a Republicii, un 
nou jaigâjgrrtent fal,.lui Gluro.-ghe 
LunguM oMmsrem âa acest.■ am?»* 
feite" 7 CK»”U&Î de lapte de la fitf- 
care vacă furajată. ’ j

Pe primul semeșțru, harnicul colectiv al întreprinderi! ..EleclroaDarataj“- 
București a obținut un epor. față de plan, la producția marfă de 12.5 In culă. 
Aceasta datorită in maro parte bunei organizări a producției șl a muncii. îm
bunătățirii substanțiale a coeficientului do echîmburi și creșterii productivi
tății muncii.

putut tăia. Acum, pa aici pasc oile. 
Aceeași situație la cooperativele a- 
gricole Miha! Viteazul si Slnoe. 
Oare eă nu existe și pe aici seceri, 
coase, cu care rfi ac recolteze? Se a- 
preciază că la ferma din CogeaLac, 
numai do po aceste (suprafețe 3-ar 
putea obține pe puțin 1 OTO—1 3OT kg 
griu.1

Remarcăm, de asemenea, o con
damnabilă lipirii de grijă pentru 
transportul recoltei de pe cimp. Auto- 
camiosiul 1 Ph 1162, care tranrporta 
griu de La I.A.S. Cogeakic, lăsa în 
urmă o diră continuă de boabe, ne- 
flind echipat cu prelată. Dintr-un alt 
autocamion, care transporta zilele 
trecute griu de la I.A.S. Amzacea, 
la baza de, recepție din Caslcea, au
tocamion condus de Petre Zecheru, 
B-au pierdut pe drum, la o singură 
cursă, 030 fcg griu. Asemenea acta 
grave de risipă ®e datorase faptului 
că nu au fost luata măsuri din timp 
pentru etanyelzarea mijloacelor de 
transport, iar multa unități agricole 
nu și-au procurat racii necesari. Din 
această cauză, la Corbii de Sus șl 
Corbu de Jos. griul recoltat a înce
put să fie- depozitat in grămezi pe 
cimp. Risipa de pe drum este con
tinuată la bazele de recepție, cum 
sini cele din Caslcea, Nlcolae Bfil- 
cescu și altele.

Credem că aceste semnale vor fl 
operativ recepționate de organele a- 
grîco'.e județene șl vor interveni cu 
toată fermitatea pentru a bloat ne- 
Inllrzlat orice canal prin care se iro
sește recolta.

acest an, a unul coeficient 
de schimb de numai 1,0 in 
secțiile de bază, aceste fiind 
în secțiile auxiliare și mal 
mic;

Remedierea situație! cri
tico existente la urina bă
căuană Impune aplicarea 
citorva măsuri, stringente :

© înlăturarea, de urgență 
a defecțiunilor tehnice de 
Ia noua turnătorie șl înca
drarea acesteia in param e- 
Lii tehnlco-economlcl pre- 
văzufi In grafice ;

o reluarea activității în 
vechea turnătorie pentru a 
suplini deficitul de piese 
existent plnă Ia atingerea 
capacității pfoleciale la 
noua turnătorie ;

o pregătirea In continua
re a cadrelor de munci
tori pentru a aeoperi nece
sarul in cele trei schim
buri ;

o stabilirea unul plan de 
cooperare eu alte unități 
In vecțerea înclrcării, la 
întreaga capacitate, a ma
șinilor cărora nu li se pot 
asigura lucrări în uzină.

Esențial ca organi
zația do partid, comitetul 
oamenilor muncii să Înțe
leagă. clar că extinderea 
schimburilor II șl IIL este 
o acțiune do mare însem
nătate. de reușita ei depln- 
zJncl. in bună parte, reali
zarea unor însemnate »rx>- 
niri de producție cu ace
leași capacități șl îndepli
nirea prevederilor cincina
lului in pateu ani șl jumă
tate.

A obține sporuri de pro
ducție prin mai buna fo
losire ti capacităților exls- 
jtejtte,, sporind;. rotțficfenlul 
^‘s^țmbMriA9%gutuic o 
Barcină de primă Importan
ță a fiecărui colectiv de în
treprindere. ‘ Ca atare, In 
întreprinderi și in centrale, 
sub directa Îndrumare a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, trebuie intensificate 
preocupările pentru gene- 
rallzarea schimbului H. In
troducerea sl extinderea 
schimbului IIL in vederea 
utilizării mai eficiente a oo- 
tcntlalului tehnic al Indus
trie!, indenîlnsril cincinalu
lui Înainte de termen.

Cezar IOANA 
Gbcorcjhe BALTA

lucrează Intr-un singur 
schimb ; schimbul III nu a 
fost extins deeîi la 23 la 
sută din numărul 
existente în această princi
pală secție ; sini mașini, 

: ? ram ar fi crie.'de. .re.ctifi-, 
'’ț’iSaț' Șlefuit rvine.'1 ci're iiu 

sînt ‘ încărcate nici pentru 
un singur schimb.

— Dacă am, lucra In trei 
(schimburi complete, am 
putea realiza în, flecare 
Jună o producție suplimen
tara In valoare de 2 mi
lioane lei. ne spune Ing. 
Anatol Musceleanu. șeful 
secUei. i ■ >

— Și de co nu lucrați 7
— Nu avem oameni șt 

plcwe tomate De mwc- 
rlaji vom fade rost cit de 
curind. pentru că vom pri
mi de ta școala profesio
nală 40 de strungari. Dar

Uzează circa B0 la sută din 
producția Întreprinderii — 
s-au numit ingineri pentru 
fiecare linte tehnologică in 
parte șl in schimbul II.

Deci, nu înUmplător in
dicii de utilizare la mași
nile și Instalațiile de bază 
an crescut sinul tor, ajun
ginci Ia ora actuală la S7 
la sulă. Eficiența măsurilor 
luate pentru folosirea cit 
mai completă a capacități
lor do producție Iș! găsește

o Din 1949. ctad l-a apărut pen
tru prima dată fotografia la pa
noul de onoare al Fabricii de mă
tase Timișoara, este mereu fruntașă 
In producție.

o In acest răstimp, ea a reali
zat o producție de circa 70' mili
oane metri benzi de urzeală — ton
te de calitate superioară. Acestea 
au folosit la producerea a 5 mili
oane mp țesători, cantitate din caro 
ar fl revenit fiecărei locuitoare a 
județului Timiș material pentru 5 
rochii. Deviza sa — ,.o urzeală bine 
făcută e pe' jumătate țesută" — a 
devenit program do lucru pentru 
toate celelalte muncitoare din fa
brică.

ceste! funcții la centrală ar complica 
ți mal mult lucrurile. Preluarea ei 
presupune uu volum uriaș do muncă. 
Numai partea de aprovizionare pro- 
priu-zisă are vreo 40 OOT de poziții, 
fără cooperare. Or. cine Isi poate în
chipui că, cu mijloacele de care dis
punem in prezent, acest lucru este 
posibil de realizai ? Noi 11 vom rea
liza in decurs de un an, clnd cen
trala va fl dotată cu un calculator 
electronic.

Directorul general nl centratei n 
apreciat că se mai poate vorbi Încă 
do o tutelă măruntă din partea mi- 
nlslcruIuL Actuala stare de lucruri, 
dnd centralele nu au dreptul să ho
tărască in unele probleme (cum este 
cazul completării rețelei de service 
cu un om) aduce mari prejudicii nu 
numai uzinelor, cl chiar și economiei.

Să analizăm șl unele aspecte le
gale de Ierarhizarea și exercitarea 
dreptului de decizie. Acest drept este 
bine precizat, atlt la nivelul centralei, 
cit și al Întreprinderilor. în general, 
nu se lnfilnesc confuzii In transmi
terea deciziilor și hotărirflor de la 
centrală. Deseori, aceste decizii sie 
Sau obiectiv, chiar In timpul anali
zator, inUlnlrllor de lucru, ședințelor 
da consiliu al oamenilor muncii. To-' 
tuși, apar și unele anomalii, ea cefe 
eemnalatc de ing. IULIAN CAZACU 
Inginer șef al uzinei de tractoare : -

— în cazul unor decizii șl holăriri, 
care se lan in problemele majore ale 
activității întreprinderilor, trebuie să 
se apeleze la unul din adjunețll mi
nistrului. Este vorba mai alea de a- 
pfdvMonure. Centrala primește nlvc- 
lurilb in acest domeniu, pa care le 
distribuie Întreprinderilor. Dacă cote
le de materialo stat Insuficiente, în
treprinderile sa adresează, In cele mal 
multe cazuri, direct unuia din mi
niștrii adjunct!, aingur în măsură să 
la decizii in acest sens. Centrala nu 
poate influența In nici un fel pe fur
nizorii de materiale. Acest drept Li
mitat ®e resimte și în condițiile dnd 
întreprinderile subordonate filnt in 
relații de cooperare cu unități ce a- 
parțln altor centrale industriale. în 
acest caz. drumul între noi și colabo
ratorii noșiri s-a, întortocheat prin 
crearea centralelor. Relația este ur
mătoarea : uzina de tractoare — cen
trala Industrială de autocamioane ți 
tractoare — centrata industrială X 
sau Y — întreprinderea 
loaro, ceea ce complică 
in'.enizJ nalfl.

vltățJl muncii nu este afectată cun.l- 
mic. o asemenea aprobare o dă nu
mai ministerul. Iar transferul in in- 
terms de serviciu al unul muncitor 
nu se poaSe obține declt cu aoroba- 
rea centralei, conducerea Întreprinde
rii, caro este cea mal In , măsură să 
cunoască nevoile de cadre proprii, ne- 

/J‘ avlnd dreptul să hotărască Intr-un a- 
■' Y. «omenea caz.

o Ing. SERGIU ȘERBANESCU, 
directorul Fabricii de radiatoare și 
cabluri Brașov : Mă alătur apre
cierilor de plnă acum privind a- 
tribuțllle limitate ale centralei Istă 
o astfel de situația. La un mo
ment dat Intervine o modificare 
în planul unei Întreprinderi, spre 
exemplu, o cerere la export. Aceasta 
presupune unele corectari în cantită
țile do materiale sL. bineînțeles, sl In 
planul unor colaboratori. Firesc ar fi 
ca centrata să poală rezolva singură 
asemenea probleme: In practică nu so 
Intlmpiă așa, InSruclL so apelează la 
minister.

Am dlsfeutat sl cu directorul gene
ral al centralei, ing. GHEORGHE 
IRIGA, care ne-a spus :

— La ora actuală, activitatea de 
proiectare a fost centralizata ta 
I.CJ’JLT. Ce rezultate a avut acest 
fapt ? Realizăm astăzi același volum 
de lucrări, cu numai un sfert din per
sonalul angajat mal înainte. Dar nu 
numai atlt. Lucrările se realizează 
mult mai economic, la un preț do 
cost mult mal scăzut. O altă funcție 
preluată este cea care privește acii- 
vifaiea de export, concentrata la în
treprinderea „Autotractor". Unele 
rezultate pozitive s-au înregistrat șl 
în domeniu! concentrării și speciali
zării activității de autodotară.

Zootehnistul
Gheorghe Lrngu

echivalentul și tn cele 
peste 45 (MM) do corpuri de 
Iluminat fabricate în plus 
in cursul semestrului I a.c. 

Ce se Intlmpiă luă clnd 
ilul XI. In- anumite neajunsuri rdnt

- mi WtlndefeaȘjyAssJs' ,s®
' schimbului' III." Lh ’orii 'nc- 

iuală, coeficientul de schim
buri se ridieă Ia 2.8 ta pre
se, 2,5 la prelucrări meca
nice, 2,4 la vopsltorle șl 2,28 
Ia mase plastice. Pentru a- 
slgurnrea șl întărirea asis
tenței tehnice necesare In 
toate schimburile 
au fost repartiza 
proporțional, pe schimburi, 
tar inginerii, inclusiv cai 
de la serviciile tehnice, pe 
cite două fichlmburl. tirnp 
de o săptămină. în princi
pala secție de producție — 
corpuri de iluminat Indus
triale ți nute, unde se roa

de mirare pentru dne cu
noaște adevărata stare a 
lucrurilor din uzină. Așa. 
do pildă. Indicele de utili
zare a mașinilor din sec
țiile de bază este de nu
mai 59 ta sală, fată de 83 
la sulă cil prevede pla
nul ; în secțiile auxiliare, 
acest indice este și mal 
scăzut — 39 Ia sulă. în 
seețta de prelucrări meca- 
nlee slot ateliere ea cele 
de forjă șl sculări e. care 

i / ?

1-

pierderi.de


o

PAGINA 4 SC1NTEIA joi 6 iulie 1972

x

f
v II

A

v
; i

■J

! •

ii'
B

\ fe
fi

//■

<77

șl peste o mie de întreprinderi Indus
triale mari ; fiecare întreprindere 
marc poate să patroneze un liceu șl

1 rateva mașini 51 uawjc. iiiai hjiui mu vnomcauu, uArcvwarc 1 uujuuvui ls 
mal puțin apte do lucru. liceul „CnlLsirat Hogaș". Ce rost are,

— Urina „Unto* ne-a dat o sea- bunăoară, ca fetele nă fie repartl-
mă de mașini : un struna, polizoare. zale 6â lucreze In atelierul de con-

vop&it etc. — ne relatează prof. tea să-și însușească elementele de
Gheorghe Cosma, directorul liceului bază alo meseriei elevii repartizați
,,M. Enilnescu" din Satu-Mare. Dar la atelierul de conducere auto, dacă
practic nu no-am prea putut folosi de 
acesta utilaje (șl nici de altele care 
<7 - ~__L'--.' 7. ’ ' 17 /'
K'.ataila electrică a școJil e mal veche 
ș! nu poate face față unor asemenea 
collcltări. Uzina „Unto" fi-a angajat 
să ne facă devizul do recondittonare

// ■:'

te

Manifestări in cinstea
Conferinței Naționale a F. C. R. 

și a celei de-a XXV-a 
a Republiciianiversări

jfliirc puiliw țULkip.UV&C UU lll.UU ’^1 ălBU . LUI lîll llJIrt. IAUV. AtiieMI J.UIA 111 iHUCBJ.Ul Uf DIV

citeva școli de 10 ani“ — spunea lo- mașini de găurit, cdmpresoare pentru «strucțll metalice ? Sau cum vor nti- 
vnră.șu.1 Nlcolae Ccauțcscu ia recenta 
conferință extraorrllnarâ a organiza
ției de partid a municipiului Bucu
rești.

Care este situația cu privim la na- 
tronaroa liceelor șl școlilor generale 
de către întreprinderile Industriale 7 
Cit do eficientă eslo colaborarea a- 
cestor doi factori responsabili pen
tru angajarea plenară a tinerelului 
in munca productivă si Dreaătlrea lui 
in raport cu cerințele proferionale al 
etico ale «orie tâtll noastre eoctallsle ? 
Ne răspund directori de întreprinderi 
industriale sl directori de scoli din 
București oi «Un județele Salu-Mnro 
sl Neamț.

Scurt dialog in biroul directorului 
tehnic al Fabricii de cabluri sl ma
terialo clecteoizolante dta București, 
ing. Constantin Constan ti nes cu :

— Ce licee și ce scoli generate 
patronează fabricii dumneavoas
tră ?

— Patronăm liceul „Alex. Sahla* șl 
Școala generală de 
cartierul lnvcftinat. 
rele liceului cu o 
(strung, mașini de 
mese de lucru șl «ni eratele necesare; 
am repartizat acolo doi muncitori șl 
un mulatru și am holărit. de comun 
arord «ru' conducerea scolii, ea elevii 
șă execute o serie tio repere necesare 
ta producția curenlă a fabricii noas
tre. Celor miri le-am «lat mese de lu
tru șl orale, precum si unele deșeuri 
do materiale pentru ca. iBv&Und ope
rații elementarc de lucru, că con- 
fecțloneze șl unelo obiecte utile.

— Șl Tcratiatcle acestei conlu
crări ? ,

— Pentru început du tem să le con
siderăm mulțumitoare. Lucrai .elevi
lor a fost de bună calitate : Interesul 
lor pentru muncă n crescut dovadă 
cererile unora dintre oi de a conti
nua. po timpul vacantei, munca Ina- 
teller sl chiar in secțiile fabricii.

— Ce intenfionati in porspec- 
tivă ?

— Să continuăm mal rodnic aceas
tă colaborare — care reprerintă un 
important mijloc do educație comu- 
nlslă a tineretului aflat pe băncile 
școlii — pentru ea la sfirsitul anilor __ ___r___ ____ ________ _______
do studiu și nl practicii In atelier, dt derea. pentru calitatea lucrului exe- 
mai multi tineri să devină muncitorii 
noștri callQcati. Cred că precizarea cu 
mai multă exactitate a cadrului legal 
al aceste! Detronări, prin dispoziții ale 
forurilor de resort, legiferări care se 
Iasă încă așteptate, n«3 va ajuta să ob
ținem rezultate șl mai bune în pre
gătirea practică a tineretului școlar.

Exemplul acesta nu este fdngular. 
Majoritatea școlilor bucurestene tint, 
patronate de 1—2 întreprinderi, cu 
concurau! cărora ®l-au amenajat — 
în anul de Invățămint recent încheiat 
— 6B1 do atetiere-școalS, înzestrate 
cu fonduri fixe ta valoare de circa fl 
milioane leL în aceste ateliere au în
ceput să descifreze a-b.c.-ul mese
riilor șl al muncii . productive aurea- organizării unitare sl ronipetcni., 
jjo'iOălNN) de elevi «Rn'llceo'si rcofl nmuncll‘j'clcvllor merită, deslcur, lua- ' 
generale (alțl peste 8 B®0 au lucrat dl- tâ atenlla. puntad în evidentă o ex-7« 
rect Tri fieetllle de niXKluclie nltf în
treprinderilor tutelare). Rezultatul 
concret : valoarea manoperei execu
tate de elevi Ia diferite produse ce 
ridică la peste 3,3 milioane IeL Nu
meroase experiențe interesante s-au 
conturat în această direcție șl In ju- ' 
dețeta Satu-Mare șl Neamț.

Că. in principal, patronarea școli
lor de către întreprinderi a însemnat, 
în cele mal multe cazuri, ajutor con- 
crel dat la amenajarea șl punerea în 
producție a atelicrclor-ecoală este, e- 
vldent, un foot pozitiv. In definitiv 
ca să înveli o meserie, ca eă pro
duci cevfi e nevoie dc o bază tehnl- 
că-mnterinlă adecvată. Numai că u- 
nele întreprinderi «s-au considerat 
complet .tachitatc" de obligația de a 
contribui direct la pregătirea practică 
a elevilor după ce au ..«Jenat" școlilor

10 ani nr. 47. din 
Am dotat ntelle- 
ecric de utilaje 
Kfiurlt. pollzoarc).

fac mal multă teorie decit, practică ?
— Personal, aș vedea deosebit de 

acționează sub tensiune) deoarece in- ntm prezenta unui reprezentant al 
•" - 1 întreprinderii Industriale care ne

patronează chiar in colectivul de 
ciinducere al școlii — consideră prof. 
Dumitru Glurea, directorul liceului 
„AL Sahla* din; București. în acest 
fel. colaborarea școală-lntreprincle-; 
re nu se va mai limita doar la as
pectele economlee-finanelare dp pro
ducție, cum no Intimplâ. de regulă. 
In prezent Experiența de muncă si 
de viață, competenta științifică sl 
tehnică a cadrelor din producție pot 
aduce un suflu nou. modern si efi
cient in întreaga activitate u scollt 
în procesul instrucUv-educatlv de 
formare a tinerilor cetățeni ai tării.

Acestea alnl nunta! citeva consta
tări privind colaborarea școlilor 
treprinderilor 
practică a ’< ’ 
căreia vom reveni. ^Patronarea licee
lor și școlilor generale do către între
prinderile Industriale ee află abia la 
început. Tocmai dc aceea, acum, când 
elevii se află in. vacanță, conducerile 
școlilor șl cadrele didactice,1 împreună 
cu conducerile unităților «tconomlco 
de producție tutalare .au răgazul ne
cesar pentru-o analiză atentă a reali
zărilor și a , experienței acumulate, 
pentru inițierea unor măsuri eficien
te, astfel incit — din prima zi a vii
torului an de învățămlnt — munca 
praetka-produrav^ a elevilor să În
ceapă in.condiții mal bune, In atell- 

' ere mal btac dotate și sub o îndru
mare mai competentă. Dialogul școa- 
lă-tatreprindere pe tema pregătirii 
practice a elevilor necesită o mni 
mare amplitudine sl aprofundare din 
partea ambelor părți.

'■ * • 'jgiXi; • ’ .
Raid-anchehJ realizai de 
Florica D1NULESCU 
Oclav GHUMEZA 
Ion MANEA

0 ÎNTREBARE 
ADRESATA NU NUMAI CE

LOR CE RĂSPUND 
LA ACEASTA ANCHETA

.• •; -a'4 ■ ,f • •“ •’ *

n instalației electrice ; plrtă acum 
insă am rămas numai cu promisiu
nea.

Continuăm discuția cu ing. 
Vaslle Cndar, directorul urinei 
„Unio“ :

— E adevărat, am înllralat... e o 
lucrare dificilă... dar nici directorul 
liceului nu m-a mal „pistonat".

Dacă la stadiul de deviz lucrurile 
se tergtveraează astfel, ce sa va |n- 
limpla clnd sa va trece la execu
tarea propriu-zlsă a lucrării. cară 
necesită un volum însemnat de mun
că ? Fără a absolvi pe nici unul dintre 
cel doi factori de răspunderea cele 
revine In pregătirea practică a ele
vilor. este cazul să eubtlnlcm că 
școala trebuie să albă un rol activ In 
raporturile cu întreprinderea care o 
patronează, nu să aștepte cu brațele 
încrucișate să-i vină iotul de-a gata, 
fără nici o bălaie de cap. După cum, 
întreprinderea este aceea care poale 
și trebuie să îndrume competent o- 
rientarea elevilor spre acele meserii 
51 domenii de calificare de care orc 
nevoie economia locală șl, in gene
ral, economia națională, să vegheze ca 
aceștia să-șl Însușească deprinderi 
corecte de muncă, să se familiarizeze 
cu disciplina de producție sl răspun-

cutat.
Din acest punct de vedere, unele în

treprinderi mari — cum stat uri
nele „23 August". Fabrica de mașlni- 
unolte șl agregate, „Semănătoarea" 

din București — n-au acordat Dînâ 
acum liceelor de cultură generală șl 
școlilor, do 10 ani sprijinul substan
tial de care acestea au nevoie pentru 
a le asigura elevilor o pregătire Drac-, 
Ucă concretă. La Piatra Neamț a-a 
organizat un centru de instruire prac
tică cu 22 ateliere de profile dife
rite. in care urmează aă lucreze !nn- 
rea majoritate a elevilor din mu
nicipiu. Idcea unei asemenea concen
trări a mijloacelor de producție, a 

le ■' ,a,

perlenlă ce poate fi utilă sl in sile 
plrțL Numai că, mari întreprinderi 
locala, solicitate eă patroneze acest 
centru — Uzina de fibre chimice Să- 
vi neș 11. ' Combinatul de Îngrășăminte 
azotoase sl întreprinderea mecanică 
din Piatra Neamț — !șl „paseazS" 
una alteia răspunderea si obligațiile 
ce decurg din patronare. dteoută din 
care elevii nu ®c aleg cu nici un 
folos.

— Din lipsa unei îndrumări teh
nice competente, elevii au fost re
partizați na ateliere In mod arbi
trar. fără fiii se tină seama de cerin
țele de cadre calificate ale între
prinderilor din Județ, in care aceștia 
ar putea lucra după absolvirea șco
lii sl fără să ee albă dt de cit In 
vedere aptitudinile «au opțiunile 
proprii — ne spune prof. Ecaterina

t v

teatre
a Teatru] Mie (In sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Caragta- 
lo*) : Pisica aJUbatlcâ — 23.
a Teatrul „C. I. Nottara* (ia Tea
trul de vară „S3 August*) : Zig
zag — 23.
a Ansamblul nrUsUc „Rapsodia 
Itomflr.fl" : Pe plaiurile Mioriței — 
i»,3a.

cinema
• Program do dissenc nnlmato 
pentru «topii — 1®. Ora elefanților 
albaștri — 11,»; 13A3; 19: ia, Su- 
neltu muzicii — 19.M : DOINA.
o O afacere : PATRIA — 10: ÎS,»; 
ld; l»g.j; Sl, CAPITOL — lî; 
H,1S; 1W4; 1»,4S; 11, la grădină
— 23,15.
o Trei din Virginia i LUCEAFĂ
RUL — o; 11JS; is,»; is; îoa; si, 
BUCUBEJH — 8,43; 11: 13.15; 18; 
1B,S3; îl, GRADINA DOINA — 

ga.
a Batalionul Invizibil a — 6—îtsgs 
In continuare : Program de filme 
documentaro — 29,15 : TIMPURI 
NOI.
a Jocul de-a moartea s SCALA — 
9; 11,15; 13,53; 19; O; Sl. FAVO
RIT — 9,19: 11,39; 13,i5; 19; 18,1»; 
33,M, VICTORIA — 9; 11,15; M,»; 
1®; 10,33; 33,45, GRADINA SELECT
— S3,13.
a Aventuri Ia Marea Neagră t 
CENTRAL — 9: 12.33: 19; 19.», 
MIORIȚA - 9; 13J0: 1®; îs^a. .
a Omul caro l-a ucis pe Liberty 
Walanre — 0,33; 11,45; J4i 10,»,
Pat șl Paiachon — 10,43, Lacrimi 
dc țiganei — 33,33 : CINEMATECA 
(sola Union).
a MArturisIrlle imul comisar do 
polllie făcute procuro-ulnî repu
blicii : GRIVTȚA — 9-, ILIBî 13,S3; 
15.M; 18; 35,33. AURORA — 0.281 
15; 15.30; ÎS. la gradina — »,10.
a Tudor : FLOnEASCA — 15JS9: 19. 
a Marea speranța albă : SADA 
PALATULUI — 1T.I3 (seria da bi
lele — 41TO: 33,13 (scrin de bilete
— 4174), FEROVIAR — 0: 11,15; 
ngO; 15,15; 18.15; 2Og0, GLORIA - 
6: 11,13; 13.K; 15: 10.13; 33.33.-VOL
GA — 0; 11,13: 13.33; îs: 10.13: sffija. 
a Ancliclatonil : DACIA 
11.13: 13J9; 18: 1B.1S: S0.33.
a S3 ®M de leghe sub m&ri : EX
CELSIOR — 8.19: ls: IB.»: ib;
MJ0. TOMIS — 0.30; 15,15; 13î 17,45, 
la grădină - 29.30.
a Odiseea generalului Jose i 
MUNCA — 10 : 18 : S3.
o Casa de sub arbori s BtlCEGT
— 15.13: 18: MgO, io grădina — 
S3.». MELODIA - 9: 11.15:13,»: 
IS; 1SJM): K.43, MODERN - 9: 
11,15: 13.33; 18; 18.13; rt,35, la gra
dină — 21.

Aslă-icară dansăm In funiile. I 
XLESTI — 13,33; 10; 29,33, CO- ‘ 
OCENI — 13,33; 18; 33,15, LARO- 

MET — 13,33: 17,»; 1S,M.
o Trenul : DUZEȘTI — 16,K; 18, 
la grădlnfi — 20.33.
e Felix și Otlll* i" CO3MOS
18,33: 1».
• Mary Poppins t UNIREA — 1 
la gradina - 33,33.
a Doamna șl vagabondul i LIRA 
— 13.33: 18, la grădina — 33,28,
FLACARA - 15,33; 10: OT.1S.

a Cartierul veseliei : VIITORUL —
■ 18; M.

o Cinci pentru Infern s LUMINA 
— s: 11,18; 13,20; 18; 10,15; 25.33.
a Adio, domnule Chips : DRU
MUL SĂRII — 13.33; 1».
o Trafic : PROGRESUL — 15,33;
18; 33,13.
a Bobin Hood I MOȘILOH — 15.29; 
18, la gradina - 33,3’J. FLAMURA 
— S; 11.15: 13.33; ÎS; lffl.ia; 20,35.
a Ancheta de la hotel Excelsior i 
RAHOVA — 15.33: lffl; 20,18.
a' Ultimul domiciliu cunoscut i 
FERENTARI — 15,S3: 17.45: S3.
e Aeroportul : GRINGASI
15,32; 15.

PROGRAMUL I

9.53 Deschiderea emisiunii de <11- 
mlneapl a Telex.

S.C5 România in lume.
5.53 Prietenii lus AgciUută — emi

siune pentru preșcolari.
I. 0,M Cura, do limba franceză. Lcc- 
10JS3 îJe Va Alfa la Omega —

cicloperlie pentru elevi.
II, W Teleclnemaicca — „Soarta

unul om*.
UJ9 Telejurnal,
15,W Deschiderea emisiunii o Te

nis do dmp : file Năstare — 
Manuel Dramas (Spania). 
Transmlslimo directă do la 
Wimbledon.
Emisiune in limbă' maghiară. 
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Sensul acțiunii — perfecțio
narea a Climatul care favo
rizează InldaUva.
ÎMI de sori — emisiune pen
tru cel mlcL 
Telejurnal.
Tara întreaga In întrecere.

17.33
18.33

19,54

— s;

IMS

18.33
___ ,_____ _____ ,__ __

Î3,2ă Tinerii despre el înșiși. 
21,co Retrospectivă Walt Disney. 
51.W Universitatea TV.
S,Î3 „St de ore*.

PBOGBAMUL n

S5,M Seară Haydn : „simfoniile 
londoneze*.

51,03 Agenda.
St .19 Bucureștlul necunoscut „Sta

tuile orașului* (II).
21.33 „Ultima cursă a -

Iul* — film serial.
35,3.3 Cârti Șl Idei

Alhatrosu-

sboraroa școlilor șl In- 
lor pentru pregătirea 
elevilor, problemă asupra 

1 reveni. Patronarea licee-

în înllmplnarea Conferinței Națio
nale a Partidului Ccxnunlsț Român, 
miercuri au conttnBot ®ă albă loc ma
nifestări cultural-știlnțlfice.

La simpozionul organizat ta Capi
tală de Comltețul Național pentru 
Apărarea Păcii și Consiliul Național 
ol Femeilor, după un cuvlnt de des
chidere rostit de prof. uniy. Tudor 
D. Ionesra, președintele C.N.A.P., an 
fost prezentate expunerile „Partidul 
luminează ' drumul progresului și 
prosperității României" de prof, 
univ. Suzana Gâdea, președinta Con
siliului Național al Femeilor ; „Pro
filul'spiritual șl moral al făuritorilor 
societății «socialiste multilateral dez
voltate" ide Dina Cocea, artistă «sme
rită. membră a Consiliului Național 
al Femritor, și „România, ntiUtanlă 
activă pentru înfăptuirea unei poli
tici de pace șl colaborare intre toata 
popoarele" de> Adrian Ionesra, zia
rist. membru al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii.

în cadrul sesiunii științifice orga
nizate de Academia cta Științe Medi
cale a fost dezbătută o sfert largă 
do probleme privind realizările șl 
perspectivele in cercetarea științifică 
medicală șl farmaceutică din țara 
noastră.

„Perfecționarea coral tmeril și pla
nificării economi«îi naționale" a foot 
terna simpozionului organiza*, do 
Universitatea din Craiova. Comuni
cările șl dezbaterile au evidențiat 
principalele acțiuni Întreprinse In ju
dețul Dolj In direcția Îmbunătățirii 
continue a formelor șl metodelor dc 
«sQnduccro a diferitelor sectoare alo 
«jttjnomtei, preram Bl măsurile adop
tata pentru lărgirea «femocratiainului.

La Muzeul de artă din Cluj s-a 
deschis, miercuri la amiază, expozi
ția „Cartea soctal-polillcă si grafi
ca militantă 1872", manifestare con
sacrată Conferinței Naționale a 
partidului. Slnt reunite aici lucrări 
editate in acest an pe teme joctai- 
politlce, precum șl creații de grafică 
Inspirate din realltiLțllo României 
social iste.

Consemnăm, de asemenea, organiza
rea. In pavilionul din Parcul muni
cipal. a unor expoziții care ilustrea
ză contribuția' cercetării științifice 
ta industrie, succesele obținute in 
realizarea unor noi materiale de 
construcții, ca și sistematizarea teri
toriului Județului- La Galeriile da 
arlă din localitate se mal află ame
najată o expoziție privind dezvol
tarea fibclal-ciuturală a meleaguri
lor clujene In . anii socialismului.

Spectacolul de în- păr buci.it sl lavnllc- fonic „Prăbușirea Dof- 
chidere a stagiunii O- ră“ etc. în Nastasla tonei" si ultinta nade 

~ mu «teuuu>-u, du.Guu. „ „ vlil-a
aceasta, pe Cristina de Alfred Mendelsohn) 

cit șl scenografic, prln- 
tr-un Ingenios șl e- 
eențiallzat decor 81 
sistem de lumini (Ro
land Laub), ■ baletul 
„Zorile* . impresionează' 
prin patosul său reți
nut. Drln sobrietate. Pe 
scenă apar alternativ 
sau se confruntă trei 
grupe compacte : rtetl- 
nuții Dofianei. colilie 
venite să-l vadă șl 
gardienii (maj mitin 
Inspirată mișcarea sl

perei române, din' 1 am admirat-o. de data a Simfoniei a
Iulie, a-a înscris Inte
gral sub semnul coro- 

' grafiei românești, eu- 
prinzlnd baletul JNas- 
tasla" st. In premieră, 

■ poemul coregrafic „Zo
rile".

Creat In I8C3. dună 
binecunoscuta piesă a 
Iui G. M. Zamflrescu 
(„Domnișoara Nasla- 
s!a“), baletul „Nasta- 
ela". po muzică de 
Cornel TrăilesctL este 
una dintre cele mai ... _____ _
reușite realizări ale mă. exploziv, primar. 1 . 
genului, din ultimul drama Iul Vulpașin, cosliunația lor. necon- 
decenlu. timpul con- ..spaimă a sânte ma- cordanlă cu cea aiuri-

:■

IlamoL O creație ex
cepțională. care Între
gește DOrtretul una! 
dansatoare cu a Ut .do 
multiple resurse. De,z- 
nodâmlntul personalu
lui — urmării nuanțat, 
ta. toate meandrele sale 
sufletești — depă&eșlc 
„drama de mahala", 
canătă o forlă. o no
blețe si uq suflu tra
gic impresionante. La 
marginea Iul se consu-

_____ tfi cu cea aluzi
vă a celorlalți). Djn 
grupuri ee detașează, 
pline dc energie, două 
personaj o-simbol : co
munistul șl logodnica 
iui (Interpretate cu 
dăruire do Elena Da- 
«tian sl Petre Cfortea). 
Construcția coregrafi
că. folosind cllevn miș
cări slmnle. dar su
gestive. carrălă. prin 
execuție comneclă dc 
grup șl efecte de cl- 
metrie. amploare sl 
vehementă, culmlnlnd. 

jntr-o ra
dioasă apoteoză. Sl sc 
cuvine să amintim că 
poemul «xjregraflc ..Zo
rile* Înseamnă. In In
tenția realizatorilor 

... săi- cu mult mai mult
____  ____ zidurEe decit am nou balet lh- 
Doftanel — de la see- scria în repertoriul Ci
ne de dlrză rezistență perei : cate un omagiu 

adus anroDlatel Confe
rințe Naționale n 
partidului, un omagiu 
adus abnegației^ jert
fei sl izblnzli comuniș
tilor români. '

decenlu.* timpul con- — ,,
flrmlnd virtuțile dlfl- halaJe". interpretat de 
dlel transhuncrl din Ion Tuaearu. dansator 
registrul dramatic ta complex și exigent 
cel dansant Traas- Portrete Intr-o tlnolo- 

gie bine diferențială : 
Luca (balerinul Ște
fan Bănică) se deta
șează prinlr-un lirism 
discret, inevitabil frint 
brutal Intr-o lume de
zorientată de mizerie, 
cum tot,' atlt .de inevi
tabilă apare sl alune- 

, cerea Nfcullnel (Coca 
_  ________  . MM. Nenclu). fetișcană nfi- 
degradat de timp in lingă, fn sordida viață 
spectacolul oferit nl- Jeleră" a malmlalel. In final, 
mic dta acel vag plic- " 
tis care transformă o r _ __
Imagine convingătoare momente de mare dra- 
cindva. Ihtr-o conte o- mutism al 
botiUi ; căci «lansato
rii. fle el cel Intllniil 
la premieră, fio alții, 
au dăruit spectacolului 
prospețimea unei ve
ritabile premiere. Am 
reintîlnlt-o do Ileana 
IJÎescu. la fel do stră
lucitoare In rolul colo
rat ol tinerel frivole 
din mahala, l-am reln- 
tilnît pe Victor Marcu, 
nedezmințit Ionel, 
„calfă de bărbier, cu

punere dificila, pentru 
că Însăși «tructura 
Diesel este concepută 
anume 
llbru 
rifl sl 
milă
Intr-o continuă Inter
ferență a suavului cu 
abjecția, a delicatului 
cu grotescul Nimic 
degradat de

Intr-un echi- 
instabll 

pllns.
Si

Intre
Intre 

repulsie.

Centrul Județean Maramureș ds 
îndrumare a creației populare sl a 
mișcării artistice de amatori a or
ganizat un fetjUval-concurs, car® 
tși propune stimularea șl promova
rea talentelor Interpretative, valo
rificarea folclorului local.

Primele faze alo întrecerii e-au 
desfășurat la Tirgu Lăpuș. Borșa. 
Vișeul de Sus, Șomcuta Mare și in 
alte localități din județ.

Faza Județeană va avea Ioc. înv‘ 
preajma Conferinței Naționale a 
partidului, la Bala Maro și.Sighetul 
Mannațlel. Ea va reuni pe cel mai 
buni soliști vocali șl instrumentiști, 
recitatori șl povestitori populari.

(Agere res)

Tea PREDA

latoriel 
luptătorilor comuniști 
romani, ținuți In de
tenție intre )

Poemul coregrafic 
„Zorile" so Inspiră din

■ ..

ROMANIA-FILM

Dină la cele. In final, 
de «liberare, in august 
1944. Glndlt de co
regraful Vaslln Marcu 
ca o eultfi dc mo
mente a căror desfă
șurare in. timp e mar
cata oemnlUcntlv otit 
muzical (poemul slm-

prezintă pe Raf Vallone în filmul american

„VEDERE DE PE POD

După piesa lui Arthur Miller. Regia : Sidney Lumet. Cu : Maureen Stapleton, Ray 
mond Pellegrin, Jean Sorel, Carol Lawrence, Morris Carnovsky

(urmare din pag. I)

cific al dncajtului Conferinței 
Naționale d partidului ti aniver
sarii Itepublldi ?

— Cineaștii noștri Intîmplnă Con
ferința Națională a partidului cea 
de-a XXV-a aniversare a Republi
cii cu hotărlreâ de a aduce pe ecrane 
suflul patetic al anilor construcției 
socialiste, de a înfățișa în Imagini pe 
care timpul să nu le erodeze epopeea 
eroică a edificării unei lumi noi, a 
unui, om nou. Lucrăm, firește, cu 
conștiința că mal avem foarte multe 
de făcut, că nu am răspuns decit în 
parte comenzii pe care eodetatea 
ne-a ffteut-o.

Reflectarea epocii noastre — Iată 
datoria fundamentală a oamertUor 
de film ; felul In care ei vor reuși să 
și-o Îndeplinească va da măsura slu
jirii devotate a poporului — datoria 
fundamentală și onoarea supremă a 
fiecărui artist.

în urma Lndlcațittor conducerii su
perioare de partid, pentru' prima 
oară am alcătuit un plan tematic 
pentru doi ânl! ■ ‘ — -- -----—
tează pozitiv in 
lății producției. In rezolvarea unei 
probleme spinoase, acea a portofoliu
lui de scenarii;

Să spunem citeva cuvinte despre 
producția in curs de realizare. Se 
află In producție un ciclu de fUmo 
ale căror scenarii slnt semnate de 
TIlus Popovîcl șl Petre Sălcudeanu 
șl a căror regie o girează regizori de 
prestigiu : Sergiu Nlcolaescu. Manole 
MaraK. Iulian MIhu. Filmele evocă 
perioada Imediat următoare eliberă
rii, lupta pentru cucerirea puterii de 
stat, pentru anihilarea dementelor 
bandltqdi si contrarevoluționare. 
Mircea Mureșan definitivează jn pre
zent filmul ..Bariera" după romanul 
lui Teodor Mazllu ; Mircea D-flgan 
turnează la Galați filmul „Explozia", 
după un scenariu pe caro loan Gri- 
gorcscu l-a «Gris Inspirat de un fapt , 
din viața noastră cotidiană ; Francisc 
Munteanu realizează filmul „Sflnta 
Tereza șl; diavolii", după un scenariu 
propriu, âdudnd pe ecran un episod 
eroic din războiul antifascist: tot 
după un scenariu propriu, Gheorghe 
Vltanldis se nfiă In plină turnare la 
filmul „Balada", inspirat din viața 
Iul Clprian Porumbescu : EJlșabeta 
Bostan lucrează la o feeric muzicală 
In două scrii pentru copii...

O seamă de filme Inspirata fie din 
actualitatea imediată, fie din reali
tățile hipici oamenilor munci' pentru 
eliberare șl roctaltsm — nu înirat re
cent în produci te : „O sută de lei", 
resta Mircea Sflucan. scenariul Horia 
Lovinescu : ..Dînroto de nlslnuri" — 
reala Radu Gnbrea. scenariul Ffinuș 
Neasu : „Zestrea" — realm Letlf'a 
Popa, scenariul Paul Everac : „Trecă
toarele iubiri" — scenariul șl reeta 
Melvina Urștnnu,; ..Ceata" — regia 
Vlnd'mlr Popcsti. scenariul Alexan
dru Sincrco : ..PnrosuUsBi" — rw'a 
Dinu Corei, scenariul L. Tamo si G. 
Rejancu, Alături de filme de inspi-

— fapt ce M reoorcu- 
n asigurarea ri Unici -

La Ateneul Român a-a deschis, 
miercuri. Expoziția do carte di a Re
publica Socialista Cehoslovacă.

Lâ vernisaj au luat parte Ion Dodii 
Bălan, vicepreședinta al Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste, 
funcționari superiori din- Ministerul
Afacerilor Externe, reprezentanți ni 
Centralei Cărții al unor edituri, 
scriitori, ziariști. un numeros public.

Au fost do față Jiri Benda, în
sărcinat cu afaceri ad-lnterim al 
R.S. Cehoslovace la Bucurcrtl, șl șafi 
ai unor misiuni diplomatice, alțl 
membri al corpului diplomatic.

Cu acest prilej, prof. Gh. Siroîa, 
directorul direcției Illernr-cdHoriale 
din Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste, și Jaroslav Richly, direc
torul secției culturii cărții din Ml- 
nlslerul Culturii nl R.S. Cehă, au 
rostit alocuțiuni.

Expoziția prezintă publicului româ
nesc cele mai recente realizări edi
toriale — peste 3®0 exponate — dm 
domeniile : literatură, știință șl teh
nică, carto de artă etc.

Funeraliile

Dimitrie Gheată
9

rație folcioricft („Pâealft’ — scena
riul D. R. Popesra, regla Gco Sai- 
zesra), filme de suspans („Dram ®pyp 
Istanbul" — scenariul șl regla Costin' 
Azimioară), comedii („La patru se
zoane*. scenariul Paul Everac, regla 
Jean Georgescu sau „Banchetul*. — 
Bcenariul Mihal Creangă, regla Ser
bau Creangă ș.a.) de asigură o largă 
paletă tematică sl de gen producției 
viitoare.

— Ne-a(i precentat nume de 
icer.orijtl șl regizori care ne In- 

“ dreptăfesc id sperăm că ne vom 
afla in perioada care urmează 
In fata unor filme de ținuta ar
tistică, Jilme ce vor impune prin 
mesajul lor umanist, prin ideile 
lor militante. Cum arată In per
spectivă producția de filme 7

— Se dovedește prin aceasta că 
devin fapte măsurile noastre de a 
Biablli contacta li tri ase cu cele mai - 
vnloroaso forțe scriitoricești șl re
gizorale pentru alcătuirea planului 
producției sporjle de filme. Anul 
1072, an de asigurare, a ritmicității 
unei producții do 23—30 de ffirnr 
se caracterizează șl prin aceea «... 
am trimis spre centrul de produc
ție de la Buftea numărul cel mai

încă
mare de scenarii din istoria 
ducțiel de filme românești. —_ 
dta luna aprilie, se afla In producție 
tot ce cuprindea planul anului 1972, 
precum și mal bine de jumătate din 
pionul de filme artistice do lung 
metraj al anului 1973. în momentul 
do față, așa cum arătam, se află ta 
diverse faze de realizare un număr 
de 22 filme artistice de lung metraj, 
ra să nu moi vorbim de derapaje 
care.se pregătesc in. prezent : „Pa
tru sezoane" — regia Jean Geor
gescu, scenariul Palii Evernc, ■ „Ce 
mult te-.im Iubit", după romahul 

. tal Za harta Stanca, ta regla iul Lu
cian Pintille, „Intrusul" — după 
romanul lui Marin Preda, în regla 
Iul Mlh'u Iulian, „Dragostea începe 
vineri" — scenariul Francisc Mun- 
teanu, regla Virgll Calotescu : 
„Despre o anume fericire" — sce
nariul Constantin. Chirlțfl. regia 
Mlhai Constantinescu, „Porțile" — 
regia Andrei Blaler, scenariul Iile 
Păunesra. „Omul care..." — re
gla Sa vel Stlopul; scenariul Hori o 
Lovtaescu, „Hlperjon" — regla TI- 
motel Ursu. scenariul Mlhnea Gheor
ghiu.

1 ram se vede, un an 
producției dnematogra- 
” un an pregătit cu 

mare efort borlnțn' noastră este ca 
sarcina trasată de partid să fie tra
dusă In vja'ă dt mai curind, eă 
oferim in flecare an eperiatoritor 
noștri 25—30 de. tihne bune.

— Și totufl. îmbunătâllri, per
fecționări mal slnt posibile. 
Atlt In privtofa caliitilii fil- 
meior, cit ți — in același scop 
— fn crearea unui mol larg 
cadru de Inițiativă, unor struc
turi de muncă mcj cjicien,te.„

Este, după 
de vlrf al p 
fice românești, 
mare efort. Dori

&

— Este cu adevărat 
mal profundă examinare atlt a sta
tutului cinematografici, cit și n ros
turilor sale. în nceat spirit am șl 
acționat. Adecvarea Instituțională a 
cinematografiei la cerințele firești 
față de cea mal populară srtă se 
exprimă, In aceste zile, In Închega
rea unor noi structuri, mal funcțio
nale. mal democratice, și anume, 
prin înființarea caselor de film. 
Descentralizarea Studioului „Bucu
rești" — alcătuirea a cinci studiouri, 
cu o largă autonomie, puncte de ini
țiativă șl de emulație in domeniul 
creației —, atribuirea problemelor 
industriale ale cinematografiei unui 
for cu- statut de centrală Industri
ală, formarea Direcției Cinema
tografiei În cadrul Consiliului 
Culturii și Educa'lel Socialiste care 
polarizează- funcțiile de îndrumare 
polltlco-ldeologlcă pe ansamblul 
cinematografiei — lată dteva din

' măsurile de perfecționare In cura de 
Înfăptuire lzvorîle dlntr-o largă șl 
minuțioasă, consultare cu tehnicie
nii șl cineaștii noștri. Toate acestea 
vor duce nu numai to creșterea nl- 

ae, vehilul ideologic șl artistic al fii
că mulul românesc, ci vor avea un e- 

fect pozitiv și in realizarea sard- 
nltor ,,de industrie" al“ cinemato
graficii reducerea costului produc
ției, scurtarea termenelor de exe
cuție. rltmlcilatea.

Nu încape îndoială că filmului ro
mânesc li șlnt rezervate încă destule 
trepte de ascendență î pentru ca ci
nematografia să Ie urce in continu
are, principalul element motor este 
spiritul de partid, generatorul suflu
lui inovator al întregii noastre so
cietăți, atlt de pregnant manifestat în 
preajma Conferinței Naționale a par
tidului.

Credem a fi cv’dentă în acest sens 
strădania cinematografiei ca în a- 
cosle zile Bă oglindească clocotul 
rnaril întreceri. îndeosebi în genul 
documentarului șl reportajului poli
tic. in paginile lurnaluiui d» actuali
tăți — „citit" de circa patru mili
oane de spectatori — în prezentarea 
pe ecrane a unor monografi) Județene 
— deocamdată 8 dta 49 —, elocvente 
sinteze ale eforturilor de ridicare a 
tuturor zonelor țării și care vor fi. 
In curind. pe ecrane. Prezentăm, do 
asemenea. în aceste zile, două re-, 
trosocctlve : „Pagini de luată din Is-' 
torta Doporulnl" gl „Enopeea cons
trucției snrtnV«tc" — !n cadrul că
rora, vor fl re'uale cele mol roore- 
zenlative tr‘’a*,l nl“ c>—nn-'+ri.

Conferința Națională a partidului, 
prilej do analiză lucida, responsa
bilă a reailzărlîor dl șl a lipsurilor 
noastre.'- prilej dc scrutare bărbă
tească a viitorului, de evoluare a 
tortelor angarale In marea bfităllo a 
slujirii cu abnegație a poporului, 
este un moment de seamă pentru 
toate domeniile de nctivltale. Ci
neaștii noștri sini holA-lți să mun
cească astfel incit să răspundă 
pe deplin dragostei șl prețuirii cu 
care il înconjoară poporul, partidul 
său comunist.

Miercuri au arat loc în Bucu- tor adjunct al Muzeului de Artă al 
rești funeraliile ărUMulul poporului BepubUdl Socialisto România, plcto- 
Dimllrie Ghlațâ, strălucit reprezen
tant al picturii românești.

Numeroși creatori. Iubitori a! artei, 
rude șl prieteni au venit la Casa 
Uniunii Artiștilor Ptastiei, unde so 
afla depus corpul neînsuflețit al pic
torului. pentru a aduce un ultim o- 
maglu celui ditepărut.

La catafalc erau depuse coroane șl 
Jerbe de flori din partea Consiliului 
Culturii și Educației SocialLste, U- 
nlunll Artiștilor Plastid, Muzeului 
de Artă al Republicii Socialista 
România, Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
Drobeta-Tr. Severin, Comitetului de 
cultură și educație sodallstă al Ju
dețului Mehedinți, din partea fami
liei șl cunoștințelor apropiate.

Pe o pernă de catifea roșie ou 
aflau ordinele șl medaliile cu care 
pictorul a fost distins ca cxpresto a 
prețuirii operei sale.

La adunarea de doliu au rostit cu- 
vlntări arad. Ion Jalea, președinta 
de onoare al Uniunii Artiștilor Plas
tid. Tamara Dobrm, vlcepre edlnte 
al .Consiliului Culturii șl Educației 
Soetallfltc, artistul poporului Alexan
dru Ctucurencu, Nlca Gheorghe, pre- 
ședfntele Comitetului de cultură șl 
educație socialistă al județului Me
hedinți, Anastasie Anaslaslu, dlrec-

_________ _ _______  România, picto
rul Tralnn JMdenn șl Brăduț Co-; 
vaUu, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici.

Evoclnd personalitatea marelui pic
tor. prodigioasa ți Îndelungata sa 
activitate artistică, desfășurată cu 
abnegație și dăruire timp de peste 
țaso decenii, vorbitorii au subliniat 
aportul remareabil al lui Dimitrie 
Ghiață la îmbogățirea patrimoniului 
cultural național, la afirmarea peste 
hotare a picturii românești,'

Puternic îndrăgostit do frumuse
țile patriei, de oamenii meleagurilor 
românești, strins legat de popor, do 
bucuriile ®i suferințele Iul, călăuzit 
de un înalt ideal estetic, Dimitrie 
Ghiață a înfățișat cu o marc sensi
bilitate șl originalitate peisajul țării, 
viața, oamenii șl" obiceiurile’ lor. în 
anii de după eliberare, marele pictor 
șl-a dedicat Întreaga sa forță crea
toare promovării șl afirmării cui tu
rti noi socialiste, lăslnd moștenire 
opere de mare valoare inspirate din' 
realitățile edificării Bodetățil soda- 
Uste.

După adunarea dc doliu, cortegtuî 
funerar s-a Îndreptat spre cimitirulXUJuțSatU UMHUflbUli EteffÂU W.LMJHI UJL , \V

Belu, unde a avut loc ceremonia în- jy 
hu mării. ■

(Agerpres) t

Un grup de student! șt profesori 
de la Universitatea Texas din Aus
tin — S.UJL. care fac o vizită în 
țara noastră, au fost, miercuri oas
peții Universității BucurcșlL

Adreslnd uri salut studenților șl. 
profesorilor americani, orof. dr. 
George Clucu. rectorul Universității 
București, a subliniat că această vi
zită contribuie La dezvoltarea rela
țiilor universitare dintre cele două 
țări, in o mal bună cunoaștere șl 
întărire a legăturilor prietenești 
dintre studenții români și ameri
cani.

în cuvin Iul do răspuns, „ Harry 
Morgan, președintele fundației .A- 
mcrlcnn Council for NMSonaBttes 
Service" (A.p.N.8.) șl-a exprimat 
satisfacția de a vizita țara noastră, 
mulțumirea pentru deosebita crapi-1 
ta II la te cu care a fost -InUmplnat 

^pretutindeni grupul de studcnțl a- 
mericanl șl șl-a manifestat convin
gerea că aceste vizite și Intîlnlrl in
tre studenții români și americani 
vor continua șl se vor Intensifica In 
viitor.

Studenții texani au prezentat în 
continuare un program de dnteeo 
din folclorul american, lucrări dc 
muzică ușoară și corală. La rindul 
tor. studenții bucureșteni au Inter
pretat o sultă do clntece si dansuri 
populare românești.

Rectorului Universității Bucu
rești l-au fost înmlnale, apoi, mc-

saje de salut din partea guvernato
rului alaiului Texas, președintelui 
Universității Texas și a decanului 
Colegiului dc artă al Universității 
texane.

Jn încheierea Inlllnlril s-a dat 
citire mesajului pe earn rectorul 
Universității București, prof, dr. 
George Clucu, fl adresează președta- 
telui Universității Tcxajs, prof. Step
hen H. Spurr, în care propune ca 
cele două universități să se declar® 
înfrățite, ca Intre ele să &o stabileas
că relații etrlnse dc colaborare,, un 
Intona program de schimburi multi
lateral. „între universitățile înfră
țite — ae arată tn mesaj — e-ar pu
tea organiza multiple actlvltătl de 
colaborare care să ducă la o mal 
bună cunoaștere a programelor noas
tre de studii, a activității de cerce
tare șllintiftcă. s-ar putea organiza 
schimburi de informații, de publi
cații, schimburi de profesori si do 
atudenjl. activități culturalo si spor
tive ale studenților, toata puse în 
slujba unei mal bune cunoașteri re
ciproce, a dezvoltării prieteniei din
tre popoarele țărilor noastre, Avem 
convingerea că vom pune bazele 
unei prietenii trainice Intre cele două 
universități ale noastre do care vor 
beneficia silința, cultura șl In mod 
deosebit tinerelul e' :d‘.os". se ara
tă ta încheierea .mesajului.

(Agerpres)

buci.it
care.se
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La Invitația ministrului afacerilor 

externe, Corneliu Mânescu, miercuri 
după-amlază a sosit la București, ta- 
tr-o vizita ofidalâ, William Rogens, 
secretarul de stat al S.U.A, Împreună 
cu coțla.

Oaspetele este Însoțit da Richard 
F. Pedersen, consilier ta Departa
mentul ds Stat, TTieodorc L. JEllot, 
(secretar executiv la Departamentul 
de Stat, George 8. Springsteen, 
tent a. L al secretarului de stat pen
tru problemele europene, Robert 
J. McCloskey, adjunctul asistentului 
eecretarulul do atat pentru relații de 
presă, asistent gpectal al secretarului 
de stat, de alți funcționari superiori 
din Departamentul de Stat ai S.U.A

La aeroportul Otopenl, oaspeții au 
fost Intfmplnnțl de Corneliu M&nescu, 
Tnlnlstrul afacerilor externa al Repu- 
blidi Socialiste România,, Împreună 
cu «oțla, Mihall Florcocu, ministrul 
industriei chimice, Ion Cosma, minis
trul turismului, Teodor Vaslllu, mi
nistrul justiției, Nicolne M. Nicolae, 
ministru secretar do etat ta Ministe
rul Comerțului Exterior, George Ma- 
covescu. prlm-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Corneliu Bogdan, 
ambasadorul Republicii Socialisto 
România ta Washington, de alte per- 
®oane oficiale șl funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost da față ambasadorul S.U.A 
3a București. I^sonard Meeker, cu so
ția, șl membri al Ambasadei S.U.A

♦
Ljl sosirea ta București, secretarul 

da stal, William Rogers, a făcut ur
mătoarea declarație reprezentanților 
preiei române și străine :

Este o mare cinste pentru mine să 
mă aflu pentru prima oară aici, in 
România. Deoarece slnt primul se
cretar de stat american care vizitea
ză această țară, este semnlficaUv 
pentru relațiile noastră bilaterale ta 
dezvoltare să menționez că în ul
timul an m-.'su precedat deja trei 
membri al cabinetului S.U.A.

în continuare, secretarul de stat 
american s-a referit ta virila In 
România, fa august 10'39, a președin
telui Nixon, subliniind faptul că șe
ful executivului american ®l-a 
primat dorința eă confere acelei vi
zite rezultate concrete, printr-o se
rie do programe de colaborare. Do 
atunci — a precizat William Rogers 
• - relațiile noastre bilaterale s-au 
dezvoltat Intr-o măsură fără prece
dent, In context, secretarul de stat

asls-

ex-

/'

’i*'T<\ ’’î !■ 1 '
Stlențl că pacea si colaborarea Ihter- 
națională depind do participarea ,tu- 

cum și creșterea comerțului bllaie- turor țârilor. Indiferent do mărimea 
raL Președintele Nixon — a spus , lor.

Republica Socialista România — 
care este angajată într-o politică In- 

auiwiMui. i.nji tvjnvri ■ cu dependentă șl are legături strins-e cu
România. Mal recent, el a promovat multe națiuni — Joacă un rol impor

tant in eforturile pentru o pace trai
nică ta lume. Din acest motiv, pre
ședintele Nixon acordă o importan
ță deosebită consultărilor sale cu 
președintele Ceaușescu. si aștept cu 
nerăbdare convorbirile mele do aid 
cu Președintele.

Fără indotalâ că între Statele Uni
te și România vor continua să exis
te păreri deosebite Intr-o scrie de 
probleme, a spits W. Rogers. Dar noi 
idntem de acord asupra uneia dintre 
problemele cele mal fundamentale. Si 
unii si alții credem câ — In spiri
tul Cartei O.N.U. — nattunilo trebuia 
®.ă-și călăuzească acțiunile lor dusă 
nrlnripUle respectării suveranității 
naționale, drepturilor egple intre sta
te șl neamestecului in treburile altora. 
Sl unii si alții credem că aceste prin
cipii sini valabile pentru toate națiu
nile. Indiferent de mărimea șl pu
terea lor. de asemănările sau deose
birile sistemelor lor sociale.

In spiritul acoștor convingeri co
mune vol purta discuțiile mele aid,, 
în România.

a relevat sporirea simțitoare a schim
burilor culturale șl științifice, pre-

d-sa — a lărgit anul trecut înlesni
rile de credit, pentru a Încuraja fir
mele americane să facă comerț cu 
r -- - _■ .
o legislație cure că ne dea pasi
bili lalea de a negocia un acord co
mercial Induzlnd clauza națiunii ce
lei mal favorizate pentru exporturile 
românești In Statele Unite. Noi vom 
continua să facem demersuri pe 
lingă Congres pentru adoptarea a- 
c.fistel legislații.

De asemenea, cele două guverne 
alo noastre au convenit asupra unul 
acord consular, pe care ministru! de 
externe Mănescu șî cu mine ii vom 
semna In curau! zilei de astâzL Spe
răm eă acest acord va contribui, la 
intensificarea călătoriilor șl contac
telor comerclalo normale Intre țările 
noastre.

Statele Unite doresc câ dezvolte șl 
Bă intensifica cooperarea cu România 
in asemenea domenii specifice. Noi" 
ealutăm. de asemenea, dezvoltarea 
continuă a relațiilor noastre politico 
bilaterale. în acest an noi am avut 
InHlnlri Importante ntlt cu Republica 
Populară Chineză, cît și cu Uniunea 
Sovietică. SIntcm totuși foarte con-

DEPUNEREA UNOR COROANE DE FLORI

dea pmi- 
n acord co-

l-a ecurt timp după sosire, sacre- Au fost de față Corneliu Bogdan, 
tenii de stai al S.U.A.. William Ro- ambasadorul României In S.U.A. Va-
gșra. a depus o coroană de flori la «silo Drâgoescu, secretar ai Consl-
Monumentul eroilor luptei pentru li- liulul popular municipal București,
bertatea pojionilui șl o patriei, pentru funcționari superiori din Ministerul
«socialism. Afacerilor Externe," generali șl ofi-

mrd C. Meeker, ambasadorul S.U.A 
la București, și persoanele oficiale 
care 11 însoțesc pe oaspete.

VIZITĂ LA K.A.E

llulul popular municipal București

La «demnitate ou luat parte Leo- lori (superiori.
După solemnitate, oaspeții ameri

cani au yizitat 
tulul.

rotonda monuincn.

Excelentei Sale Domnul RICHARD NIXON
Președintele Statelor Unite ale Americli

CASA ALBA 
WASHINGTON D. C.

Adine mișcat de vestea urmărilor tragice ale uraganului „Agnes”
care s-a abătui asupra unor zone întinse ale Statelor Unite ale Americli. 
vă exprim, domnule președinte, în numele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, al guvernului român și nl meu personal, 
profunda compasiune șl vă rog să transmiteți familiilor îndoliate sincere ... .

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

condoleanțe.

Ministrul afacerilor externe 
al R. P. Polone va face o vizita 

oficială in România
Ministrul afacerilor externe al 

Republici! Populare Polone. Stefan 
Otaowrid, va tace o vizită oficială 
de prietenie ta Republica SoctalErtă

România, ta inviiațta ministrului a- 
faccrltor externe ai Republicii So- 
claiute România. Corneliu Mflncs- 
cu, In perioada 10—11 Iulie 1072.

La 5 iulie, secretarul de stat al Sta
telor Unite alo Americli, William 
Rogers, insolit de Leonard C. Mee
ker, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești. si George S. Springsteen, a ffi- 
cut o vizită do curtoazie ministrului 
afacerilor extern® al Republici! So
cialisto România. Corneliu Mănescu.

Au fost de față George Macwescu,

pclm-adjur.ct a! ministrului afaceri
lor externe. Corneliu Bogdan, amba
sadorul României la Washington, șl 
Constantin Băbeanu. director In Ml* 
nlstcful Afacerilor Externe.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej a-a desfășurat Intr-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

pclm-adjur.ct a! 
lor externe. Cor

Plecarea adjunctului ministrului culturii al R. D. Germane
Miercuri dimineața a părăsit Ca- care nm avut plăcerea să particip — 

pltata, pled nd spre patrie, dr. Wer
ner Rackwitz, adjujict al ministrului 
culturii al R. D. Germane, care ne-a 
vizitat țara cu prilejul organizării în 
România a „Zilelor artei distractive 
din R. D. Germană”.

înainte do ploraro, dr. W. Rackwitz 
a declarat următoarele redactorului 
Agenție! române de presă — 
preș” —■ Angliei Mlrșolea :

„Vizita întreprinsă, ia 1'nvltatla Con
siliului Culturii și Educației Socialiste, 
mi-a oferit posibilitatea să cunosc o 
serie de realizări obținute da Româ
nia pa UIrimul culturii. Succesele pe 
care le-ați dobindit în acest domeniu 
mi-au lăsat o deosebită Impresie.

Consider că inițierea reciprocă a 
unor manifestări de genul celei la r *. ■ 8. .

care nm avut plăcerea să particip — 
și a cărei primire călduroasă din par
tea publicului românesc am consta
tat-o cu satisfacție — este foarte uti
lă, aceste manifestări contribuind la 
o mai bună cunoaștere a valorilor 
spirituale, la dezvoltarea colaborării 
culturale, la întărirea prieteniei dintre 
țările șl popoarele noastre,

i cu interes„Ager- In acest sens, așteptăm cu intf^es 
turneul pe care 11 va întreprinde, 
peste scurt timp. în R D. Germană, 
un grup de artiști romănî, precum și 
desfășurarea, In anul viitor, a douâ 
mari mahifeslări artistice : 
muzicii din R. D. Germană”, Ii
marl manifestări artistice : pZliele 
muzicii din R. D. Germană”, In Ro
mania, și respectiv „Zilele muzicii 
românești". In R. O. Germană”.

(Agcrpres)

ÎNCEPEREA CONVORBffiSLOR OFICIALE
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Cronica zHea

Exterior, Constantin Bâbeanu, 
Gheorghe Bădescu, VlrgH Constantl- 
noaeis, Slmton Vlad Popa, Sergiu Co
lac. directori fa Ministerul Afacerilor 
Externe, alți funcționari superiori din 
M.AE.

Din partea americană leu jxirte 
Leonard C. Meeker, ambasadorul 
S.U.A. ta București. Rlduud Pedcj- 
sen, consilier la Departamental de 
Stat, TTieodorc Eliot, secretar execu
tiv 1a Departamentul de Stat. Gcor- 
gcrȘpringsteen, așistefa a.i. nl se- 

ilemeic 
ad-

Dezvoltss’ea cowsrSm
K internaționale

CORESPONDENTA DIN GENEVA
............ r ......41...... .

Zilele trecute s-a deschis 1a Ge
neva, ta prezenta secretarului general 
O.N.U., Kurt Waldheim, a 83-a se
siune a Consiliului Economic șl So
cial ol O.N.U. TE.C.O.S.O.G.). La lu
crări participă delegațiile a 34 de 
state membre ale Consiliului «au ale 
comitetelor sale subsidiare, intre caria 
șl Republicai SodaBstă România. Se
siunea CoM'UuIui este chemata eă 
se Înscrie ca Un moment important 
în activitățile desfășurate de O.N.U. 
pe plan economic și social în 1972, 
an care a înregistrat plnă în prezent 
un șir de evenimente majore do coo
perare internațională printre care se- 
eiunea Jubiliară a Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa, a II,I-a Con
ferință a Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare de ta Santiago de 
Chile și Conferința O.N.U. asupra 
mediului înconjurător, care a avut loc 
ta Stockholm.

Problematica prezentei reuniuni a 
E.C.O.S.O.C gravitează ta jurul a' 
două .tamo principale : punerea in 
aplicare a unor măsuri de cooperare 
economică internațională care să răs
pundă. necesităților și aspirațiilor ac
tuale alo tuturor țârilor șl, fa nl doi
lea riad, imprimarea unei eficiența 
(sporite nclivîtățll desfășurate de 
E.C.O.S.O.C.

Referindu-®s, la aceste preocupări, 
!â cuvintarea rostită 1a deschiderea 
lucrărilor Consiliului, secretarul ge
neral al O.N.U. sublinia câ evoliițta

,. .... ... !

ales în

< c

Lucrările actualei sesiuni, care vo? 
dura pînă la 28 iulie, au început 
prin examinarea politicii economice 
sl sociale Internaționale. Studiul 
O.N.U. asupra evoluției economiei 
mondiale ta 1971, prezentat la acest 
punct al ordinii do zi. definește con
textul ta care ar trebui să se Înscrie 
preocupările Consiliului prin subli
nierea rezultatelor relativ modeste 
Înregistrate !n ansamblu de econo
mia mondială in anul trecut, nereall- 
zarea obiectivului do 0 la sută fixat 
de al doilea Deceniu al dezvoltării 
pentru ritmul anual al creșterii eco
nomice a țărilor ta curs de dezvol
tare șl influenta negativă a eveni
mentelor petrecuta pe plan monetar 
și comercial asupra procesului dez
voltării și cooperării economice inter
naționale fa genera!» “rtj;

Sesiunea M*-e chemată să dezbată 
un șir do probleme importante, prin
tre care reMimandărlle secretarului 
general al OJJ.U. In legătură cu su
veranitatea permanentă a țărilor ; ta 
cura do dezvoltare asupra resurse
lor lor naturale, precizările cu privi
re la mandatul Comitetului pentru 
știință șl tehnică recent creat sl pri
mul raport al Comitetului Însărcinat 
cu examinarea și evaluarea progre
selor Înregistrate In aplicarea stra
tegiei ceiui de-ol doilea Deceniu sl 
dezvoltării La acestea se adaugă 
punctele din ordinea de sl priytad 
coordonarea activităților instituțiilor 
specializate ale O.N.U.. planificarea 
și proiectările în materie de dezvol
tare. cooperarea regională fa cadrul 
O.N.U.. dezvoltarea industrială, ac
tivitățile operaționale fa domeniul 
dezvoltării, aplicarea Declarației aste- 
pra decolonizării de către Instituțiile 
fipeclallznte ale O.N.U. șl problema 
reformei agraro ta țările ta cura de 
dezvoltare.

Agenda actualei sesiuni oferii, așa
dar. o imagine sintetică a unora din
tre cele mal importante preocupări 
ale comunității Internationale ta do
meniul dezvoltării economice si socia
le. Ea evidențiază o dată mai mult, 
prin complexitatea problemelor In 
dezbatere. Imoorianta unei abordări, 
constructive da către toate statele n 
mâlurilor de Iijtrcnrins pentru favo
rizarea progresului economic sl so
cial in lume, pentru sori Italren țărilor 
In cura de dezvoltare. In eforturile 
lor destinata accelerării creșterii eco
nomice si reducerii decalajului ce Ie 
aepară de țările avansate.

Mihai VLAI5
E.C.O.S.O.C.. Addeke Bocrma. directo

rul generai nl F.AO„ a informat că agricultura țărilor ta cura do dezvol
tare a sporit anul trecut numai cu 1.5 la cută. înregistrarea unul asemenea 

_ ...—(jjj obiectivul de 4 la sută, stabilit pentru nl 
.•oltârli, creează îngrijorare. Boarma a relevat, iw de 
e ^ațțra-ej^agriculțițțll ;ln ,-1ările„dezyPltate a fosțjln . 

. ț. . ..... ..
.1. . ------- a țărilor ta cura

rlca Latină nu va («ori ta mod co

procesulul dezvoltării pe plan 
dial nu este Încurajatoare, mal ;___
lumina evenimentelor petrecute in 
ultimul an : dezintegrarea nislemulu! 
monetar interoccidental, menținerea 
decalajului între new's!■âțlle crexein- 
de ale țărilor In curs de dezvoltare 
șl nivelul dezvoltării lor economice 
șl sociale, situația țărilor cu nivelul 
de dezvoltare cel mal redus. Etapa 

„actuală, arăta vorbitorul, rt
Importanța traducerii ta fapte 
surilor din cadrul strategiei 
de-al doilea Deceniu pentru < 
taro care vizează solufionorca 
blemelor într-o perspectivă globală, 
cu participarea I .«j,’-

Incit „nici un L__ I ' 
și monetar international eă nu fie 
conceput pentru a satisface Jiumal 

Evidențiind ani] 
xltatea ___  . - T __
O.N.U. In acest, domeniu, secretarul 
general aprecia, da asemenea," ca deo
sebit de necewră insultarea unei noi 
vltaJltățl Consiliului Economic și So
cial, care trebuie să-și definească 
mal bino roiul său în lumina noilor 
realități ale cooperării ta terna (tonale.

Lulnd cuvintul în cadrul cesiunii

arăta vorbitorul, reafirmi

ceiui 
dazvol- 

pro-

partidparea tuturor țărilor, astfel 
It „nici un nou sistam comercial 

-• -“•I f|o
onceput pentru a satisface numai 
lecesltățlle țârilor industrializate”. 
’ “ ■ K1 amplitudinea șl coonplo-

sarcinfior ce stau In fața

Institutului 
vizitat uzl-

Miercuri Ia amiază a avut loc la 
Ambasada R. P. Bulgaria din Bucu
roșii o conferință de presă organi
zată de ambasadorul Spas Gospo- 
dov. cu prilejul celei de-a XXVTII-a 
ediții a Tlrgulul Internațional de la 
Plovdiv.

Au luat parte reprezentanți al 
ziarelor centrale, ni Agenției române
de presă „Agerpres”. Rndlolclevizl- • 
unii, nl unor publicații economice de 
specialitate, corespondenți ai presei 
ctrălne.

fntllnlre ta conducerea 
politehnic din Bra'jov, a .
na „Tractorul". C.A.P. Ghirnbav, pre
cum și unele obiective turlsUco din 
Județul Brașov.

Â
Cu prilojul sărbătorii naționale a 

Republicii Venezuela, ambasadorul a- 
ceslci tari 1a București, Valentin 
Hernandez-Acosta, n oferit miercuri 
seara o recepție In saloanele amba
sadei.

Au luai parte Vaslle Glîga, adjunct 
nl ministrului afacerilor externe, 
Mlhnea Gheorghiu, prim- 
dtate al Insiitutalul român 
relațiile culturale cu 
reprezentanți al unor Instituții ech

ități ate vieții cultural- 
ÎÎSi.

uni diplomatico acreditați la 
București și alll membri ni corpului 
diploma Uc.

(Agerpres)

junctu! asistentului secretarului de 
stat pentru relații^de presă. aiU re- 
Stat șl al'Ambasade'1 S.U.A la Bucu
rești.

Ini cadrul convorbirilor a avut loc 
un schimb de vederi cu privire in 
relnțJIJe bilaterale româno-americane, 
evidcnțlIrKÎu-se cu acest, prilej posibi
litățile mulUplâ de dezvoltare' ta 
continuare n acestor rpiațll.

Convorbirile s-au da-rfăTiirat in-

. (Agerpres)

Miercuri după-amtază, Ia Ministerul 
Afacerilor Externe, au început con
vorbirile oficiale intre Corneliu Mă-1 
nescu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, și 
William Rogers, secretarul de stat al 
Statelor Unita ale AmeridL

La convorbiri participă din partea 
română Georgb Macovoscu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Corneliu Bogdan, ambasadorul 
Republicii SodMtete;]j jj^mânta-'^l  ̂
Washington, A.urcr“f6ffiica,'sf»^b'tarî*^ .... ____ ...
general al Ministerului Comerțului europene, Robert McClo&ey,

SEMNAREA CONVENȚIEI CONSULARE DINTRE REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA Șl STATELE UNITE ALE AMERICII

-ar
ț

I,

&

in-

_____|(Agerpres)

*
în cursul vizitei pe caro o între

prinde ta țara noastră. delegația 
Uniun'i Progresiste Sonegaîeze a 
avut intilnlri și convorbiri la Con
siliul Central al U.G.S.R.. la Corni- 

munlst a mișcării revoluționare șl 
democratico din România, noile 
construcții ale Capitalei,

în provincie, delegația a avut o

5
ritm, cure fie fillucazâ <
doilea Decerne al dezvdi___ _____

de
El a avertizat că. In cazul in care producția agricolă

de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină nu va ..
respunzâtor anul viitor. ..Întreaga strategie a celui de-al doilea Deceniu 
dezvoltării este în pericol".i ■ ». . ■ -• ' •••___ _____

al

Miercuri. S iulie 1972, s-n Ecmnat 
la Ministerul Afacerilor Externe Con- ■ 
vențla consulară dintre Republica 
Sodallstfi România șl Statele Unite 
ale Americli.

Din partea română. Convenția a 
fost semnată do Corneliu Măneseu. 
ministrul afacerilor externe al Româ
niei. iar din partea americană do 
William Rogers. ecCTetarul do etalai 
S.U.A

La, ceremonia eamnăril au partici
pat Ion Stănescu. ministrul de inter-

ne. Teodor Vasfilu, ministrul JustllteL 
Ion Coama. ministrul turismului. 
George Macovcscu. prim-adiuncl al 
ministrului afacerilor exterho. Corne
lia Bogdan, ambasadorul României în 
S.U.A. Aurel Ionclcă. secretar gene
ral ai Ministerului Comerțului Exte
rior. funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe.

Au fost prezcnU. do asemenea. 
Leonard Meeker, ambasadorul S.U.A 
la București, persoanele oficiale cnre-J

înrolase pa .secretarul de stat 
S.U.A. șl membri nl Ambasada! S.U.A. 
la București.

După semnare, ministrul de exter
ne al Republicii Socialisle România. 
Corneliu Mănoscu. sl secretarul" de 
stat. William Rogers, au rostit scurte 
alocuțiuni, evidențiind c,1 acest do
cument va contribui la sporirea con
tactelor și vizitelor Intre cele două 
țări, in foletsul cauzei pădl ®1 înlo- 
iegeril Internaționale.

(Agerprea)

al
f

Șr

vremțat
i ’■)!> » V.Fi»1 £? P

Ieri in țară : vremea s-a menținut 
răcoroasă, cerul a fost variabil, mal 
mult noros, nu căzut plo! cu carac
ter de aversă Însoțite de frecvente 
descărcări electrice In Transilvania, 
Moldova, Muntenia, Oltenia și izolat 
in Maramureș șl Dobrogea. Viatul a

DWEU OrefflT DE MliSTRUL AFACERILOR EXTERNE, CORNELIU MĂHESCU .
câ pentru exduderca din viața inter- 
n,ațlonal& a folosirii forțe! eau a ame
nințării ea forța- pentru respectarea 
neabătută a dreptului fiecărui por>or 
de a-șl rezolva singur problemele, 
corespunzător aspirațiilor sale legi
time, fără nici un amestec din afară.

în acest spirit, România, ca țarii 
europeană, a acționat și acționează 
activ adudhdu-ș! Întreaga sa contrl-

l și bu- 
suverane și

Mlnistrul afacerilor externe nl 
Republicii Socialisto România, Cor- 
nellu Mflneseu, împreună cu fio’ia 
au oferit miercuri un dineu In o- 
noarca secretarului de stat al . 
S-U.A, William Rogers, și a soției

\’Au luat parte Ion Stănescu, mi- 
n&trul de interne, Marla Groza, vi- . 
copreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Ion Cosmn. ministrul turis
mului Teodor Vnsiliu. ministrul 
justiției, Ion Urau, președintele Con
siliului na pentru știință
și George Mncovescu,
prim . al ministrului aface
rilor externe, Corneliu Bogdan, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Washington, și alte per
soane oficiale.

Au participat, de asemenea. Leo
nard Meeker, ambasadorul S.U.A. 
Ja București, cu soția, șl peraoanelo 
oficiale care U însoțesc pe secreta
rul do stat ol ț UJL

în timpul dineului, care s-n des
fășurat Intr-o atmosferă cordială, 
ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, și secre
tara! do stat al S.U.A., WlBiam 
Rogers, au rostit toasturi.

în toastul rostit, ministrul afacerilor 
externe, COHieliU MâlWSCU, 3 
spus: Esle pentru noi o deosebită 
plăcere să. vă salutăm la acest dineu 
ca oaspeți ai României

Slnt bucuros să remarc că este 
pentru prima dată cîr.d un secretar 
da stat al S.U.A vizitează Republica 
Sodaltolă România șl să exprim cu 
acest prilej convingerea că vizita 
dumneavoastră. înUlnlrea de astăzi si 
convorbirile pe care le vom continua, 
întrevederea pe care o veți avea cu 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușascu, vor da posibi
litatea unul schimb util de păreri 
asupra evoluției șl perspectivelor 
relațiilor româno-americane. ca si a- 
Bupra unor probleme Internaționale 
de interes comun. După cum este cu
noscut, relațiile româno-americane 
au fost puternic stimulate de întU- 
nlrilo care au avut loc la București 
In 1969 și la Washington în 1970 din
tre președintele Consiliului de Stat 
al României. Nicolae Ceausescu, șl 
președintele S.U.A, Richard Nixon, 
desfășurate sub semnul stimei sl res
pectului reciproc.

SIntcm lnercdlntatl deopotrivă eă 
asemenea contacte si schimburi de 
opinii constituie calea cea mal efi
cientă pentru o mal bună cunoaște
re Sl pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor amicale dintre România sl 
3.U.A,, in interesul popoarelor uoas-

tre, al pfleli. cooperării oi înțelegerii 
intemaUonale,

Refcrindu-ee fa relațiile bilatera
le româno-ameriKme. vorbitorul a 
subliniat importanța Convenției con
sulare. semnată astăzi, pentru dez
voltarea lor șl. în același timp, a re
levat cu satisfacție evoluția pozitivă 
a acestor relații ta domeniul pollUc. 
bî schimburilor cultural-sfflntlflce 
și al invățămlntuluL în continuare. 
Corneliu Mănescu fl-a 
schimburile economice rosnâao-n- 
merieane. apreciind că înlăturarea 
unor bariere existente iacă și acor
darea clauzei națiunii celei mai fa
vorizate României ar determina o 
creștere substanțială a acestor schim
buri. România — a precizat ministrul 
afacerilor externe — este gata eă 
vină ta întimpinarea oricărei pro
puneri care să conducă 1a stabilirea 
de noi căi și mijloace de intensificare 
a cooperării româno-americane.

Cunoașteți prea bine, domnule se
cretar de stat, că scopul fundamental 
al politicii externe a României socta- 
Usțe este menținerea și consolidarea 
pătai, promovarea cooperării Inter
naționale, ta care să participe activ 
toate națiunile, fără dlseriminftri sau 
Îngrădiri. Acestui scop îl stat subor
donata toata acțiunile de politică ex
ternă ale guvernului român, toata 
schimburile de vizite și contactele pe 
care le întreprindem.

Pornind de ta aceste conslderesite, 
politica externii a țării noastre, avtad 
ca element central relațiile de prie
tenie cu toata țările socialiste, este 
Îndreptată constant fa direcția dez
voltării relațiilor de Înțelegere și co
operare cu toate statele lumii, indi
ferent de orindulrca lor seriali

Caracterul universal și lndivitabll 
ol păcii Impune participarea tuturor 
țărilor la rezolvarea problemelor de 
Interes general, pa baza respectării 
de către toți și față de toți n prin
cipiilor Independenței și suveranității 
naționale, egalității In drepturi, nea
mestecului in treburile interne șl a- 
vantajului reciproc. în aceaată ordine 
de Idei, merită relevat faptul că tot 
mal multe țări, indiferent de mări-. 
mea sau potențialul lor, Ișl afirmă 
prin numeroase inițiative constructi
ve capacitatea de a contribui activ la 
realizarea securității internaționale 
bazată pe respectarea șl aplicarea 
strictă a normelor fundamentale ale 
dreptului Internațional.

După cum cunoașteți, domnule se
cretar do stat. România acționează 
In mod activ pentru instaurarea in 
întreaga lume a unul climat de pace 
și securitate, pentru lichidarea tutu
ror focarelor de război și rezolvarea 
problemelor litigioase pe cale vasta-

referit la

că.
naU,_ -
nlnțfirii cu 
naabăti

; f: gâ 1; 11 ■« ■ ■'
blrea cu flecare dintre ei am subli
niat că vizitele președintelui Nlxon 
ta Pekin șl Moscova, precum șl poli
tica noastră externă in ansamblu 
slnt Îndreptate spre promovarea unei 
lumi fa care toate țările, mari ș! 
nslfri «fi n.nnî?i torfii Hn rwjrtv Ml-hm

J 

miri, să poată trăi In pace. Ml-um

suflat slab, pînâ la potrivii tempe
ratura aerului oscila, la ora 14, în
tre 12 grade la Sf. Gheorghe-Cluc și 
Inlorsura Buzăului și 25 grado la 
Calafat, Bălleștl. Bechet, Tumu Mă
gurele șl BudeytJ,

I j. București : vremea a fost ră
coroasă. cu cerul variabil, mal mult 
noros. In cursul după-amtez.il. clod 
a plouat Temperatura maximă 23 
de grade. .

Timpul probabil pentru zilele de 
7, 0 șl 9 iulie : vremea continuă să 
se încălzească. mal des La începutul 
intervalului, cerul va fl variabil, se 
vor semnala averse izolate de ploaie, 
vlntul va .sufla slab, p'.nă la potrivit

----- —" j? minime vor fl cuprin
și 20 de grade, iar cele 
re 22 șl 32 de

buțle la cauza transformării Europei 
Intr-o zonă a păcii, cooperării și bu
nei vecinătăți intre țâri suverane și 
egale în dreptar!.

Arăt!nd că guvernul român consi
deră necesară începerea pregătirilor 
In vederea convocării fără întlrziere 
a conferinței gcneral-curopene pen
tru securitate și colaborare, ministru] 
afacerilor externe al României a 
subliniat că pregătirea șl desfășura
rea conferinței trebuie să albă un 
earacter larg, democratic, asigurin- 
du-so participarea directă, activă, 
fără nici un fel de discriminări, a 
tuturor statelor Interesate la toate fa
zele acestui

tn concepț 
a precizat voi 
nnl al negock.__ __  _ ____
rea unul eislem de angajamente liber 
consimțite, clare șl precise din partea 
tuturor (statelor Interesate, Itiwțile de 
măsuri concrete, care să excludă fo
losirea forței sau amenințarea cu 
forța In relațiile Interstatale, să ofere

ițla guvernului român —
_____  'orbitorul — obiectivul fi

nal al negocierilor 11 constituie crea- . ---- *- —
consimțite, clare șl precise din 
tuturor (statelor Interesate, fi __  __
măsuri concrete, care să excludă fo
losirea f< ’
forța In relațtav /"-u

tuturor țârilor' garanții depline că w 
află la adăpost do orice act de agrc- 

■—1, presiune sau Impunere și ®ă 
ilgure condițlllo necesare ca toata 
iliunile să ee dezvolte liber, în con- 
«nltate cu propria lor voință.
în Inriiriere. Corneliu Mănescu a 

’ ‘ îtru' președintele Statelor

stâne, 
as! 
nat 
formitalĂ

în incheii 
toastat pentru președintele Statelor 
Unite, Richard, Nixon, In sănătatea 
secretarului de f.'.st șl a doamnei 
Rogers, In sănătatea tuturor celor 
prezenți la dineu, pentru prietenia 
dintre popoarele român și american.

în toastul afiu, secretarul de stat al 
s.uji,, vjjiEiam Rogers,a ^us: 
Este o plăcere pentru doamna Rogers 
și pentru mine să vizităm Româniți. 
Mă simt deosebit de onorat pentru 
faptul că slnt primul secretar de stat 
care face acest lucru. Atît președin
tele Ceaușescu, cit șl ministrul do 
externe Mânescu au fost ambii oas
peți binevenit! in Statale Urâte. Am 
bucuria de a putea continua dialogul 
nostru aid, în România, șl de a ve
dea frumoasa dv. țară.

în cursul călătoriei noastre în Ju
rul lumii, aia vizitat plnă acum opt 
țâri — in Asia de est. In subconUncn- 
iul A'.ici de sud, in Peninsula Ara
bică, Iar acum In Europa. Conducă
torii cu care am stat de vorbă re
prezintă multe și diferite sisteme so
cialo și ideologii politice. In convor-

iiirci. mu mi fcaus iix {-raw., mxm.uam
exprimat, de asemenea, convingerea 
că nu poate exista pacea sub nici o 
formă, decit dacă toate țările. Inde- 

‘ ‘ . i
convlngerlto lor politice, depun efor
turi active pentru menținerea p6e!!. 
Pentru ca toți să tragă foioasele tre
buie ca toți să-și aducă contribuția.

Noi credem că România impârtă- 
îcș'.e acesta convingeri alo noaste® 
șl aducem omagii rolului exemplar 
pe care tara dv. îl joacă fa promova
rea ur.or relații de prietenie si coope
rare Intre țări eu sisteme economi
ce șl politice diferite.

România și Statele Unite — n apus 
In con'inuore secretarul de stat al 
S.U.A. — nu sfat totdeauna d-a acord, 
fa toate problemele. Este Insă poli
tica noastră, așa cum este si a dum
neavoastră. să ne axăm atenția asu
pra acelor puncte do vedere care r.e 
chit comune :

— nt!t dumneavoastră, cit șl noi. 
ne străduim pentru soluționarea 
pașnică a conflictelor.

— ntlt dumneavoastră, dl ol noi. 
statern holărițl să contribuim ta o 
mnî mare înțelegere șl cooperare 
intor-iaționalâ,

— alit dumneavoastră, cit și noi. 
statom holărițl să sprijinim O.N.U.. 
căreia dumneavoastră, domnule mi
nistru. i-nți adus servicii atit do dis
tinse, .

— attî dumneavoastră, cit sl noi. 
ducem o politică de promovare a bu
nelor relații cu toate tarifa. Indiferent 
de osemă nările sau deosebirile 
dintre sLstamelo lor politice șl sociale,

— atlt dumneavoastră, di și noi. 
considerăm toate țările, indepen
dent de dimensiunile sau pozițfa lor 
geografică, ca fiind egal de suverane 
șl egal de Independente.

Aceste trăsături comune ale țărilor 
noastre, a subliniat vorbitorul, scot 
fa evidență natura de cooperare a 
eforturilor noastre pentru pace. în 
această privință Un să subliniez con
tribuția im, ' *

pendent do dimensiunile, forța sau

. ___Minerea p6c!!.
toți să tragă foioasele trs- 
li să-și aducă contribuția. 
__  ____ „mânia impărtă-

£

I.

tribuțla importantă pe care au edus-o 
ambasadori! Bogdan șl Meeker ta 
promovarea acestor eforturi.

Doresc să mă folosesc de acest pri
lej pentru a vă spune, d-lo ministru 
șl soției dv., rit de mult apreciem și 
ne bucurăm de acest dineu pe care 
nl-1 oferiți și cît de mult apreciem 
prietenia dv.

în încheiere. WLUiam Rogers 
toastat In" diistea președintelui 
Nicotae Ceaușescu, fa sănătatea mi
nistrului afacerilor externe si a so
ției sale, pentru prietenia dintre po
poarele României și Statelor Unite.

a

tem parat urile minime vor fl
; sa.'intre.TO/.șf "" 

maximo intre 
izolat mai ridicate.

La București vremea vn fi In ge
neral călduroasă, cu cerul variabil, 
vlnt slab piuă la potrivit, tempera
tura in creștere.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CON

CURSUL Nr. 27 DIN 5 IULIE 1072 :

FOND GENERAL DE PREMII : 
2 243 710 lei din caro 1107 CCH) ld RE
PORT
Extragerea I: 44 18 24 9 10 13
Extragerea n n-as 45 43 21 34 17 din 
care 15.1023 lei REPORT CATEGO
RIA A

grade,

, ____r va fi In ge
neral călduroasă, cu cerul variabil

Inaugurale ta începutul luni! Iu
nie. după o întrerupere do aproape 
250 de zile, convorbirile întcrcomu- 
nitaro ta Cipru ou Intrat in faza de 
lucru. In afara deJegaților ■ celor 
două comunități — greacă si turcă 
— la convorbiri participă de data 
aceasta un reprezentant al seereta- 
rulul genera! al O.N.U. și die un 
reprezentant al mivcrnelor Greciei 
și Turciei, ta calitate de exporti.

întrunirea de iuni n fost consa
crată problemelor procedurale. I’ar- 
tleipanții au hotărit să se întruneas
că de două ori pe săptâmlnâ cgea 
ce va imprima convorbirilor un di
namism. mal accentuat dcclt ta fa
zele precedente. S-a convenit, de 
asemenea, ca intre ședințe să aibă 
loc tatllnlrl neoficiale ori do rite 
ori se va ivi nevoia elucidării unor 
probleme.

Marți dimineața a avut loc prima 
ședință ta cadrul căreia au fost a- 
bordate probleme de fond, si anume, 
principiile generale pe care se va 
baza noma structură constituțională 
a statului în urma discuțiilor avute 
In sediul președinției Camerei Re
prezentanților cu Rauf Denktaș. li
derul turoo-riprlot. reprezentantul 
părții greco-ctortote. Glaficos Clcri- 
de®, a declarat că acestea au consti
tuit „un taceput încurajator”.

După cum s-a arătat, scopul con
vorbirilor ta actuala etapă este „de

L 
sub 

trăi Iul 
insulei, fără nici o distincție de pro
veniență naționala și tradiție cul
turală".

Discuțiile asupra principiilor ge
nerale urmează să continue, părțile 
oxprimlndu-șl speranța că ele fee 
vor încheia după încă două întruniri. 
Convorbirile fiind secrete, conținu
tul Ideilor expuse nu a fost dezvă
luit Despre modul de abordare a 
problemelor de către părți s-a spus 
că a fost ..constructiv”, atmosfera 
In care s-au desfășurat discuțiile 
fiind caracterizată ca „optimistă”. 
Se speră că după ce eo va ajunge 
la un acord asupra principiilor de 
bază, acestea vor fl materializate în 
propuneri concrete ale reprezen
tanților celor două comunități. Con
fruntarea propunerilor respective, 
încercările de a se gări elementele 
comune care să ducă la satisface
rea Intereselor legitime ale ambelor 

consUtal

ca pre-

a elabora o constituție justă, i 
al cărei acoperiș să poată trCl 
colabora armonios toți locuitorii 
insulei; fără nici o distincție de pro
veniență naționala și tradiție cul
turală".

comunități din insulă vor 
miezul convorbirilor.

La Nicosia se consideră H _ 
mature' aprecierile asupra evoluției 
viitoare a dialogului. Dar un ele
ment pozitiv II constituie Însuși 
faptul că dialogul a reînceput.

Al. CtMPEANU
Atena, 5

t
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tenis Turneul de la Wimbledon
Turneul Intemațlonal do tenia de 

la Wimbledon a continuat cu dispu
tarea partidelor din turul patru al 
probei de dublu mixt.' Cuplul Iile 
N&stase (România) — Rosemary 
Casals (S.U.A) n obținut o nouă 
victorie. de data aceasta ta 
fața perechi! Ray Ketale (Australia) 
—Eame Emanuel (Republica Sud- 
Afrlcană) pe care a tavins-o ta două 
seturi cu 0—2. 0—4. Alt® rezultate : 
Dlbley, Karen" Krantzdse (Australia) 
— Metrevell, Olga Morozova 
(U.R.S.S.) 0—1. 4—B. 0—7 : Warwick, 
Evonne GooIokoue (Australia) — 
Seewagcn, Kristy Plaeon (S.U.A.) 
G_3. 6—4.

iir
Corespondenții agențiilor Interna

ționale de presă subliniază că pentru 
prima oară in ultimele două decenii 
ta flcmifinnlele tradiționalului turneu

A

Internațional de tenta de la Wim
bledon vor fl prezentl trei jucători 
europeni (Ntatase. Kodea și Oran
tes) șl un singur Jucător american 
(Stan Smith), in timp ce Australia 
este total absentă In această fază. In 
comentariul său. corespondentul a- 
genUei „France Presse” relevă 
Jocul practicat de Iile Năstase In 
medul cu americanul Connora, 
„N&stase a demonstrat marii o Înaltă 
clasă șl o inspirație excepțională" 
se Acrie In comentariu. Astăzi. In se
mifinale Ni.sta.se îl va Intilnl pa 
liderul Marelui premiu F.I.L.T.. spa
niolul Manuel Orantes din Gra
nada. Bemlflnallst la Roland- 
Garroa. sl el cotat ca unul din favo- 
rltll turneului. In cea de-a doua se
mifinală. cehoslovacul Kodes va 
Juca In compania americanului Stan 
Smith.

FOTBAL — Primele transferări de jucători 
pentru echipele din divizia A

Tn cadrul perioadei de transferare 
a Jucătorilor de fotbal s-au taregis-, 
trai la F.RF. primele cereri care 
îndeplinesc prevederile articolului 24 
din „Regulamentul de organizare a 
activității fotbalistice”. Este vorba 
deci de cereri care nu acordul ecrla 
(..dezlegarea”) cluburilor sau aso
ciațiilor de la care se solicită transfe
rarea respecUvllor jucători. Pentru

F.C. Argeș cer transferul: Troi Radu 
(Metalul București). Kassa! Adalbert 
șl Tănăsescu Floroa (ambii do la Pro
gresul București). Pentru Dinamo i 
Cojoearu Gavrilă (Progresul Brăila) 
și Duba Iosif (I.C.I.L. Gherla). Pen
tru C.S.M. Reșița : Gornea Gh. (Mi
nerul Bala Mare) șl Mincă Constan
tin (Universitatea Craâova).

în cîteva rînduri

o HANDBAL. La SkopUe s-a dis
putat taiilniroa internațională mascu
lină de handbal dintre echtoa Româ
niei și selecționata orașului. Partida 
e-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 13—13 (7—8). • LUPTE. La 
H^.'ar (Iugoslavia) au Început între
cerile celei de-a 2-a ediții a campio
natului european de lupte pentru ti
nerel (sportivi sub 20 de ani), la care 
participă peste 2S0 de luptÂtorL re- 
prezentlnd 17 țări. In prima parte a 
competiției dnt programate moduri
le de lupte flreeo-romane.. urrnind ca 
plnă la 9 Iulie că se dispute șl in- 
tltalrile de lupte libere. La catego- 

, rta 48 kg. Nlcolale Glugă (România) 
bo află printre sportivii calificați In 
turul doi. alături de Ahmedov 
(UJLS.S.). Himz (R. D. Germană) sl 
Tovîencn (Finlanda), o CICLISM. E- 
tapa h 4-a a Turului Iugo
slaviei a purtat caravana clellslă pa 
trașeui" Ilklza—Zcnika. de-a lungul a 
74 km. Victoria n revenit olandezu
lui Van Donacn. tnvinaător la snrint 
ta fata iugoslavilor Kuvalfa șl Ku- 
lusve-, în acetasî timp cu Învingăto
rul (Ih 30'12”) au mai sosit ceho
slovacii Kub’cek sl Havelka românul 
Constantin Ciocan, iugoslavii Plesko 
șf Zakotalk, elveîtanul Glor si ma
ghiarul Mk. • TENIS. Finala zone! 
europene (grupa B) a ..Cupel Davls” 
se va desfășura ta zilele de 21. 22 
și ZI Iulie In Barcelona si va opu
ne echipele de tenis ale Spaniei si 
Cehoslovaciei. în vederea acestei im
portante Intilnlri. federația «soaniolă 
de specialitate a alcătuit următoarea 
formație : Manuel Orantes. Andres 
Gimcno, Juan Gisbert șl Antonio Mu
noz.

amtez.il
Ni.sta.se
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După convorbirile la nivel inalt franco—vest-germane

5

j.

francez

I

I

Tokio

1

I i

î3

avea 
data 
oc-

Russel este
care a

grupurilor extremiste. a 
vitale a fost semnalată 
meniul respectiv.

(Așjcr-
„Ellte- puternică ofensivă de-a lungul șase-

Tnre- let nr. 13.- unde au scos din luptă n-

provlncla B!nh Long au declanșat o 
puternică ofensivă de-a lungul șoto-

________ INDIEI; VA-
VENKATA GIRI, a sosit

fora au determinat a- 
cordarea premiului I 

electrotehnice, pavilionului romdnezc.

1

• ANDREI GROM1KO, MINIS
TRUL AFACERILOR EXTERNE AL 
UNIUNII SOVIETICE, a «oslt 
miercuri Intr-o vizită oficială la 
ILnga. Ministrul de externe sovietic

DEMISIA GUVERNULUI FRANCEZ

GENEVA 5 (Agerpres). —

PIERRE MESSMER SUCCESORUL LUI CHABAN-DaMAS

dizolvarea acesteia,, In timpul pre
ședinției lui Charles da Gaulte, i se 
încredințează, la 5 februarie 19®9, 
funcția <fe ministru al armatelor, pe

5

PARIS 5 (Agerpres). — Primul mi
nistru francez, Jacques Chaban-Del- 
mas, n- prezentat miercuri șefului 
Btatuiul demisia guvernului său — 
transmite agenția France Presse. 
Președintele republicii, Georges 
Pompidou, a acceptat demisia și a 
numit cb succesor al Iul Chaban-Del- 
mas pe Pierre Messmer.

După cum relatează agenția „Fran
ce Presse-, demisia premierului Cha- 
bun-Delmas „a avui efectul unei 
bombe In cercurile politice france-

xe“. „De peste o lună, precizează 
agenția citată, zvonurile privind o 
remaniere ministerială profundă, 
chiar plecarea primului ministru, se 
răsplndlscră eu Insistență. Dar, Iii ul- 
iima, săptămlnă părea exclus ca Gha- 
ban-Delmns să-șl prezinte demisia 
președintelui republicii, cel nuțln In 
viitorul apropiat". De alei șl Întreba
rea care domină astăzi tn cercurile 
politice din’capitala Franței — ce a- 
nume a determinat prezentarea șl 
acceptarea .demisiei tocmai ta acest 
mo m en t 7 ,

Noul prim-mintjtru ol Franței s-a 
născut la 20 martie 1916, ta Vin- 
cennes. El este doctor în științe ju
ridice șl diplomat al Școlii de limbi 
orientale. Â- participat la cel de-al 
doilea război mondial'tn cadrul for
țelor franceze libere care au luptat 
în Africa și Normandia. intre 1959 
și l&SO a deținut tnalte funcții gu
vernamentale In administrarea A- 
fricU.’ occidentale franceze. După

ISlUUliULCWI, 
care Messmer o păstrează ta cele 
patru guverne prezidate de Georges 
Pompidou șl In cel al lui Couce de 
MurvlHc. In luna martie 1071 a fost 
desemnat ministru de stat inîdrcl- 
nat cu,teritoriile de,pertc mări,,

FESTIVITĂȚILE DE LA ALGER
ALGER 5 — Corespondentul Agor- 

pres, C. Benga.'transmite : Festivită
țile. prilejuite,de cea de-a X-a ani
versare a proclamării Independentei 
Algeriei au fost marcate, miercuri, 
de o demonstrație a oamenilor mun
cii din diferite eectoare ale econo
miei naționale, de, o defilare o spor
tivilor șl de o paradă militară wrejseuuii.c tu a-uuimuuiui c ^,,-

La tribuna Oficială'se'aflau Drese- 1 nU'.;_i, șl delegația militară română,
' _1 Vaslle

Ionel,'i adjunct al ministrului torte
lor.'prolate.! . . ....

Tot In cadrul acestor manifestări, 
pe noul etadloh - din Alger „5 Iulie", 
a fost Inaugurat în prezenta preșe
dintelui Houari Boumedlenc. a con
ducerii centroje a Algeriei sl a dele
gațiilor de peste hotare orimul fes
tival arab al {lneretuluL căre 6e va 
Încheia la ll julle. .

în tribuna oficială era prezentă, de 
asemenea, delegația de DarUd șl gu
vernamentală a Republicii Socialis
te România, condusă de tovarășul 
Paul Niculezcu-MIzlL, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, vice
președinte al Consiliului de Mi-

dlntele, Houari Boumedlenc. Mok.htar condusă de general-cotonel 
Ould; PăddaM preiedlnfăle^/Maurtla- ' ‘ 
nlel, prințul .Norodom Slanuk. pre
ședintele Frontului Unit Național al 
CambodaleL care efectuează o .vizită - 
oficială ta Algeria, membri al Con
ciliului Revoluției ' șl ai guvernului 
nigerian, membri ol conducerii apa
ratului central ol Frontului de Eli
berare Națională, personalități mili
tare i șl civile, delegațiile străine in
vitate că la parte la festivități.,

OTTO WINZER g AGENȚIILE
„MENȚINEREA ÎN AFARA O.N.U. |DE pREșĂ 

A CELOR DOUĂ STATE GERMANE -1
UN ANACRONISM TOT MAI EVIDENT" j TRANSMIT

partldDfl- H 
drepturi. El 

ffil '1 
Svl- | V

T I Berlin. Cu act
agenția A.D.N. 
țlel a .informa 

0 
lMfițll Națiunilor Unite, există o am- n MITIDII 
FîaD.n&^e“.,ntro el 61 Huvernul i ta Cabo,

a luat atitudine împotriva l 
ril. bazate pe egalitate In drepturi, 
a RD.G. șl R.F.G. ca două state r- 
verahe: independente unul de aii 
la activitatea Națiunilor Unite. Evt 
dent, pe plan internațional se va 
considera tot mal mult ca un ana
cronism faptul că două state indus
triale dezvoltate, situate In centrul 
Europei, care pot aduce o contribu
ție considerabilă la colaborarea In
ternațională pentru asigurarea păcii, 
nu fac Încă parte din organizația 
mondială. Multiplele declarații pu
blice ale d-lul Kurt Waldheim arată 
că. In această concepție a universa
lității Națiunilor Unite, există o am

GENEVA 5 (Agerpres). — Lui nd 
cuvintul la o conferință de presă, mi
nistrul afacerilor externe al R. D. 
Germane. Olto Wtazcr. si-a exprimat 
satisfacția In legătură cu convorbi
rea avută cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, relevlrwl ■ că 
aceasta a prilejuit un schimb de •pă
reri concret si constructiv.

..Noi am constatat cu satisfacție, a 
arătat el fn continuare, că. in cursul 
dezbaterilor generale la cea de-a 20-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., două treimi din vorbitori s-au 
pronunțat direct ®au indirect pentru 
primirea in O.N.U. a statelor care se 
află Încă In afara acestei’organizații. 
Spre deosebire de sesiunile anterioa
re ale Adunării Generale, nimeni nu

Președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, 
Walter Ulbricht, a primit miercuri 
delegația Adunării Populare Supre
me a R. P. D. Coreene, condusă da 
Kan Rlan Uk, președinte al Prezidiu
lui Adunării, aflată intr-o vizită ta 
Berlin. Cu acest priloj, menționează 

' i A.D.N., conducătorul delega- 
nv. u .informat despre probleme ac
tuale ale politicii promovate de RJP.D. 
Coreeană.

Delegația română a depus o coroană de flori 
, la mormîntul emirului Abdelkader

îlegațla de partid și guverna- La ceremonia depunerii aia fost 
prezențl membrii delegației militare 
române, condusă de general-colonel 
Vaslle Ionel, precum șl ambasado
rul României la Alger, Ștefan Mihai.

6t. e»-f-! ,?,W

' Delei
' then! -IU-,

România, condusă 'de tovarășul Paul 
NIculescu-Mlzll, a depus o coroană 
do 'flori la mormîntul emirului Ab
delkader, erou național al poporului 

' rit 1 ct n irîalgerian.

Kakuel Tanaka, ministrul co
merțului internațional șl' ol In
dustriei în guvernul Elsaku 
Sato, a fost alets. miercuri, 
președinte al-Partidului .Liberal- 
Democrat, de guvernămlnt. din 
Japonia, urmlnd astfel că .devină 
și. prim-mintetru.- La convenția 
extraordinară a P.L.D.. ■ Țanafca 
a obținut. In cel de-al doilea tur 
de BCiutln, majoritatea absolută 
necesară — cu 232 voturi, față de 
lCfl ale principalului contracan
didat. actualul mlnlfltru do ex
terne. Takeo Fukuda. ,

Tn fapt, a fost o confruntare 
Intre două generații de polIU- 
dent t cea veche. In frunte cu 
Elsaku Sato. Takeo Fukuda, 
Nobusuke KtehL ’șl generația 
mai tlnări. Tanaka are doar Sl 
de ani șt; ca atare, va fi Cel mal 
tinăr premier din perioada post
belică. El este sprijinit ferm de 
Yasuhlro Nakasone. alt onv poli
tic In • ascensiune, in virată tot 
de Sl de ani. a cărui Influ
ență In partid a avut .un rol 
important In victoria repurtată 
astăzi, de Tanaka,. Acesta s-a 
mal. bucurat de sprijinul majo
rității.. tinerilor din .partid.

Victoria lui Tanaka a fost In
ii mplnalfi cu eallsfaclle de o

alicii „
Noul premier Tanaka (In . 
dreapta) după votul de la Con- ■ 
venția Partidului Llberal-Dcmo- „ 

croi ’
parte însemnată a populației, < 
deoarece ci se bucură de o ( 
popularitate mai mare dedt cel- 
lnlțl lideri al partidului printre 
alegători. Tanaka a formulat îi ' 
un program atractiv, pe care l-a * 
prezentat intr-o carte Intitulata < 
„Teoria, reformării insulelor ja- ( 
poneze“. apărută în librării la < 

, BÎirșilul lunii Iunie, și-In caro ( 
a luat cu vigoare atitudine Im- ( 
potriva procesului anarhic de 

1 dezvoltare a industriei, caro pe- ’ 
' rlclltează Întregul mediu om- ' 
1 Want al arhipelagului nipon. < 
i Kakuel ■ Tanaka va prelua i 
» funcția de prlm-mlnlstru al Ja- .( 
, ponlel In cadrul , reuniunii do < 
. joi a Dietei. El succede, astfel, ( 
, Iul Elsaku Sato, care, după ce a (
> condus guvernul nipon tlmo de 
. șapte ani și jumătate, sl-a n-
, nunțat retragerea din această J 

funcție la 17,Iunie a.c. . 1
• După ce a ales ne noul eău l 
1 președinte. Convenția Partidului <
> Liberal-Democrat a adoatat o ( 
1 rezoluție prin caro se anan- ( 
) jează să acționeze pentru satis- , 
b facerea aspirațiilor iaoonezllor. < 
, în fața membrilor partidului n <

luat cuvintul Kakuel Tnnnlta. | 
care, printre altele, a kdm că (

• r.oul cabinet nipon va avea de
> rezolvat multe probleme dificile.
> aUt pe plan intern, dt sl ex- ’ 
1 tcrn- ' 
! în prima conferința de presa. I 
h organizată dună alegerea ©a ca ( 
, președinte al Partidului Liberal- ) 
’ Democrat, Tanaka a subliniat că (

una din sarcinile viitoare ale (
• noului guvern japonez vn ti
• normalizarea relațiilor cu Repu-
I bllca Populară Chineză. Jlapo- ' 
I nla, a declarat ol. trebuie sa t 
i stabilească, la nivel guverna- ( 
. mental, eontacte cu R. P. CM- ( 
, neză In vederea normalizării re- < 

lațlllor bilaterale, nornind de Ia ( 
ideea eă guvernul R. P. Chineze

• e5te singura! guvern legitim al
• Chinei4. , , . ,
> In cadrul conferinței de Dresa.
1 Tanaka a declarat, de asemenea. ’ 
I că va depune eforturi nontru i
> încheierea unul tratat de Dace ' 
b cu Uniunea Sovietică sl pentru

I Îmbunătățirea relațiilor cu 
I S.U.A,s. . FI. TUIU

ACORD COMERCIAL 

SOVIETO-VEST-GERMAN
BONN 5 (Agerprea). — Miercuri 

, a, fost semnat la Bonn acordul pe 
leimen lung între guvernele RJF. a 
Germaniei șl Uniunii Sovietice cu 
privire la schimburile comerciale șl 
colaborarea economică, Informează 
din capitala R.F.G. agenția T.A.S.S. 
Din partea sovietică acordul a 
fast semnat do Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior. lor 
din partea vest-germană, de Karl 
Schiller, ministrul economici șl 
finanțelor.

Aoordul, precizează agenția 
T.A.S.S.. prevede o dezvoltare In 
continuare a comerțului și o adin
ei re a colaborării economico intre 
cele două state.

■ '' t: ’ -■ i " ț ’ \
VAIIȘOVIA 3 — Corespondentul 

Agerpres, L Dumltrașcu, transmite : 
La Varșovia nu Început miercuri 
lucrările primei sesiuni a celei de-a 

'6-a legislatori a Seimului R, P. Po
lone. Participă. conducători do par
tid șl de stat. In frunte cu prunul 
secretar al C.C. ol P.M.U.P., Edward 
G lele Consiliului do
Stat, Jablonski, șl președin
tele • ut de Miniștri. Plolr
JarxMzewlcz. .Deputatul Edward Ba- 
bluch a prezentat..j.rpl®tțil,.ite ,‘hfr ; 
tărlre -cu privire la- programul ' do ; 
perspectivă in domeniul construc
țiilor do toculnțe. In numele comisiei 
Seimului pentru planul economic, 
buget șl finanțe, deputatul A. Mo- , 
llch a Informat despre realizarea 
planului, economiei naționale șl a 
bugetului pe anul 1971, Îndeplinit șl 
depășit ta foțr Indica tocii dc bază. 
SetmuTa aprobat modul de realizare 
a pianului.

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
............ -...— ■’

O PREȘEDINTELE 
RAHAGIRI VENKAT___ __________
miercuri la Belgrad, unde va avea 
convorbiri cu președintele Tlto. Vor 
fl abordate probleme privind stadiul 
actual sl oerspcctlvele relațiilor lugo- 
81a vo-lnd Sene și ce va proceda la un 
schimb de păreri In legătură cu o se
rie do probleme Internaționale.

O SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., KURT WALDHEIM, .a sosit 
Ia Varșovia Intr-o vizită oficială 
Programul vizitei'prevede întrevederi 
ale secretarului general al O.N.U. cu 
Înalte pensocaUlâți politice poloneze 
și convorbiri privind problemele In
ternaționale actuale, colaborarea din
tre O.N.U. șl Polonia și aspecte le
gale de cea de-a 27-a gesluno a Adu
nării Generale a O.N.U.

• PREȘEDINTELE REPUBLICII 
SIRIA IJt MOSCOVA. La Invitația 
C.C. al P.C.U.S., a Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. șl a gu
vernului Uniunii Soviellce, miercuri 
a sosit la Moscova, intr-o vizită ofi
cială, o delegație de partM ®i gu
vernamentală siriană, condusă do 
Hafez Assad, secretar general al 
Partidului Socialist Arab Baas din 
Siria, președintele Republicii Siria.

HEINZ KUHN, Pt 
BUNDESRATULID VÎ

urmează să viziteze, de asemenea, 
Belgia șl Luxemburgul.

• l’IllMUI, MINISTRU AL REPU
BLICII SURI LANKA, SIRIMAVO 
BANDARANAIKE, ?l-a Indwtat vi
zita oficială de prietenie in RP. Chi
neză. efectuată la invitația guvernu
lui acestei țări — anunță iigenlta 
China Nouă. Sirlmavo Bandaranoike 
a părăsit miercuri Șanhalul, plcclnd 
spre patrie. La Încheierea vizitei a 
fosi semnat un comuntait comun. 
Din partea Chinei, comunicatul a 
fost semnat de premierul Consiliului 
do • Stat, Ciu En-lal, iar din partea 
Republicii Shri Lanka, de Sirlmavo 
Bandaranatke.

0 SECRETARUL DE STAT AL 
S.U.A, WILLIAM ROGERS, șl-a În
cheiat miercuri la amtază vizita ofi
cială de 21 de ore Intoeprlnsă la 
Atena, cu care prilej a purtat con
vorbiri cu premierul Ghcorghtoa 
PapadojxwJos. Intr-o declarație făcu
tă presai, Rogers n afirmat că „intre 
S.U.A. și Grecia există anumite deo
sebiri ce vederi, dar acestea nu re-. 
prezintă o piedică In calea cooperării 
dintre cele două țări".

Ambasndoîul României 
j Titus Sinu, a fost primit 

_ de Sayed Merel, prim-s®cretar al C.C. 
H al Uniunii Socialiste Arabe. Au fost 
H discutate unele problema ale dezvol- 

b» ff ■ S H B ■ JL w " tării relațiilor de colaborare dintre
Pe fronturile de lupta j- u“" 

dăm |nd©china
Pierderi grele suferite de trupele | 
saigoneze

I

Ipnaic pesw awu ae mari lauiunc

Cea de-a 21-a ședință 
I 

I 

I

Orașul Khong Sedon eliberat de forjele patriotice a 
|

VIETNAMUL DE SUD 5 
prea). — Agenția do presă 
rarea" comunică noi succese; ,----- ,. „.........—---------------—--------
gLstrate In cursul ultimelor zUe de proape 4 000 de militari «alsonezl. au 

distrus G0 do vehicule militare sl au 
■doborlt G0 de avioane.

Tot in cursul lunii trecute, tortele 
patriotice din provincia Quang Ngal 
au provocat inamicului pierderea u- 
nul efectiv de peste 1 200 de militari, 
precum si distrugerea unul mare nu
măr da lagăre de concentrare și „sate 
strategice", ellterlnd peste 1 OGO de 
tocul lori pașnici.

8 Consiliul Corporației re
formei agrar? din Chile3 b°- 
tărit si exproprlcze in provincia 
Osonio aproximativ 50 de luiifundU. 
Potrivit presei chiliene, procesul; de 
lichidare a marilor latifundii in Chile 
este aproape Încheiat. Do la instau
rarea guvernului Frontului Unității 
Populare, In Chile au fost expro
priate pesta 3 5®t) de mari latifundii.

ș-SED.l N TELE 
primul ministru al landuluF Rena- 
nla de Nord-Westfalta, și-a’ încheiat 
vizita In R P. Ungară, Întreprinsă 
la invitația lui Antal Apro, preșe
dintele Adunării de Stat.

• PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
REVOLUȚIEI AL ALGERIEI, 
IiqUARI JBOUMEDIENE, a âVțlț, o..ț 
întrevedere cu premierul egiptean 
Azlz SldkL Discuțiile au fost purtate 
asupra relațiilor bilaterale, a căilor 
«np Întărirea legăturilor dintre cele 
dtxta’țărTln toate- domeniile do acti
vitate. Au fost, de asemenea, nbor- , 
date problemele' lumii arabe In ge
neral. șl, Îndeosebi, evoluția Bltuațici

' din Orientul Apropiat

gLslrate In cursul ultimelor zile de 
forțele palrloLIco de eliberare națio
nală din Vietnamul de sud. In ziua 
de 1 Iulie, pntrioțll au scos din luptă. 
In provincia Binh Long. 150 militari 
ol regimului marionetă șl au distrus 
7 baterii de artilerie ale Inamicului. 
Trupele sal geneze au înregistrat pier
deri, In cunrnl aceleiași zile, șl in. 
KInclllo Duc Vlnh, Thanh Binh șl 

Quan. In decursul lunii Iunie, 
forțele de eliberare și poputațla din

XIENG QUANG 3 (Agerprea). — 
Agenția Khnosan Pathot Lao anunță 
că forțele armate patriotico și popu
lația provincie! Saravane, din sudul 
Laofiului, au continuat «A dea puter
nice lovituri Inamicului de-a lungul 
șoselei nr. 13. Palrioțli Inoțlenl au’e'll- 
borat orașul Khong Sedon șl qu scoa

din luptă, in cursul ultimelor două 
luni, peste B©0 de militari inamici. 
Numai In lupta care a avut loc pen
tru eliberarea orașului Khong Sedon 
Inamicul a lăsat pe clmpul ce Juptă 
peste 300 de oameni, plerzlnd, de ase
menea, 5 avioane și mari cantități de 
arme ți muniții.

a
convorbirilor preliminare Intre repre
zentanții organizațiilor de Cruce 
Roșie din RP.D. Coreeană 61 Corcea 
do Sud va avea loc la 10 iulie — 
onunță A.C.T.C. Pe ordinea de zl a 
Mlnlril va figura problema compo
nenței delegațiilor la convorbirile do 
fond intre cele două organizații — a 
precizat purtătorul de cuvint al de
legației R.P.D. Coreene.

Două avioane cu reacție 
de tip „Flat G-91“, i 
lor aeriene i " 
s-au ciocnit în aer In cursul 
zbor de antrenament

G-91“, aparțlnlnd forțe- 
militare vest-germane, 

•- --—i unui
efectuat In

Acordul indo-pakistanez 
un act pozitiv 

în viața internațională
După cum s-n mal anunțat, In urma 

convorbirilor din localitatea Simla, 
dintre primul ministru al Indici, In
dira Gandhi, șl președintele Pakista
nului, Zulfikar All Bhutto, a fost 
semnat un acord prin care cale două 
țâri au convenit să soluționeze prin 
mijloace pașnice conflictul care le 
opune do 25 de ani și b& stabilească 
un climat al Înțelegerii șl colaborării 
reciproce. Opinia publică’ mondială n 
Intlmpinat cu satisfacție acest acord, 
in care vede un pas pozIUv . pentru 
normalizarea relații tor bilaterale, ca 
și pentru cauza destinderii, Încrederii 
șl păcii mondiale.

Este știut că India sl • Pakistanul 
slnt țări vecine, care sl-au doblndlt 
independența după o îndelungată pe
rioadă de asuprire colonială. Ambele 
slnt confruntate de problemele com
plexe ale lichidării moștenirii domi
nației străine, înaintării pe calea dez
voltării economice. Din .cauze mul
tiple Insă, liure care persistența unor 
reziduuri ale perioadei asupririi colo
niale, raporturile dintre India șl Pa
kistan, în Întregul răstimp de la pro
clamarea Independenței, au. fost înve
ninate de disensiuni și diferende 
adinei, cele mnl recente șl mal grave 
fiind ostilitățile de la sfirșltul anului 
trecut ’

In acest context este deosebit de 
Important faptul că cele două părți 

1 au convenit să poarte tratative
i pentru soluționarea multiplelor pro-
i bleme acumulate și au ajuns la
i un acord care consemnează bolă-
, rlrea. lor de a pune capăt con-
, fUcluiul-ri’ confruntării dintre ele. sl

de a acționa împreună Dențru pro
movarea unor raporturi nrlntencstt 

1 pentru stabilirea unei păd durabile
• in zonă.
• . Din acest 'punct de vedere, dobln-
» dește o semnificație’ deosebită- stlpu-
> larea’ in acordul de la Simla a unor
> prevederi cum slnt respectarea reci-
. procă a unității naționale, a indepen

denței politice șl suveranității flc-
' căreia din părți, abținerea de la fo-
• loslrea forței sau amenințarea cu
> forte. Tel găsesc astfel întruchipare
> acele princlDil ale dreptului lntema-
> (tonal care formează singura bază a
I unei conviețuiri pașnice, asigură evl- 
. ' țarea. conflictelor Interstatale sl dct-
' mit libera dezvoltare a fiecărei ha- 
' țiunL lată de ce. dincolo do iMcm-
• nătalea pe olan bilateraL acordul este 
" Important șl prin faatul că reprezintă

o expresie a afirmării normelor le
galității . internaționale In raporturile 
dintre state. 1

Potrivit prevederilor acordului, ur
mează ca forțele indiene și pakista
neze să fie retrase-Înăuntrul frontie
relor tor naționale, să fio luate măsuri

pentru restabilirea legăturilor, dc 
comunicație intre cele două țări și 
pentru reluarea colaborării pe ptan e- 
conomic și in alto domenii. In acest fel, 
so deschid perspectivii pentru norma
lizarea deplină a relațiilor indo-pa- 
klstaneze și continuarea convorbirl- 

S lor In vederea fo'utto-tari.l probleme
lor In suspensie. înaintarea ne ca
lea îmbunătățirii raporturilor reci
proce va permite celor două târî 
'eă-și consacre resursele și energiile 
sarcinii ‘Imperioase de a spori bună
starea popoarelor lor ; totodată, o 
asemenea evoluție va.favoriza dez
voltarea relațiilor do bună Înțelege
re si colaborare Intre toate statei» 
din această porto a lumii, precum si 
cauza generală a pădi.

înscriindu-fio in procesele pozitive 
care ec constată in ultima vreme In 

■viața lntemațlonală.,documentul sem
nat Ia- Simla — rezultat al tratati
velor directe fnlxe cele .două părți 
interesate — aduce o nouă confirma
re a valabilității ®1 eficienței căli ne
gocierilor pentru reglementarea pro
blemelor litigioase, orlclt de com
plexe ar, fl-cle. Rezultatele' pozitive 
care au fost obținute prin această me- 
todă subliniază necesitatea ca ea să so 
instaureze trainic in viața Interna
țională. astfel ca să se alungă la 
rezolvarea' pe căi politice a tuturor 
problemelor Internaționale care-sl 
așteaptă soluționarea. După cum este 
știut. România socialistă »e.pronunță 
șl acționează ferm nentru exclude
rea definitivă o forței sl amenințării 
cu forța din relațiile Internationale, 
pentru reglementarea prin tratative 
a diferendelor, pentru destindere si 
cooperare între popoare.

Așa’ cum este știut. România în
treține și. dezvolta. pe Dlnnuri mul- 
tlnle. retain de prietenie sl' colabora
re ntlt cu India cit și cu Pakistanul 
Animat de rentlmenlc dc stimă 6l 

"prețuire fată de popoarele indian sl ‘ 
pakistanez, poporal nostru Isi ex
primă sallslacita fată de acordul in-
tervenlt. pș care 11 ealulă ca un pas 
pozitiv In dezvoltarea raDOrturitor 
dintre cele două țări, un act de na
tură să fie răfifrlnaă favorabil osunra 
relațiilor interstatale sl climatului oo
litic din această zonă a Asiei, cit șl 
asupra ansamblului vieții Internațio
nale.-.Opinia publică din tara noasLră. 
exprimindu-si speranța fn dezvoltarea 
pe mat deDarte a acestui bun IncemiL 
este convinsă că astfel sini slujite 
atlt Interesele- celor două popoare 
do a trăi In, pace, de a,se dezvolta 
pe calea progresului si bunăstării, cit 

'și Interesele destinderii sl păcii In 
Întreaga lume.

Viorel POPESCU

• MINISTRUL BELGIAN AL 
AFACERILOR EXTERNE, PIERRE 
HARMEL, care a -avut convorbiri Ia 
Sofia cu omologul său, Pelâr Mtade- 
nov, a relevai Intr-o declarație fă
cută agenției B.T.A. că relațiile eco
nomice. tchntoo-șillnțlflce ?! turistice 
bulgaro-telglene se dezvoltă cu suc
ces. E! fl-a exprimat, de asemenea,’ 
satisfacția o-supra concluziilor la care 
cele două părți au ajuns in problama 
securității șl cooperării in Europa.

MINISTRUL DE EXTERNE 
BRITANIC, ALEC DOUGLAS- 
HOME, ,șl-a Încheiat vizita: de 24 de 
oro In Indonezia, cu'care prilej a fost 
semnat un acord In. baza căruia .Ma
rea Hrltanle furnizează Indoneziei 
un împrumut de ,18 milioane țlolari. 
La Djakarta, șeful diplomației brita
nice a fost primit de p-e-ședintale 
Suharto și a conferit cu omologul 
său Indonezian, Adam Malik.

O MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL R. P. UNGARE, JANOS 
PETER, a avut la Budapesta convor
biri cu minis!ruj de externe al R. S. 
Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek. La 
încheierea-convorbirilor i fost sem
nat un comunicat comun.

• JOHN CONNALLY, FOST SII-V#Wii.N kN fJUUJMX | FUOX ” 3x1“ 
NISTRU DE FINANȚE AL S.UiA., 
care întreprinde un turneu printr-o 
«scrie de țări din Asia In calitate de 
trimis KpeciaJ al președintelui Richard 
Nixon, a avut miercuri, In localita
tea Simla, o Întrevedere cu primul 
ministru al Indiei, Indlra Gahdhl. 
După convorbirile de la Simla, John 
Connally va face o vizită la Islama
bad, unde va fi primit de președin
tele Pakistanului, Zulfikar Ail Bhutto.

Colaborarea economică 
bulgaro-iugoslavă
SOFIA S (Agerpres). — La Sofia 

au început, miercuri, lucrările Comi
siei bulgaro—Iugoslave pentru colabo
rare economică, comercială șl teh- 
nlco-șlllnțiflcă, consacrată examinării 
unor probleme curente ale schimbului 
de mărfuri șl colaborării In domeniul 
construcției de mușini, siderurgiei, 
metalurgiei neferoase, industriei chi
mice șl transporturilor. Discuțiile din 
prfeoa zl' s-au referit îndeosebi la 
cooperarea pe termen lung și specia
lizarea In construcția de mașini, in
dustria electronică, In producția apa
ratelor de uz casnic. S-a apreciat că 
există posibilități reale pentru înche
ierea unor aranjamente concrete cu 
privire la cooperarea pe termen lung 
Intre organizații economice din cele 
două țări Au fost, totodată, exami
nate activitatea de plnă In prezent 
și .sarcinile consorțiului băncilor iu
goslave șl bulgare pentru finanțarea 
acțiunilor de cooperare, relevă agen
ția Tanlug.

11M 10. n SB K Abonamentele
Grlvllel nr. S1-M.P.O.B.

DESCHIDEREA TÎRGULUÎ INTERNAȚIONAL DE LA DAR 
ES ȘAtAAM

Pavilionul României vizitat de președinții Tanzaniei 
și Sudanului

rrim-mi-
_________ Tanza

nia, A. Jamal, minis
trul comerțului sl in
dustriei,1 precum'si de lalla de forat pufuri 
alte persoane oficiale, 
oameni de afaceri, zia
riști; La sosire, oaspe
ții au fost intimplnați 
de l. Drinceanu. am-, 
basadorul Românlei'in 
ȚanzanLă.

In pavilionul româ
nesc sin! expuse, o ___ _
ganiă variată de pro- duselor, calitatea aces- 
duse ale industriilor 
constructoare de ma
șini,

DAR’ ES SALA AM președinte rl pri, 
5 (Agerpres). — Cu niltru al R. U. 7 
prilejul ■ deschiderii o- 1 
ficiale a Tirgului 
internațional „Saba 
Saba'i din Dar Es Sa
laam, pavilionul Româ
niei a fost vizitat da 
Julius Nyerere. pre
ședintele Republicii 
Unite Tanzania, Gaafar 

■ El Numeiry. președin
tele Sudanului. aflat 
ln.tr-0 vizită oficială 
In Tanzania, A bond 
Jumbe, prim-vlcepre- 
șcdlnte al R. U. Tan
zania, Mgfoume Ka- 
wawa, aî doilea clce-

chimice, ușoara »i ali
mentare. InalUi oas
peți s-au interesat in 
mod special de insta- . 
talia de forat pufuri 
de apă, de tractoare ji 
alte mașini ti utilaje, 
de a căror calitate pia
ța tanzanlană a a»ut 
prilejul să se concin- 
gi ri dintr-o expoziție 
anterioară.

Modul de organizare 
îi de prezentare a pro-

9 Congresul miniștrilor pen- 

Stru problemele 
din țările arabe
Alger. Congresul a recomandat, Intre 

lUU - Ine?; 
retulul, a unul centru de formare a 

-<^tru tineret, prer 
de acțiune a tl 

_  .___ coordonare a orga 
de j tineret din țările arabe.

tru problemele - tineretului
j s-a încheiat la

„O conferință deeep- rile ou rimas ea sl 
tlonanta". Astfel call- 1—L-t- . ~----- ---  -
tică ziarul 
„L'AURORE" convor
birile de două zile.'de continuă «ă considere 
la Bonn. dintre ’ • ■ >-
președintele Franței. 
Georges Pompidou, și 
cancelarul RF. a Ger
manici. Willy Brandl 
— convorbiri care, do- 
trivit aceleiași nubll- 
catiL n-nu reușit să 
treacă dincolo de „ex- 
Dlicatii libere sl des
chise". Desl s-a Înscris 
In contextul Intllnlri- 
lor periodice dintre 
cele două state, in 
conformitate cu Tra
tatul de orletenio 
franco — vest-Herman. 
recentul dialog Brandt- 
Pomnldou a donăslt 
cadru! obișnuitelor 
conferințe semestriale. 
Actuala răbufnire a 
crizei monetare occi
dentale. In originile 
căreia ®e află decizia 
Ansllel de a lăsa lira 
sterlină «fl floteze, a 
adus ne Drim-blan 
preocupările urivlnd 
crearea „uniunii eco
nomice sl monetare" a 
Plete! comune. Pe do 
altă Darie, observatorii 
de Dresă vest-eurooenl 
âit^otau că această 
Inlilnlre &ă decidă 
dacă conferința la ni
vel Înalt n Pieței co
mune lărelte vn 
rau nu loc. In 
prestabilită — 19 
tomhrie.

„Asupra eravel 
bl«me mon-fare 

1 dlvlzeară. Parisul 
Bonnul.
«LES ECHOS», lucru-

pro- 
care

■ l| $1
zlaml

! Alger, congresul., a, recpmanoat, msra 
alielp, prearea, in cadrul Ligii Arate; 
a umil organism tadppendent ol line- #=n n î m ■ fi r» ’ vinari »ur»nfrn«»-• ra n

| cadrelor peni
H unul ghici de 
H arab ?! de coI .“ Todor Jivkov, prim-secretar 
| al C.C. al Pic. ■ Bulgar, președintele 
| Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 

I
I
§
I
n gcrl a unei catego... __
R cetățeni" 1 și' ..rwliz 
B porului argenlinean".

8fl încetat din viața
președinte al Venezuela!, Hau

-„"Alps pr9
| telit artificial
S miercuri în U

8
I
I
8
8 
8

!Î-
i
lja

1 li 
Ii ji

gite. Dialogul franco— 1 
vest-german. relevă a- 
gențla D.P.A., e-a În
cheiat ..fără ca această 
dată să fl fost con
firmată". Parisul con
sideră că allt tlmn cit 
membrii Pielei comu
ne nu vor vorbi In
tr-un singur glas in 
domeniul monetar ar 
ti Iluzoriu e.ă ee crea
dă In soliditatea orl- 

__________ cărui oroarea fn dlrec- ■ 
Parisul a- tla consolidării comu

nității vcst-curo»ene. 
Tocmai de aceea, pre
ședintele Pomoldou a 
Urnit sl de această 
dață ®ă reafirme că 1 
daeă IntllnLrea La nivel | 
înalt a ..celor 10“ ar 
trebui eă fie formală. I 
este mnl bine ca ea să 
f!e amlnată. Dimpo
trivă, Bonnul este de i 
părere că modificarea 
dalei prestabilite „or 1

înainte : nimic nu s-a 
‘Înrăutățit, dar nici nu 
s-a reparat". Franța

asanarea Dietei valu
tare drept o conditio 
prealabilă a creării 
„uniunii economice si 
monetare" care, așa 
cum B-n exprimat pre
ced In tale Pompidou, 
rămlne „obiectivul 
nostru fundamental". 
Totodată.
prectază că această 
condiție trebuie să fie 
IndeDllnllă Înainte de 
lărgirea. comunității 
vest-eurooene prin a- 
dererea Angliei sl a 
celorlalte trei candida
te. Poziția Franței in 
problemele monetare 
a Hăall. de această 
dată, o mal Iarnă au
dientă Io Bonn, numai 
că atunci dnd ®-a tre- 
cut la căutarea unei fl regretabilă". Aceas- 
leslrl din actuala criză tă problemă n-a fost 
valutară. lucrurile nu tranșată docit In mă- 
au putut fl urnite din 
loc. ..Purtătorii de cu- 
vint al celor două de
legații. relatează agen
ția FRANCE PRESSE 
nu rămas mull In ce 
privește mLfloac»!» ne 
care Franța sl R.F.G. 
în'elen să Ie fnloseM- 
că imnotrlva dezordi
nii de De nlata de 
schimb".

Cum era de asteotat 
dezacordul din dome
niul monefar s-n rfts- 
frint nesativ amara 
discuțiilor Drivlnd în
trunirea. Io 19 octom
brie. la Paris, a con
ferinței la nivel înalt 
o Plete! comune ■ lăr

aura In care e-a recu
noscut necesitatea con- i 
tlnuărll. in eăoîflminile 
viitoare, a lucrărilor 1 
pregătitoare. Miniștrii , 
de externe nl ..celor 
zece" se vor Intlini kt l 
19 Iulie pentru a in
certa să elaboreze o 
ordine de zl n confe- | 
rlhtal. si. numai In 
funcție de rezulta
tele acestei reuniuni, 
considers observatorii 
vest-eurooenl. se va 
puica sil dacă aștep
tata conferință va 
avea sau nu loc la 
■dala stabilită.

Gh. CERCELESCU

_____ ____ _______ __ ____ Bulgaria, 
a luminat ordinul „Gheorghl Dlnu- 
trov“ reprezentanților regiunii 
pentru succeselo obținute In dome
niul agriculturii.

Șeful statului argenti- 
Ueail, Alejandro Lanuase, a con
firmat că guvernul său a stabilit 
contacta cu ex-pre'edlntele JuanlPe
ron. In vederea alegerilor preziden
țiale din martie anul viitor. ,H a 
menționat că aceste contacte au ca 
scop „asigurarea participării Ia ale
geri a unei categorii importante da 

Uzarea unității jx>- 
in»

: a 
j fostul 

, , Raul Leoni.
Ales președinte In 19M. el șl-a exer
citat mandatul plita in IfMK). 1

„Cosmos-498" esle ,W'J1 sa'
1 al Pămlntulul, lan 

___ _ Uniunea Sovietică. Di
cum anunță agenția T.A.S.S., apf 
tura științifică instalată la bordul'- 
lelltuhil funci:țlonează normal.

Cel de-al 22-lea Festival anual 
internațional de film s-a înche
iat marți scara. In Berlinul occi
dental. Producția Holland „Po- 
vestirile din Canterbury'■ al 
cărei scenariu (dapd Geoffrey 
Chaucer) st realizare au fost a- 
sigurate da Pier Paolo Pasolini, 
a obținut'premiul intti — „Ursul 
de aur" — pentru cel mai bun 
fl’m de lung metrai. Actrița 
Elizabeth Taylor a obținut pre
miul „Ursul de argint', pentru 
cea mai bună interpretare femi
nină. iar actorul iialinn Alberto 
Sordl, pentru cea mai bună in
terpretare masculină.

Stare de urgența în de
partamentul Puno (Peru). 
Guvernul peruan a suspendat gâran- 
țllle consâluțloMle și a decretat 
stare de urgență in departamentul 
Puno. Aceste măsuri au fost adoptate 
In vederea menținerii ordinii șl 
ele au ca scop să ducă ta lichidarea 

căror factl- 
ln depărta-
’î ■■ r

Americanul Lotri* 
plnâ acum pacientul 
supraviețuit cel mal mult unei 
operații de transplantare a ini
mii : la 21 august el va împlini 
patru ani de clpd a primit, la 
un spital din Richmond (Virgi
nia), inima unu! tlnâr de 17 ani, 
mort intr-un accident. Russel 
{d-a reluat de mult funcția de 
profesor’la un liceu din India
napolis ți duce o viată absolut 
normală.

Treizeci și trei de per
soane și-au pierdut vicia 
ca urmare a ciocnirii autobuzului in 
care călătoreau, cu un tractor. In 
provincia Orfente din Cuba.
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