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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN PAKISTAN

arantează

Călduroasă primire la 
Islamabad
Convorbiri fructuoase, 
evidențiind noi posibili
tăți pentru amplifi
carea cooperării

ÎNCEPEREA
CONVORBIRILOR OFICIALE
La sediul Palatului prezidențial 

din Rawalpindi au început, luni 
după-amiază, convorbirile oficiale 
dintre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintele Republicii Islamice Pakis
tan, Zulfikar Aii Bhutto.

La convorbiri participă, din par
tea română, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Nico
lae M. Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Ex
terior, Gheorghe Oprea, consilier 
al președintelui, Mihai Magheru, 
ambasadorul României la Islama
bad, și alte persoane oficiale.

Din partea pakistaneză iau parte 
J. A. Rahim, ministru pentru pro
blemele prezidențiale, ministrul co
merțului și producției, Mubashir 
Hasan, ministrul afacerilor econo
mice și finanțelor, Rafi Raza, con
silier special al președintelui, Aziz 
Ahmad, secretar general la Minis

Ambianță 
cordială, 

prietenească
RAWALPINDI 8 (Ager- 

pres). — Luni, 8 ianuarie, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit la Is
lamabad, pentru o vizită o- 
ficială de patru zile, la 
invitația președintelui Repu
blicii Islamice Pakistan, Zul
fikar Aii Bhutto.

După un zbor de peste cinci 
mii de kilometri, nava prezi
dențială, escortată de la fron
tiera țării-gazdă de avioane 
militare pakistaneze, ateri
zează pe aeroportul interna
țional al Islamabadului.

Este ora 10. Pe aeroport 
domnește o atmosferă sărbă
torească, plină de însuflețire, 
caracteristică marilor eveni
mente.

Pe clădirea aerogării sini 
arborate drapelele celor două 
țări — tricolorul românesc și 
steagul alb-verde al Pakista
nului.

în întîmpinarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu au 
venit președintele Zulfikar Aii 
Bhutto și soția sa, Nusrat 
Bhutto.

Pe aeroport se află o mare 
mulțime de locuitori ai capi
talei și ai orașului Rawal
pindi, veniți să-1 întîmpine pe 
șeful statului român. Prin di
fuzoarele aeroportului sînt 
transmise melodii populare 
românești și pakistaneze. Un 
ansamblu folcloric local pre-

(Continuare în pag. a IV-a) 

terul Afacerilor Externe, S. A. D.
Bukhari, ambasadorul Pakistanului 
la București, și alte persoane ofi
ciale.

în cursul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă cordială, prie
tenească, a avut loc un schimb de 
păreri privind dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, precum și
asupra unor probleme internațio- La sosire, pe aeroportul din Islamabad, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Zulfikar Aii Bhutto 
nale. își string călduros mîinile

In timpul convorbirilor oficiale

Dineu în onoarea președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu

Președintele Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, și 
soția, Nusrat Bhutto, au oferit, la 
Palatul prezidențial, un dineu în 
cinstea președintelui Consiliului de

Toastul președintelui
Zulfikar Aii Bhutto

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Excelențe, doamnelor și domni
lor.

în numele guvernului și poporu
lui Pakistanului aș dori să salut 
cu multă căldură pe distinșii și 
onorații noștri oaspeți din Româ
nia. Am avut azi după-amiază 
convorbiri. Știam și înainte de 
aceste convorbiri că vom realiza 
progrese la întîlnirea noastră. Iar 
motivul este simplu. Este sigur că 
politica externă a României și po
litica externă a Pakistanului sînt 
conforme cu un număr de principii

Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Au participat persoanele oficiale 
române care îl însoțesc pe șeful 

internaționale recunoscute și sta
tornicite în lume ; această politică 
externă este bazată pe norme de 
justiție și echitate internațională.

încă de la independența noastră, 
încă de cînd am stabilit relații di
plomatice,. de fiecare dată cînd am 
văzut că se ivesc diferite crize sau 
probleme |în lume — în Asia, în 
Europa, America Latină, în Africa, 
la O.N.U. — guvernele României și 
Pakistanului s-au regăsit împreu-

(Continuare in pag. a III-a) 

statului nostru în vizita sa în Pa
kistan. Au luat parte Fazii Elahi 
Choudhry, președintele Adunării 
Naționale, J. A. Rahim, ministru 
pentru problemele prezidențiale,

Excelențe, doamnelor și dom
nilor.

Este o deosebită plăcere pentru 
mine, pentru tovarășa mea și co
laboratorii mei că am putut răs
punde amabilei dumneavoastră in
vitații, domnule președinte, de a 
vizita Pakistanul. Doresc să exprim 
mulțumirile noastre, atît dumnea
voastră, cit și populației, pentru 
primirea cordială pe care ne-ați fă
cut-o. în aceste sentimente calde 
cu care am fost întîmpinați ve
dem o expresie a relațiilor de prie

ÎN PAG. A III-A

Solemnitatea
A A v 0 •înminani 

unor înalte
distincții 

pakistaneze 
și românești

ministrul comerțului și producției, 
Akbar Khan, ministrul de stat 
pentru securitatea internă, genera- 

(Continuare în pag. a IlI-a) 

tenie și colaborare dintre popoarele 
noastre.

Am venit în țara dumneavoastră 
animați de dorința sinceră de a 
extinde, atît în domeniile economic, 
științific, cultural, cît și în alte do
menii, colaborarea fructuoasă de 
pînă acum. într-adevăr, convorbi
rile pe care le-am început azi au 
evidențiat că există posibilități 
reale de a extinde mult relațiile 
de colaborare intre România și Pa
kistan.

(Continuare în pag. a IlI-a) 

ritmicitatea
„Stă în puterea fiecăruia din

tre noi de a realiza in cele mai 
bune condiții planul pe anul 
viitor". Acest îndemn mobiliza
tor rostit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în noaptea de Anul 
Nou. Ia posturile de radio și te
leviziune, a stîrnit un puternic 
ecou, o largă mobilizare a tutu
ror energiilor creatoare în toate 
unitățile economice, în toate sec
toarele producției materiale. Din 
întreaga țară primim vești din 
care rezultă că planul se înde
plinește cu succes, încă din pri
mele zile — o dovadă convingă
toare că oamenii muncii au în
țeles indicațiile formulate de 
conducerea partidului privind 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan pe anul 1973, lichidarea lu
crului în „asalt", asigurarea unei 
încărcări judicioase, cît mai de
pline a capacităților de produc
ție în fiecare unitate, începînd 
cu primele zile, cu primele luni 
ale anului.

Coordonatele activității pe a- 
cest an sînt clar definite de do
cumentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972, care 
constituie un program de acțiu
ne practică, a cărui realizare ri
guroasă se cere urmărită pretu
tindeni cu înalt spirit de răs
pundere. Ca tribună a luptei

Din abatajele miniere - 
mai mult cărbune

HUNEDOARA. Ex
ploatarea minieră Lti- 
peni, cea mai mare 
mină din bazinul car
bonifer al Văii Jiului, 
este principalul furni
zor de cărbune utilizat 
de hunedoreni in fa
bricarea cocsului meta
lurgic. Printr-o hărni
cie pilduitoare, colec
tivul minei s-a afirmat, 
în decursul timpului, 
dind producții sporite 
țării. Anul trecut, din 
sectorul 4 al minei, 
mai precis din mijlocul 
brigăzii Eroului Mun-

Un nou
A

hl
CRAIOVA (Cores

pondentul „Scînteii", 
Nistor Țuicu). — Zi
lele acestea, muncito
rii, inginerii și tehni
cienii din cadrul 
T.C.I.F. Craiova au 
început lucrările la un 
nou sistem de iri
gații — Cetate-Galicea 
Mare — cu o supra
față de 48 000 de ha. 
Peste 8 000 ha din noul 
sistem vor fi irigate cu 
apă din canalul ma

cii Socialiste ■ Petre 
Constantin, a fost 
declanșată inițiativa 
„Două cicluri in plus, 
Pe lună". Inițiativa a 
fost îmbrățișată in 
scurt timp de nume
roase brigăzi de mineri 
din abatajele frontale 
ale minei, in rindul 
cărora amintim pe cele 
conduse de Ioan So
lomon, Vasile Rusu, 
Vasile Caila, Nicblae 
Gavra ș.a. Acum, la 
inceput de an nou, se 
constată că aceste pu
ternice formații de

gistral al sistemului 
Calafat — Băilești, 
care are debite dispo
nibile. Tot in scopul 
asigurării apei nece
sare, la Cetate se, 
construiește o stație 
de pompare care va 
avea un debit de 
30 mc pe secundă. De 
aici, apa va fi trans
portată pînă la prima 
terasă a Dunării, de 
unde, cu o stație fixă, 
va fi ridicată și în

Orașe fruntașe In Întrecerea patriotica: REȘIȚA 

72000 DE GOSPODARI 
MÎNDRI DE ORAȘUL LOR 

(tn pcig. a Il-a)

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

Domnului RICHARD NIXON
Președintele Statelor Unite ale America

CASA ALBA, WASHINGTON D. C.
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere, îmi este deosebit de agreabil să vă adresez sincerele mele felicitări.
Amintindu-mi cu multă plăcere de întîlnirile și convorbirile cordiale 

purtate cu dumneavoastră, îmi exprim și cu această ocazie încrederea că 
relațiile dintre Republica Socialistă România și Statele Unite ale Ame- 
ricii se vor dezvolta și în viitor în interesul prieteniei și conlucrării din
tre popoarele noastre, în folosul păcii, colaborării și înțelegerii interna
ționale.

Soția mi se alătură pentru a vă transmite dumneavoastră și doamnei 
Nixon cele mai bune urări de sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Români»

pentru înfăptuirea exemplară, Ia 
nivelul maximal, a tuturor sar
cinilor de plan pe acest an, zia
rul nostru deschide, incepind cu 
numărul de azi, o nouă rubrică 
economică intitulată „Investiga
ție pe filieră". în cadrul acestei 
rubrici ne propunem să consem
năm opiniile oamenilor din fa
brici. de pe șantiere și din insti
tute cu privire la problemele 
majore ce preocupă colectivele 
unităților in care lucrează, să 
aducem in discuție unele aspec
te critice care se cer grabnic 
înlăturate, să evidențiem expe
riențele și inițiativele valoroase, 
să confruntăm punctele de ve
dere ale cadrelor de conducere, 
cu cele ale muncitorilor și teh
nicienilor care lucrează nemij
locit in secții și ateliere, în legă
tură cu posibilitățile de a folosi 
mai bine resursele tehnice, ma- 
tcriale și umane din fiecare uni
tate economică, în scopul înde
plinirii exemplare, ritmice, încă 
din primele săptămini, a sarci
nilor cantitative și calitative ale 
planului pe acest an. hotărîtor 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen.

In pagina a. ll-a : Consemnări 
de la F.M.U.A. București 

muncă au făcut reale 
progrese, fiecare reu
șind ca, prin creșterea 
simțitoare a randa
mentelor — care au a- 
juns, in unele cazu:li. 
pînă la aproape 11 tone 
de cărbune pe post — 
să extragă și să tri
mită la „zi“ cu 2 piriă 
la 12 la sută mai mult 
cărbune peste sarcinile 
de plan. Așadar. în ba
zinul carbonifer al 
Văii Jiului anul nou a 
inceput sub bune aus
picii.

sistem de irigații 
județu! Dolj

dreptată spre terenu
rile ce urmează a fi 
irigate. Spre deosebire 
de sistemul Calafat — 
Băilești, unde întreaga 
suprafață se irigă nu
mai prin aspersiune, 
aici, circa 30 la sută 
din suprafață va fi a- 
menajată pentru iriga
ții prin brazde. Siste
mul va fi terminat în 
întregime pină la 
sfîrșitul actualului cin
cinal.
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Consemnări de la F. M. LL A.» BucureștiMAI ÎNTÎI, ÎȘI SPUN CUVINTUL
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Vă reținem atenția cu un 
sondaj. Un sondaj efectuat 
la Fabrica de mașini-unelte 
și agregate din București 
privind demarajul produc
ției în anul 1973. Douăzeci 
de muncitori din secția de 
uzinaj greu — sector de 
bază al uzinei — au 
următoarele răspunsuri 
întrebările de mai jos :

1. Aveți asigurate toate 
condițiile tehnice, materia
le și organizatorice 
a lucra din 
zile ?

o „Da“ - 
«i „Nu" —
2. Cit din

cru nu-1 puteți utiliza efec
tiv în producție *

e pînă
— 5.

O între 
nute — 4.

peste
— 11.

3. Comparativ cu 
zile ale anului trecut, cit ați 
produs în primele zile 
acestui an ?

O 
o 
e
4.

liza 
revin 
lunii ianuarie ?

® „Da" — 11. 
® „Nu" — 9.
5. Care sint principalele 

neajunsuri care se 
festă ?

® șase răspunsuri 
discuție organizarea 
tuoasă a fluxului 
logic.

o șase răspunsuri 
ză probleme de aprovizio
nare tehnico-materială, ca
litatea pieselor turnate.

<9 trei răspunsuri 
doază probleme de 
care și normare.

s> cinci răspunsuri 
feră la lipsa de S.D.V.-uri.

Ce concluzii se desprind 
pe marginea acestui son
daj ? Desigur, in legătură 
cu fiecare problerpâ ar fi 
multe lucruri de spus. Ceea 
ce surprinde din capul lo- 

'■’•cului însă'1 este faptul că 
.,^n secția de„u?inaj greu, ca 

de altfel, in .întreaga, uzină, 
nu s-au asigurat integFaF 
condițiile coresnunzătoare 
unul ritm de lucru con
stant, încă din primele zile 
ale anului, pentru a se ob
ține realizări la nivelul 
sarcinilor maximale ale 
planului. Cu alte cuvinte, 
cu toate că în anul trecut 
uzina a întimpinat serioa
se greutăți în organizarea și 
desfășurarea producției, 
care au dus la nerealizarea 
sarcinilor de plan, se vede

plin in

8.
12. 

timpul

la 20

20 șl

30

dat 
la

pentru 
aceste

de lu-
7

de

30

de

minute

de ml-

minute

ultimele

ale

mai mult — 8. 
egal — 4.
mai puțin — 8.
Considerați că veți rea- 
integral sarcinile ce vă 

în prima decadă a

că nu s-au tras învățămin
tele cuvenite pentru activi
tatea anului in curs. Sur
prinde o asemenea consta
tare. mai ales dacă avem 
în vedere faptul că sarcini
le ce revin uzinei in acest 
an sint considerabil mari, 
comparativ cu realizările a- 
nului precedent : producția 
globală crește cu 38,2 la 
sută, producția-marfă cu 
67.2 la sută, productivitatea 
muncii cu 29,8 la sută, iar 
cheltuielile la 1 000 lei se 
reduc cu 111 lei. Și practi
ca dovedește că rodnicia 
bilanțului de ansamblu al 
oricărei 
in realizarea planului 
influențate, in mod 
de demarajul de la 
de an.

A doua întrebare 
cut-o in sondajul 
inspirați de un calcul afi
șat. in văzul tuturor, in 
curtea fabricii : ..Pierderea 
unui singur minut pe zi din 
timpul de lucru reprezintă, 
anual, irosirea unei pro
ducții de 869 mii lei". Și, 
dacă avem din nou in ve
dere răspunsurile | 
în cadrul sondajului 
tru. constatăm că. din 
cate, timpul de lucru 
este utilizat 'integral : 
muncitori răspund că 
pot lucra efectiv, din dife
rite motive, peste 30 de mi-

uzine, ritmicitatea 
sint 

decisiv, 
început

am tre- 
nostru,

primite 
i nos- 

pă- 
nu 

11 
nu

mani-

pun in 
defec- 
tehno-

vizea-

abor- 
califi-

se re-

• M

Cu rezultatele sondajului 
de față, discutăm cu ing. 
Virgil Stere, șeful secției 
uzinaj greu.

— 75 la sulă dintre mun
citorii care au răspuns la 
sondajul nostru afirmă că 
nu sint create condiții teh- 
nico-organizatorice nece
sare realizării, încă din 
primele zile ale acestui an. 
a unor producții maxime, 
corespunzătoare sarcinilor 
majore ce revin uzinei. 
Care sint cauzele acestei 
situații ?

— Da. este adevărat. Acei 
muncitori care au arătat că 
nu prea au de lucru sint în 
genpral cei de la grupele de 
mașini ra’boteze și freze 
portale. unde decalajul față 
de celelalte grupe de mașini 
este foarte mare. De ce ? 
Aici am extins lucrul in 3 
schimburi, dar furnizorul — 
uzina .,23 August" — nu 
ne-a aprovizionat cu semi
fabricate suficiente care să 
asigure o încărcare unifor
mă a mașinilor pe tot 
parcursul celor trei schim
buri. La alte grupe de ma

Fiecare leu investit

nule pe schimb. Or, dacă am 
extinde calculul timpului 
pierdut de cei douăzeci de 
muncitori care au răspuns 
in cadrul sondajului nos
tru, nu este greu de ima
ginat la ce cifre s-ar ajun
ge pe ansamblul fabricii. 
Mult, exagerat de mult 
timp se irosește într-o uzină 
care dispune de tot ceea ce 
are nevoie pentru a folosi 
cu maximum de randament 
potențialul tehnic și uman ! 
Exagerat de mult, dacă a- 
vem in vedere că prevede
rile planului pe anul 1973 
trebuie realizate la parame
trii maximali Încă din pri
mele zile. Iată. acum, și un 
prim efect : nouă muncitori 
au răspuns, categoric, că nu 
pot realiza sarcinile ce le 
revin in prima 
nii ianuarie.

Desigur, la 
mașini-unelte 
din București 
meroși muncitori 
care dovedesc in fiecare zi, 
în fiecare ceas că știu să 
muncească cu maximum de 
randament, că știu să pre- 
intimpine risipa de timp. 
De altfel, toți muncitorii 
chestionați, la o întrebare 
adresată in afara sondaju
lui. au răspuns că pot și 
sint hotăriți să muncească 
cu o productivitate 
mai inaltă, 
plin mașinile, 
lucru, dar pentru 
este necesar să se 
neajunsurile care 
petă de la un an

in-

ci- 
sâ

decadă a lu

Fabrica de 
și agregate 
există nu- 

fruntași

mult 
din 
de

folosind 
timpul 

aceasta 
lichideze 

se re
ia altul.

șini. dimpotrivă. încărcarea 
este mare, iar sarcinile de 
plan abia pot fi realizate. 
Și. ca urmare, se acumu
lează o mare cantitate de 
producție neterminată. O 
altă problemă care nă 
creează nenumărate greu
tăți este aceea referitoare 
la volumul mare de rema
nieri pe care le necesită 
piesele turnate și eboșate 
sosite de la uzina ..23 Au
gust". Bunăoară, din 28(190 
ore cit se lucrează în 
secție, intr-o lună. 9 000 
de ore sint afectate efectuă
rii unor asemenea operații. 
Mai mult, ca urmare a’a- 
cestor defecte existente- la 
un număr măre' de piese 
turnate, se deteriorează și 
un mare volum de S.D.V.- 
uri aduse din import.

— Surprinde marea risi
pă de timp în uzină. Cum 
o explicați și ce credeți că 
trebuie făcut pentru 
lichidată ?

— După părerea 
timpul se irosește din 
motive. întii, pentru că, din 
lipsă de piese turnate apar.

se

1N SECTORUL SERVICIILOR PUBLICE:

pentru fiecare dintre noi
în formularul sta

tistic care stă la baza 
calculelor de planifi
care economică, la ca
pitolul „servicii pu
blice" figurează 8 de
partamente. A prezen
ta distinct realizările 
fiecăruia dintre ele, 
chiar și dacă ar tre
bui să ne referim nu
mai la un singur an
— noi l-am ales pe 1972
— ar fi destul de di
ficil. Vom încerca, de 
aceea, să ne rezumăm 
spre edificare 
prezenta citeva 
toare.

în transporturi, 
cîteva miliarde 
cate de stat au 
semnat 300 vagoane 
de călători, cîteva zeci 
de locomotive electrice 
și Diesel, 100 auto
buze, 3 avioane, o 
navă rapidă de pasa
geri, 96 km de auto
stradă, 170 km de dru
muri 
pasaje 
mari 
gări, 27 km de cale fe
rată electrificată,
27 000 de noi posturi 
telefonice și multe 
altele. Criteriile 
mărite au 
principal 
de o parte, 
vestiți să 
o reducere 
material în care sint 
serviți călătorii, iar, 
pe de altă parte, să 
se realizeze condiții 
superioare de confort.

în cooperația mește
șugărească, zestrea s-a 
îmbogățit în ultimul 
an cu aproape 600 mi
lioane lei, adică mai 
mult decit investițiile 
din întreaga perioadă 
1961—1965. Pentru mai 
buna servire a popu
lației au fost construi
te 33 noi complexe de 
servire (proprii sau 
în colaborare cu orga
nizațiile comerciale), la 
parterele blocurilor

unități

la a 
sec-

cele 
alo- 
in-

modernizate, 3 
denivelate, 2 

poduri, 5 auto-

ur- 
în 
pe 

in-

fost 
două : 

banii 
conducă la 
a timpului

s-au amplasat 
de diverse profiluri, 
însumind o suprafață 
totală de 2 800 mp. Prin 
realizarea în 1972 a ce
lor șapte noi spălăto
rii și curățătorii chi
mice (in orașele Tg. 
Jiu, Brăila, Sf. Gheor- 
ghe, Miercurea Ciuc, 
Satu-Mare, Zalău și 
Brașov) este pe punc
tul de a se încheia ac
țiunea de amplasare 
in fiecare județ a cite 
unei unități 
gen.

Eforturile 
de profil au 
dreptate nu numai 
direcția sporirii rețelei 
unităților de 
dar 
bună 
relor. Toate cele cinci 
noi 
realizate in acest 
(la Sf. Gheorghe, Dro- 
beta Tr. Severin, 
Alba Iulia, Arad și Tg. 
Jiu) au fost înzestrate 
cu aparatură de diag
nosticare. reglare și re
parare din cea mai 
modernă. La fel și a- 
telierele de reparat ra
dio și televizoare. Prin 
dotarea unităților cu 
utilaje noi, mai efi
ciente — acțiune care 
a cuprins și rețeaua 
spălătoriilor și curăță
toriilor chimice, a ate
lierelor foto, a unități
lor de reparații în 
construcții ș.a. — s-a 
urmărit, și s-a reușit in 
bună parte,ca, pe lingă 
îmbunătățirea calității 
serviciilor prestate, să 
se realizeze și o diver
sificare a prestațiilor. 
Imaginea meșteșuga
rului modern a încetat 
să mai fie cea a lu
crătorului cu daltă și 
ciocan. Astăzi se lu
crează cu aparatură de 
mare precizie și pro
ductivitate, de un inalt 
grad de tehnicitate, 
înșiși meșteșugarii sint 
preocupați de perfec-

de acest

unităților 
fost in- 

in

servire,
și pentru o mai 

dotare a atelie-

autoservice-uri
an

ționarea propriilor us
tensile. Prin autoutila- 
re, cooperativele meș
teșugărești au realizat 
in anul trecut peste 120 
de repere de utilaje și 
aparatură in valoare 
de aproape 50 000 000 
lei.

Ca și in anii trecuți, 
cooperația meșteșugă
rească și-a indreptat 
atenția in 1972 spre ac
tivitatea de depanare 
și întreținere a bunu
rilor de folosință inde- 
lungată din mediul ru
ral. Alături de noile 
unități de profil, În
ființate de cooperația 
de consum (care iși au 
sediul in comune), in- 
cepind cu anul trecut 
se deplasează prin sate 
și comune, pentru a 
depana aparatele de
fecte. 100 de noi ma
șini achiziționate in 
acest scop de coopera
ția meșteșugărească.

Ministerul 
Electrice, 
Turismului, 
Națională a 
velor de 
C.S.E.A.L., 
coop au investit și ele 
sute și sute de milioa
ne de lei. Investițiile 
au fost concretizate in 
noi unități de interes 
public, in instrumente 
și aparatură ce 
prestarea — in 
condiții — a 
servicii. Statul, 
face toate eforturile 
pentru înzestrarea u- 
nităților de servire cu 
utilaj modern, astfel 
incit solicitările cetățe
nilor să poată fi satis
făcute cît mai bine și 
cit mai operativ. Mai 
rămine numai să con
statăm îmbunătățiri 
corespunzătoare și în 
organizarea efectivă a 
serviciilor, și în ma
niera in care sintem 
serviți.

Energiei 
Ministerul

Uniunea 
Cooperati- 
Producție, 

Centro-

permit 
bune 
unor 
deci,

Mihai IONESCU

72000 de gospodari A intrat in fabricație

mîndri de orașul lor
la uzina „Independența”-

Sibiu

după cum s-a văzut, „go
luri" de producție. în al 
doilea rînd, datorită organi
zării necorespunzătoare a 
muncii in secție, a fluxului 
tehnologic. Mașinile în loc 
să fie așezate in linii teh
nologice, sint distribuite la 
intîmplare.

— Un exemplu ?
— Oricare doriți, pentru 

că aici sint așezate fără nici 
un criteriu o freză, alături 
de un borhkwerk sau o ra- 
boteză ș.a. De aici rezultă 
dificultăți, atit in coordo
narea producției de către 
maistru, cit și in buna func
ționare a transportului 
tern.

— Este oare nevoie ca 
,neva din afara uzinei
intervină pentru înlătura
rea empirismului in orga
nizarea fluxului tehnologic, 
a muncii in general ?

— Nu. Dar pentru aceasta, 
conducerea uzinei ar trebui 
să fie mai fermă, și să in
tervină cu mai multă hotă- 
rire, pentru a asigura pri
mirea la timp a pieselor 
turnate, iar calitatea lor sâ 
fie cit mai bună. Și. de a- 
semenea, să ia'măsuri ener
gice pentru amplasarea ma
șinilor in linii tehnologice, 
(de altfel, aceasta este o 
problemă care se ridică de 
cițiva ani in uzină — n.ns.), 
operație nu prea costisitoa
re și nici atit de complica
tă. dar care depășește 
competența conducerii sec
ției noastre.

— în secția pe care o 
coordonați se vor realiza 
sarcin’le de plan pe luna 
ianuarie ?

— Sint de semnalat cîte- 
trecut 

restanță față de 
prezent, așa 

cum ați putut con- 
persistă incă nu- 

dificultăți. Exis-

va aspecte. De anul 
există o 
plan, iar în 
după 
stata,
meroase
tă, ce o drept, o programa
re. dar atit 
este asigurată 
rială necesară, 
rămine, ca și in ceilalți ani. 
numai pe hirtie. Cred că 
trebuie ca. in acest an, con
ducerea uzinei să intreprin- 
dă măsuri prompte și e- 
ficace.

în concluzie, toiul depin
de acum de conducerea 
uzinei. Precizez că întregul 
colectiv al secției este ho- 

' tărit să facă totul pentru a 
realiza planul. G.reutățile. de 
care no lovim sint. insă, 
deocamdată, destul de mari.

(CE RĂSPUNS DAU 
CADRELE DE CONDU
CERE ALE UZINEI SI 
CENTRALEI LA PROBLE
MELE RIDICATE DIRECT 
DE OAMENII DIN PRO
DUCȚIE ? RĂSPUNSUL - 
INTR-UN NUMĂR VIITOR 

ZIARULUI NOSTRU).

timp cit nu 
baza mate- 
aceasta va

din porțile de 
de pe malurile

voluntar nu nu
de construcții, ci

meni au participat 
mai pe șantierele 
și la reparații, întrețineri de străzi, 
de trotuare și drumuri. Același spi
rit și aceeași răspundere civică, a- 
ceeași dragoste pentru orașul lor 
s-au făcut simțite anul trecut la ri
dicarea. intr-un timp record, a ci
nematografului de vară, la amena
jarea unei frumoase tabere pentru 
copii la Riul Alb, la extinderea spa
tiilor verzi cu 15 hectare. De ase
menea. lot din inițiativa și cu spri
jinul cetățenilor, intre care foarte

ne 
vom 
mai 

pentru continua înfrumusețare 
șiței. premiul și diploma atribuite 
constituind un imbold pentru parti
ciparea tuturor cetățenilor la reali
zarea acțiunilor stabilite cu ei înșiși 
în adunările publice. Am început să 
construim cel mai mare magazin co
mercial in noul centru civic al mu
nicipiului. Tot in acest an. cetățe
nii s-au angajat să contribuie la ri
dicarea noului

acest an — 
primar — ne 
muncim și

spune 
stră- 
bine 

a Re-

w îBteoerea patriotfcă:

SIBIU (corespondentul ..Scîn
teii". Nicolae Brujan). — Expe
riența cișligată de uzina „Inde- 
pendența"-Sibiu la executarea cu 
succes a celei mai importante 
comenzi din ultimii ani — blin
dajul galeriei forțate a hidrocen
tralei de pe Lotru, o premieră 
industrială românească — a con
stituit pentru forurile de resort 
un argument in plus de a încre
dința acestui harnic colectiv o 
nouă comandă de mari propor
ții. Este vorba de executarea 
conductei forțate a hidrocentralei 
Someș-Mărișelu. După aprofun
darea studiilor, noua comandă a 
fost lansată în producție zilele 
acestea.

— Avem de executat un ade
vărat gigant de oțel — ne spunea 
tovarășul Sielian Achim, inginer- 
șef al uzinei. Lungimea conduc
tei este de 744 metri, iar diame
trul de 3,2 metri. Grosimea blin
dajului — executat din oțel de 
rezistență marc și granulație 
fină — este de 53 mm la intrare 
și de 12 mm la ieșire. Pentru 
asigurarea unei calități ireproșa
bile a lucrării, ca și in cazul con
ductei „Lotru", controlul sudurii 
virolelor și tronsoanelor 
fectuat cu ultrasunete 
Rontgen. Dar principala 
garanție pentru calitatea 
o constituie faptul că 
realizatorii conductei forțate 
hidrocentralei de pe Someș 
află și de astă dată echipele con
duse de Ioan Stimeriu și loan 
Moga, oameni cu o inaltă califi-

mulți siderurgiști, constructori de 
mașini și ceferiști, s-a amenajat un 
original muzeu — cel al locomoti
velor — care prezintă istoria vie a 
metalurgiei pe aceste meleaguri.

De la primarul Reșiței am aflat, 
de asemenea, că în fruntea tuturor 
acțiunilor voluntar-patriotice s-au 
aflat, lucrînd efectiv, toți deputății 
și membrii comisiei de organizare a 
întrecerii, edilii municipiului. Așa se 
explică faptul că, fiind receptate nu
meroase propuneri ale cetățenilor, 
s-au creat noi baze sportive, ștran
duri. solarii și terenuri de joacă 
pentru copii, s-au realizat două 
hectare și jumătate de noi trotuare 
din beton și plăci de beton, iar a- 
proape opt hectare de străzi și tro
tuare au fost reparate, moderniza
te. Vrednicia ’ reșițenilor s-a Eviden
țiat in anul trecut și pe șantierele 
de construcție a celor peste 500, de 
noi apartamente cu care s-a îmbo
gățit zestrea municipiului. Aflînd că, 
in anumite perioade, șantierele res
pective duc lipsă de forță de muncă 
necalificată, numeroși cetățeni, intre 
care viitorii locatari, au contribuit 
voluntar la executarea blocurilor 
respective in termenele prevăzute și 
chiar mai devreme.

Valoarea lucrărilor efectuate anul 
trecut prin muncă voluntar-patrioti- 
că de către reșițeni se ridică la 
peste 70 milioane lei. față de nu
mai 26 de milioane lei cit preve
dea angajamentul lor inițial.
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Fabrica de 
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Vestea că tn Întrecerea patriotică 
pe țară, pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a localităților, muni
cipiul lor a obținut premiul I. a fost 
primită cu satisfacție și bucurie de 
către cei 72 000 de reșițeni. care au 
pus anul trecut umărul la realizarea 
unor Importante lucrări de larg in
teres obștesc. Spiritul civic, iniția
tiva și hărnicia lor au înscris pe car
tea de vizită a municipiului Reșița 
noi insemne ale frumosului.

Pășind pe oricare 
intrare ale orașului 
Birzavei, te intim- 
pină cartiere noi, 
moderne, cu parcuri 
și zone florale. cu 
edificii impunătoa
re, intre care noul 
Institut pentru pro
iectări de echipa
ment hidroelectric, 
un complex școlar 
(liceu economic și li
ceu industrial), ma
gazine și unități de 
largă utilitate pu
blică. Sint numai cîteva din nou
tățile anului 1972, care întregesc 
imaginea de ansamblu a numeroa
selor edificii social-culturale durate 
pe „vatra cu foc nestins" de peste 
două secole a Reșiței. în noul cen
tru civic s-au înălțat un impunător 
sediu administrativ, un complex ho
telier. un cinematograf de vară, spa
ții comerciale noi. Atribuirea pre
miului I municipiului Reșița este un 
omagiu adus tuturor celor care, după 
munca depusă la furnal sau in fața 
cuptorului de oțel, la strung sau in 
fața planșetelor, in instituții sau pe 
băncile școlilor, și-au dăruit, cu ini
țiativă și pasiune, multe din orele 
lor libere pentru ridicarea unor con
strucții sau plantarea de flori și ar
buști ornamentali, pentru amenaja
rea de drumuri sau căi de acces spre, 
frumoasele locuri de agrement din 
imprejuf'imi.

— Rezultatele pe care le-am ob
ținut in intrecerea patriotică de a- 
nul trecut — ne spune tovarășul 
Ioan Sfercocea, primarul munici
piului Reșița — sint rodul mun
cii entuziaste a tuturor cetățe
nilor noștri, tineri și virstnici — ro
mâni. germani, sirbi și de alte na
ționalități. Cu toții au înțeles că buna 
gospodărire și înfrumusețare a ora
șului nu înseamnă numai contribu
ția la obiective mari, complexe, ci 
și la așa-zisele ..lucrări mărunte", 
dar de larg interes pentru fiecare 
locuitor in parte. Mii și mii de oa-

spital cu o capaci
tate de 600 de paturi, 
la construirea unei 
mari piețe in preaj
ma gării Rcșița-sud. 
Totodată, vom pune 
și mai bine in va
loare zonele dc a- 
grement din jurul 
Reșiței. In realiza
rea tuturor acestor 
obiective mari 
vom sprijini, ca 
pină acum, 
putați

Mitru Chirii, strungar la 
motoare Diesel, Francisc 
lectrician), precum și pe 
frunte ai Reșiței, mereu 
toate acțiunile noastre 
Pandurii, Matei Stubnya,
Doga, Hermina Fiat, Adolf Csunda, 
Ion Nedelcea, Ion Draschan, Ion Rusu 
și mulți, mulți alții). Ne propunem 
alte modernizări de drumuri, străzi 
și trotuare, extinderea parcurilor și 
grădinilor, sporirea numărului de 
flori pe... locuitor. De asemenea, 
vrem să ducem la bun sfirșit o lu
crare de amploare, cum este împă
durirea cu conifere a versanților 
din jurul municipiului și crearea 
unor zone plantate cu liliac. Do
rim - și ne vom strădui ca și in 1973 
să aspirăm la un loc fruntaș intre 
cele mai frumoase municipii ale pa
triei.
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Gh. BREHOI
consilier juridic principal 
in Ministerul Muncii
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inițiativa

- a unității sau a sala- 
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V. SALAGEAN 
A. POPESCU
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NOUL COD AL MUNCII 
Sa-/ cwmaflw temehfc/

Codul muncii stabilește 
turile de muncă incetează 
acordul dintre persoana 
in muncă și unitate, fie 
facerea contractului din 
unei părți 
viatului — . 
termenului pentru care a fost 
cheiat contractul, dispoziție care se 
referă la contractele pe durată 
terminată.

Situațiile în care contractul 
muncă poate fi desfăcut din 
țiativa unității sint prevăzute, 
noul cod, in mod expres și limita
tiv. Cînd ] 
muncă nu a 
profesional 
sau încălcări 
viciu, sau în 
finitivă pentru o infracțiune in 
gătură cu munca — contractul 
muncă al persoanelor în cauză poate 
fi desfăcut in termen de cel mult o 
lună de la constatarea, de către con
ducătorul unității, a imprejurărilor 
care au constituit temeiul desfacerii.

In cazurile in care unitatea isi 
reduce personalul, se mută in altă 
localitate, ori iși incetează activita
tea. in caz de neeprespundere 
fesională, precum și atunci cind 
postul ocupat de o persoană 
reintegrat, pe baza 
lor competente, cel 
anterior acest post 
obligată să acorde 
rei contract de muncă a fost desfă
cut, datorită situațiilor respective, un 
preaviz de 15 zile lucrătoare. în pe
rioada preavizului, cel in cauză este 
obligat să-și continue activitatea 
potrivit programului de lucru al 
unității.

Dacă unitatea procedează la desfa
cerea contractului de muncă al unei 
persoane, fără să o incunoștințeze 
din timp despre această măsură, ne- 
acordindu-i preavizul cuvenit, per
soana in cauză are dreptul să pri
mească, la desfacerea contractului 
de muncă, o indemnizație egală cu 
salariul tarifar de incadrare pe o 
jumătate de lună.

Sint de reținut, totodată, situațiile 
în care, la desfacerea contractului 
de muncă din inițiativa unității, tre
buie consultate în prealabil și alte

pro- 
in 

este 
hotăririi organe- 
care a deținut 
— unitatea este 
persoanei al că-

organe : comitetul sindicatului din 
unitate (pentru toate cazurile de 
desfacere a contractului de muncă), 
organul sindical superior (pentru 
desfacerea contractului de muncă a 
membrilor comitetului sindicatului) ; 
in cazul celor aleși in organele de 
conducere colectiva a unității sau in 
comisia de judecată este necesară, 
in plus, aprobarea organelor care 
i-au ales.

Noul cod al muncii înscrie, de a- 
semenea, obligația unității de a 
oferi, in anumite cazuri de desfacere 
a contractului de muncă din inițiati
va sa, trecerea in altă muncă co
respunzătoare, solicitind in acest 
scop sprijinul organului ierarhic su
perior și al organelor de repartizare 
in muncă, sau. după caz, să ia mă
suri pentru recalificarea persoane
lor respective. Aceste măsuri sint 
obligatorii atunci cind contractul de 
muncă se desface din inițiativa uni
tății. ca urmare a reducerii de per- 

activității, ori a 
mutării ei in altă localitate, precum 
și in caz de necorespundere sub ra
port profesional a persoanei in 
cauză.

O altă obligație a unităților este 
aceea de a asigura locuri de activi
tate corespunzătoare celor pensio
nați pentru invaliditate de gradul 
III. in cazul imposibilității menține
rii lor in continuare in munca a- 
vută la pensionare. De asemenea, 
unitățile au obligația să repună in 
munca deținută anterior, sau într-o 
muncă ce să corespundă pregăti
rii lor, pe cei care au întrerupt ac
tivitatea ca urmare a pensionării 
pentru invaliditate și au devenit 
intre timp capabili de muncă.

Desfacerea contractului de muncă 
din inițiativa unității se stabilește, 
in toate situațiile, prin dispoziție 
scrisă ip care conducerea unității 
să arate motivele, ca și prevederile 
legale pe care se întemeiază, preci- 
zînd în același timp organele la 
care măsura luată se poate ataca. 
Dispoziția trebuie comunicată celui 
in cauză în termen de 5 zile, mă
sura desfacerii contractului urmind 
să-și producă efectul de la data co
municării.

în caz de anulare a 'contractului 
de muncă, unitatea este obligată să 
reintegreze in funcția avută pe cel 
căruia i s-a desfăcut contractul in 
mod nejustificat și să-i plătească, 
pe timpul cit a fost lipsit de salariu 
din această cauză, o despăgubire 
calculată pe baza salariului său me
diu, realizat in ultimele 3 luni an
terioare desfacerii contractului de 
muncă. Dacă acesta s-a încadrat in
tre timp intr-o funcție inferior re
tribuită. sau a realizat alte ciștiguri 
mai mici, despăgubirea va consta 
— pentru perioada respectivă — in 
diferența dintre salariul mediu 
realizat anterior desfacerii contrac
tului de muncă și ciștigul realizat 
Intre timp.

în același scop, trebuie reținut că 
persoana care cu rea credință a de
terminat aplicarea măsurii desface
rii contractului de muncă răspunde 
material. disciplinar și — după 
caz — penal, iar persoana vinovată 
de neexecutarea hotăririi de reinte
grare răspunde față de unitate pen
tru plata despăgubirii pe timpul de 
la pronunțarea hotăririi și pină la 
executarea efectivă a acesteia.

O reglementare nouă, demnă de 
relevat, este dispoziția din cod po
trivit căreia contractul de muncă al 
persoanelor care sint chemate să-și 
satisfacă serviciul militar se menține 
pe toată durata acestui stagiu, pe
rioadă care intră in calculul vechi
mii neîntrerupte in aceeași unitate, 
cel in cauză avind obligația să re
vină la locul de muncă in termen 
de 30 de zile de la satisfacerea ser
viciului militar.

Tn ce privește desfacerea con
tractului de muncă din inițiativa 
persoanei încadrate in muncă, a- 
ceastă măsură poate fi luată de cel 
în cauză cu un preaviz dat unității 
de 15 zile lucrătoare, iar in situația 
celor cu funcții de conducere, cu 
un preaviz de 30 de zile lucrătoare, 
perioade in care persoanele respec- 

obligate să-și continue ac-

Complexul hotelier z,Sememe din noul centru civic al Reșiței

Discjităm despre problema 
îmbunătățirii calității produc
ției cu maistrul principal M- 
colae Pisau, șeful liniei 1 de 
fabricație de la Fabrica de mo
bilă din Vaslui. Maistrul prin
cipal ne-a spus : Linia I pe 
care o coordonez este profilată 
exclusiv pentru producția mo
bilei de export. Pe această 
linie mobila trece prin toate 
fazele de fabricație, deci intr-un 
flux tehnologic complet, înce- 
pind cu pregătirea de masive, 
finisaj I și finisaj II, 
retuș. Muncitorii sint 
gătiți profesional și 
crederea că ne vom 
cinste de sarcina de 
numai mobilă de cea

montaj, 
bine pre- 
avem in- 
achita cu 
a realiza 
mai bună

calitate, sporind in acest fel și 
mai mult prestigiul „mărcii" fa
bricii. Calitatea merge mină in 
mină cu economicitatea, in sen
sul că realizăm consumuri spe
cifice la nivelul mondial. Croi
rea mai rațională a cheres
telei de fag și folosirea capete
lor scurte, prin adaptarea pie
selor confecționate din aceste 
capete pe o altă mașină, utili
zarea elementelor lamelabile, 
mai ales la ramele de tapițerie, 
a înlocuitorilor din material 
plastic pentru anumite piese — 
iată metode de valorificare su
perioară a lemnului. în condi
țiile realizării unei producții de 
calitate cit maj bună.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PAKISTAN
Dineu în onoarea președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

Iul Tikka Khan, șeful Statului ma
jor al forțelor armate, Mumtaz Al- 
vie, alți membri ai guvernului pa

kistanez, generali și ofițeri supe
riori, S. A. D. Bukhari, ambasado
rul Pakistanului la București. A 
fost de față Mohammad Al Abdul
la Al Motlaq, ambasadorul Arabiei

Săudite, decanul corpului diploma
tic acreditat la Islamabad.

în timpul, dineului, desfășurat 
într-o ambianță caldă, cordială, 
președintele Zulfikar Aii Bhutto și

președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Toastul președintelui

Zulfikar Aii Bhutto
(Urmare din pag. I)

princi- 
același 
vor fi 
tot în

nă, pe o poziție comună sau apro
piată, în majoritatea acestor pro
bleme. Aceasta pentru că pozițiile 
noastre izvorăsc din acele principii 
.iternaționale ireversibile pe care 

le-am menționat. Deși uneori se 
întîmplă crize în viață, în viața in
ternațională, în final însă 
piile triumfă. Sperăm că în 
mod în care noi acționăm 
abordate problemele peste 
lume.

Deși țara dumneavoastră, dom
nule președinte, se află în Europa, 
iar țara mea în Asia, deși ne des
part întinderi mari de pămînt și 
munți înalți, există totuși o afini
tate și înțelegere comună între noi. 
Așteptăm și dorim ca relațiile de 
cooperare constructive dintre 
România și Pakistan să se dezvol
te în toate domeniile — economic, 
cultural, social sau în orice alt do
meniu. Vă pot asigura, în numele 
poporului meu, că vom saluta orice 
dezvoltare a colaborării dintre cele 
două țări ale noastre.

Vizita dumneavoastră In țara 
noastră este scurtă. Sperăm totuși 
că în aceste zile, vă vom putea a- 
răta cîte ceva din Pakistan, veți 
putea vizita -diferite locuri. Spe
răm că această vizită va fi ur-

mată de alte schimburi de dele
gații la toate nivelurile și în toa
te domeniile care interesează cele 
două țări ale noastre. Vom aștep
ta cu nerăbdare următoarea dum
neavoastră vizită în țara noastră 
pentru a vă putea arăta mai mul
te. pentru a vă duce în mai multe 
locuri, unde veți putea întîlni mai 
mu Iți oameni.

Sperăm că vă veți întoarce în 
țara dumneavoastră convins de 
respectul sincer al poporului nos
tru față de dumneavoastră, față 
de rolul pe care dumneavoastră îl 
jucați în țara de unde veniț.i, în 
Europa și în lume. Nu avem nici 
o îndoială că în timpul acestei vi
zite, la Terbela, Lahore, la Caraci, 
veți citi în ochii oamenilor de la 
noi aceeași lucire, același 
de căldură și afecțiune.

Sîntem foarte fericiți că 
nit printre noi. Știm că 
dumneavoastră va promova și 
consolida în continuare reia 
dintre țările noastre.

Doamnelor și domnilor,

zîmbet

Vă rog să ridicăm paharul și să 
toastăm în onoarea Excelenței 
Sale, președintele României, și a 
doamnei Ceaușescu 1 (Aplauze pu
ternice).

SPECTACOL FOLCLORIC

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu
O

(Urmare din pag. I)

După dineu, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu președin
tele Zulfikar Aii Bhutto și Nusrat 
Bhutto au asistat, la Teatrul „Lia- 
quat memorial Hall“, la un spec
tacol de cîntece și dansuri popu
lare,. prezentat de Academia de 
grte din Pakistan.

Programul a înfățișat obiceiuri 
străvechi ale poporului de pe aces
te meleaguri, dragostea sa de pa
trie și vitejia în lupta împotriva 
asupritorilor, comuniunea omului 
cu natura. A fost, de asemenea,

prezentat poemul coregrafic „Heer 
rajha", transpunerea unei legen
de care înfățișează deznodămîntul 
tragic al dragostei între tineri, a- 
mintind de povestea nemuritoare a 
lui Romeo și a Julietei.

în semn de omagiu pentru oas
peți, un cor de femei a interpretat, 
în limba română. . cîntecul ,-,De 
ți-aș fi' bădiță, dragă".' ■ 1

Măiestria interpretativă a artiș
tilor pakistanezi a fost răsplătită 
cu îndelungi aplauze.

Cei doi președinți se fotografia
ză în mijlocul artiștilor, cărora li 
se oferă frumoase coșuri cu flori.

Trăim într-o epocă de profunde 
transformări economico-sociale și 
politice. Mai mult ca oricînd este 
necesar ca statele, fără deosebire 
de orînduire socială, să colaboreze 
pentru instaurarea în lume a unei 
păci trainice, care să permită fie
cărei națiuni să se dezvolte cores
punzător dorințelor sale. în ultimul 
an, am fost cu toții martorii unor 
evenimente internaționale deosebi
te. Acestea au marcat pași impor
tanți pe calea destinderii în viața 
internațională. Se poate spune că, 
în mod tot mai ferm, popoarele își 
afirmă dorința de a se pune capăt 
politicii vechi, imperialiste, de for
ță și dictat, de a se realiza între 
popoare relații noi, bazate pe de
plina egalitate în drepturi, pe res
pectul independenței și suveranită
ții naționale a fiecărui stat, pe 
neamestecul în treburile interne și 
avantajul reciproc. Desigur că 
realizarea acestei lumi mai bune 
cere eforturi și participarea activă 
la viața internațională a tuturor 
statelor, fie ele mari, mici sau 
mijlocii.

Nu putem, fără îndoială, uita că 
încă piai sînt zone de încordare, 
de război, că trebuie să depunem 
eforturi pentru a se realiza înce
tarea războaielor, pentru a se solu
ționa pe cale pașnică conflictele și 
încordarea care mai există, pentru 
a se trece la o politică nouă, care 
să dea posibilitatea ca, în locul 
cheltuielilor militare, să se aloce 
fonduri tot mai însemnate dezvol
tării economiei, științei, culturii, 
bunăstării tuturor oamenilor.

Fiind, situată în Europa, desigur 
că România militează activ pentru

o 
în

de in- 
păci 

dum-

neavoastră, realizarea păcii în In
dochina, în Orientul Mijlociu, în 
toate zonele lumii. Pentru că azi, 
oriunde există, încordarea afectea
ză și pune în pericol pacea fiecărei 
națiuni, posibilitățile sale de dez
voltare economico-socială. De 
aceea. România este vital interesa
tă în soluționarea tuturor proble
melor dintre state pe calea pașni
că, a tratativelor — pentru a se 
pune capăt cu desăvîrșire politicii 
de război, politicii colonialiste și 
neocolonialiste — militează activ 
pentru o politică de pace și colabo
rare.

Sîntem bucuroși să constatăm că 
și în domeniul activității interna
ționale România și Pakistanul au 
colaborat și colaborează activ. îmi 
exprim convingerea că și în vii
tor țările noastre vor acționa, îm
preună cu toate popoarele dornice 
de pace și colaborare, pentru res
pectul dreptului internațional, pen
tru creșterea rolului Națiunilor 
Unite în viața internațională, pen
tru o colaborare trainică între toa
te popoarele.

Este adevărat că vizita noastră 
este scurtă. Sper însă că ea va fi 
urmată, nu peste mult timp, de vi
zita dumneavoastră, domnule pre
ședinte. și a doamnei Bhutto în 
România și de alte vizite și schim
buri de delegații, la diverse 
veluri, așa cum sînt convins că 
mai reveni în Pakistan.

Avînd convingerea 
care o facem în țara 
tră, convorbirile pe 
vor contribui și vor
mai trainică colaborării noastre, 
propun un toast pentru colaborarea 
și prietenia continuă dintre po
porul român și poporul pakistanez, 
în sănătatea domnului'președinte, 
a doamnei, a dumneavoastră, a tu
turor ! (Aplauze puternice).

ni-
voi

că vizita 
dumneavoas- 
care le avem 
pune o bază

pe

securitate pe continent, pentru 
conferință general-europeană. 
același timp, sîntem tot atît 
teresați 
trainice

în
în

realizarea unei 
subcontinentul

înalții oaspeți români sint intîmpinați cu deosebită stimă și cordialitate

Solemnitatea înmînării unor înalte
9

românești
Luni după-amiază, președintele 

Consiliului de Statal Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a făcut o vizită 
protocolară la Palatul prezidențial 
din Rawalpindi președintelui Re
publicii Islamice Pakistan, Zulfikar 
Aii Bhutto, și soției sale, Nusrat 
Bhutto.

Cu acest prilej, președintele Re
publicii Islamice Pakistan a inmînat 
președintelui Consiliului de Stat al 
României. Nicolae Ceaușescu, or
dinul „Nishan — i — Pakistan" 
(simbolul Pakistanului). înalta dis
tincție a., fost .însoțită de următorul 

> mesaj"adresat conducătorului țării 
noastre de șeful statului pakista
nez :

„Salutăm 
pe conducătorul brav 

al unei națiuni curajoase /"
Revista presei pakistaneze

RAWALPINDI 8. — Trimișii spe
ciali R. Căplescu și I. Puținelu 
transmit : Principalele cotidiane 
pakistaneze consacră pagini inlregi, 
insoțite de fotografii, vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu și-a to
varășei Elena Ceaușescu. înfățișând, 
in articole de salut și editoriale, e- 
voluția pozitivă a raporturilor ro- 
mâno-pakistaneze și perspectivele 
dezvoltării lor mai departe. Sint 
publicate, de asemenea, ample re
portaje și comentarii referitoare la 
înfăptuirile României pe diferite 
tărimuri ale vieții economice și 
social-politice, la politica sa ex
ternă de pace, prietenie și colabo
rare cu toate popoarele lumii.

Ziarul „PAKISTAN TIMES" in
serează pe prima pagină un amplu 
comentariu pe patru coloane, sub 
semnătura corespondentului său 
diplomatic, H. K. Burki, în care se 
spune : „Vizita (le stat a președin
telui Nicolae Ceaușescu, care în
cepe astăzi, este considerată ca un 
eveniment de cea mai mare im
portanță de către guvernul pakis
tanez". Articolul menționează, in 
continuare, că România și Pakista
nul au desfășurat in perioada ul
timilor ani o bună cooperare in 
probleme internaționale. In aceste 
imprejurări, convorbirile politice 
dintre președintele Bhutto și dis
tinsul oaspete se vor dovedi in 
folosul ambelor părți. Trebuie sub
liniat — scrie in continuare cores
pondentul diplomatic al ziarului — 
că România dispune de o bogată 
experiență in domeniul petrolier. 
Echipamentul petrolier fabricat in 
România este apreciat ca fiind 
printre cele mai bune din lume. 
Discuțiile la nivel nținisterial vor 
fi consacrate in mare parte unor 
probleme economice și ale coope
rării tehnico-științifice.

Același ziar publică un editorial, 
în care se spune, printre altele : 
„Deși președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
vizitează pentru prima oară Pa
kistanul. el este bine cunoscut la 
noi în țară. Poporul Pakistanului 
îl cunoaște ca pe conducătorul 
brav al unei națiuni curajoase, a 
cărei politică externă se bucură 
de respect și admirație unanimă. 
Relațiile dintre Islamabad și Bucu
rești sint extrem de cordiale și 
prietenești.

Cooperarea 
nezo-romănă 
menită să se 
zitiv asupra ambelor țări, iar Pa
kistanul poate beneficia de expe
riența bogată a României. Dezvol- 
tindu-se intr-un ritm care atinge 
culmile cele mai înalte, România 
a trecut de la stadiul unei țări in 
care peste jumătate din populație

mai strînsă pakista-
— scrie ziarul — este 
răslringă in mod po-

era ocupată în agricultură, Ia sta
diul unui stat industrial modern. 
Investind 30 la sulă din venitul a- 
nual in noi obiective, România a 
reușit să depășească un ritm anual 
de dezvoltare de zeee Ia sută. A- 
cest ritm inalt. ca și progresele 
evidente realizate de România in 
domeniul industriei grele se dato- 
resc muncii pline de dirzenie, spi
ritului de abnegație al întregu
lui popor. Sini aspecte pe care 
noi, cei din Pakistan, nu putem 
decît să le admirăm, străduindu-ne 
să le imităm.

Actuala vizită a celui care pe 
drept cuvînt poartă titlul de Erou 
al Republicii Socialiste România — 
adaugă ziarul — este de natură să 
stimuleze puternic cooperarea in
tre cele două țări in toate sferele 
de activitate. Iată de ce noi urăm 
din inimă inalților oaspeți din Ro
mânia bun venit și dorim ca șe
derea lor să fie, în aceeași măsură, 
folositoare ambelor țări".

Ziarul „PAKISTAN TIMES'* pu
blică, de asemenea, un supliment de 
două pagini cuprinzind biografiile 
ample, insoțite de fotografii, pe 
mai multe coloane, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. Sub titlul „Prie
tenie și cooperare in plină dezvol
tare** sînt înfățișate aspecte semni
ficative ale relațiilor româno-pa- 
kistaneze pe plan politic, economic, 
cultural, tehnico-științific.

Ziarele de limbă urdu consacră 
și ele pagini întregi vizitei. Astfel, 
cotidianul „MASHRIQ" a apărut în- 
tr-un număr special în culori. Zia
rul publică pe pagina intîi harta 
României și o serie de aspecte care 
prezintă cititorilor dezvoltarea mul
tilaterală a României în anii socia
lismului. Sînt publicate, de aseme
nea. portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și biografiile 
acestora.

„Convorbirile dintre președintele 
Zulfikar și președintele Ceaușescu, 
arată ziarul „NAWA-E-WAGHT**. 
vor consolida temeliile relațiilor de 
cooperare existente între cele două 
națiuni și vor da noi dimensiuni 
acestor legături. Deși despărțite de 
o mare distanță. Pakistanul și Ro
mânia devin astăzi tot mai apro
piate ca urmare a stringerii rela
țiilor dintre ele pe baza principiilor 
deplinei egalități in drepturi, a sti
mei și încrederii reciproce**.

Posturile de radio și televiziune 
din Rawalpindi, ca și din celelalte 
principale orașe ale țării au 
mis pe larg, in direct, < 
nia sosirii președintelui 
Ceaușescu. De asemenea, i 
cursul serii au fost transmise 
poete semnificative ale momentelor 
principale din prima zi a vizitei.

i trans- 
ceremo- 
Nicolae 

în tot 
as-

Domnule președinte, guvernul și 
poporul Pakistanului nutresc cea 
mai mare stimă pentru eforturile 
dumneavoastră îndreptate spre în
tărirea legăturilor de prietenie și 
cooperare intre Pakistan și Repu
blica Socialistă România.

Contribuția dumneavoastră la co
laborarea pașnică in relațiile in
ternaționale și devotamentul față 
de principiile independenței națio
nale, integrității teritoriale și ega
lității suverane a tuturor statelor 
au produs o adincă impresie in Pa
kistan. Sprijinul dumneavoastră 
neabătut acordat principiilor Car
tei Națiunilor Unite ca bază pen
tru pace și pentru o ordine dreaptă 
mondială, precum și eforturile 
dumneavoastră constante și sincere 
pentru susținerea cauzei popoare
lor Asiei și Africii în realizarea 
țelurilor și aspirațiilor lor legitime, 
fără amestec din afară, au consti
tuit un izvor de încurajare pentru 
popoarele iubitoare de pace de pre
tutindeni.

Ca recunoaștere a acestor contri
buții și ca semn de apreciere pen
tru marea prietenie pe care o nu
triți față de Pakistan, din partea 
guvernului și poporului Pakistanu-

Iui. dau expresie sentimentelor 
noastre de adincă stimă, acordin- 
du-vă dumneavoastră, domnule 
președinte, cea mai înaltă distincție 
civilă în țara noastră, „Nishan — i 
— Pakistan".

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a înmînat pre
ședintelui Republicii Islamice Pa
kistan, Zulfikar Aii Bhutto, ordi
nul „Steaua Republicii Socialisto 
România" clasa I, in semn de înal
tă apreciere a meritelor deosebito 
ale șefului statului pakistanez în 
dezvoltarea și întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Islamică Pakistan, pentru 
contribuția activă adusă de pre
ședintele Pakistanului la oauza pă
cii. înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

Tot în după-amiaza zilei de luni, 
președintele Zulfikar Aii Bhuțto și 
soția sa, Nusrat Bhutto, au făcut o 
vizită protocolară de răspuns pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Vizitele s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

Convorbiri economice
Luni a avut loc o întîlnire de 

lucru între Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, Gheorghe 
Oprea, consilier al președintelui 
J. A. Rahim, 
blemele

Și 
ministru pentru pro- 

prezidențiale, ministrul co-

«

i și producției, și Mubashir 
ministrul afacerilor econo- 

ce și finanțelor.
u fost discutate probleme prl- 

schimburiie comerciale și coo- 
România

Hasan.
mice ș

Ș‘

economică dintre
Pakistan.

Tovarășa Elena Ceausescu și soția președintelui Pakistanului, Nusrat 
&hutto, la sosire pe aeroport
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(Urmare din pag. I)

calda, entuziastaPretutindeni, o primire

zintă cîntece și dansuri. Atmosfera 
sărbătorească este întregită și de o 
vreme primăvăratică, cu cer senin 
și soare strălucitor. Apariția șefu
lui statului român la ușa aeronavei 
este salutată cu salve de tun.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt în- 
tîmpinați cu cordialitate de preșe
dintele Zulfikar Aii Bhutto și soția 
sa. Cei doi șefi de stat iși string cu 
căldură mîinile, se îmbrățișează.

Șeful statului pakistanez prezin
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu pe vice
președintele Nurul Amin și pe pre
ședintele Adunării Naționale. Fazle 
Elahi Choudhry. Sînt prezentați, de 
asemenea, înalții demnitari pakis
tanezi care vor însoți pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu în cursul vi
zitei lor : ministrul de stat pentru 
securitatea internă, Akbar Khan, 
și doamna Farhat Akbar Khan.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu prezintă persoa
nele oficiale române care-1 înso
țesc : George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicolae M. Ni
colae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, 
Gheorghe Oprea, consilier al pre
ședintelui.

Sînt de față ambasadorul Româ
niei la Islamabad, Mihai Magheru, 
și ambasadorul Pakistanului 
București, S. A. D. Bukhari.

Doi copii pakistanezi, îmbrăcați 
tn frumoase costume naționale, în- 
mînează solilor poporului român 
buchete de trandafiri roșii.

în continuare sînt prezentați pre
ședintelui român generalul Tikka 
Khan, șeful Statului major al for
țelor armate, și comandanții celor 
trei genuri de arme.

Cei doi președinți urcă apoi 
un podium de onoare străjuit 
drapelele celor două țări. Răsună 
acordurile solemne ale imnurilor 
de stat român și pakistanez.

Comandantul companiei de onoa
re aliniate pe aeroport — compusă 
din parașutiști și. militari ai forțe
lor aeriene — prezintă raportul. 
Șefii celor două state trec în re
vistă compania de onoare. In su
netele unui marș militar, compania 
de onoare defilează prin fața celor 
doi președinți.

la

pe 
de

continuarea ceremoniei 
prezentați 
Ceaușescu 
consilierii 
membri ai 
adunărilor 
nalități oficiale pakistaneze.

Sînt prezentați apoi șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Isla
mabad și alți membri ai corpului 
diplomat ic.

In urările numeroșilor cetățeni 
aflați pe aeroport, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu gazdele, 
iau loc în mașini. Coloana oficială 
se îndreaptă spre Rawalpindi, ca
pitala provizorie a Pakistanului. 
De-a lungul întregului traseu, de 
la aeroport pînă la reședința pre
zidențială, mii și mii de 
fac o primire însuflețită 
poporului român prieten, iși 
primă prin ovații și urale bucuria 
de a-1 avea în mijlocul lor pe con-

tovarășului N i c o 1 a e 
membrii guvernului, 

speciali ai președintelui, 
Adunării Naționale și ai 
provinciale, alte perso-

socialiste.
alta a drumu-

oameni
soli !<>r

ex-

ducătorul României
De o parte și de 

lui. pe distanțe de kilometri, se în
tind ghirlande de stegulețe româ
nești și pakistaneze. Pe mari ban
derole roșii sînt înscrise, în limbile 
engleză și tirdu, urări de bun ve
nit în cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Pe alte banderole stă 
scris : „Nicolae Ceaușescu, Zulfi
kar Aii Bhutto — zindabad 1“ 
(trăiască), „Ceaușescu și Bhutto 
simbolizează aspirațiile popoare
lor noastre", „Poporul pakistanez 
feste prieten al poporului român", 
„Trăiască prietenia pakistanezo-ro- 
mână !“.

Președintele 
și tovarășa 
conduși la 
zervată de 
Aii Bhutto
Ionul de onoare, cei doi șefi de stat 
se întrețin cîteva minute cu cor
dialitate prietenească.

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu sînt 
reședința ce le este re- 

președintele Zulfikar 
și Nusrat. Bhutto. In sa-

IV

DE STIINTE SOCIALE - ORGANIC INTEGRAT » >
PROCESULUI DE INVĂȚĂMÎNT

Sintem In cabinetul de științe 
sociale al Institutului de petrol, 
gaze și geologie.

O sală spațioasă, cu aproape o 
sută de locuri. Ceea ce atrage aten
ția. in primul rind. este sistemul 
ingenios de aranjare a dotării, ast
fel ca să se asigure cabinetului o 
funcționalitate cit mai accentuată. 
In locul unde eram obișnuiți să 
vedem tabla sint instalate un grup 
de panouri glisante pe cinci pla
nuri suprapuse. Re fiecare din ele 
se pot aranja materiale didactice, 
in cursul expunerii puțind fi folo
sit panoul de care este nevoie. Pe 
pereții laterali, dulapuri încăpă
toare. in care sint grupale. pe dife
rite terne, planșe, schițe, grafice. O 
bibliotecă bogată ocupă întreg pe
retele din spate al cabinetului. Pe 
o masă sint așezate colecțiile de 
ziare și reviste. Un retroproiector. 
două aspectomate, un calculator 
,.Felix", un magnetofon, o stație 
de amplificare, un aparat de citit 
filme întregesc dotarea.

Pentru a cunoaște mai îndea
proape experiența acestui cabinet, 
atit de remarcabil dotat, ne-am 
adresat prof. univ. Florin Burlan, 
șeful catedrei de științe sociale a 
institutului.

— Pentru început, ce ne puleți 
spune despre activitatea de. ansam
blu a cabinetului, despre relația 
sa cu procesul de invățămint ?

Atmosfera plină de căldură prie
tenească cu care conducătorii Pa
kistanului și locuitorii capitalei 
l-au întîmpinat pe președintele 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reflectă în mod 
pregnant sentimentele de stimă și 
prețuire ale poporului pakistanez, 
ale conducerii sale, față de reali
zările poporului român, față de 
conducătorul său. Concludente sînt, 
în acest sens, și declarațiile unor 
personalități proeminente ale vieții 
politice pakistaneze făcute pe aero
port trimișilor speciali ai presei 
române.

„Admirăm foarte mult succesele 
multilaterale ale României în con
strucția internă — a subliniat J. A. 
RAHIM, ministrul pentru proble
mele prezidențiale, secretar gene
ral al Partidului Poporului din Pa
kistan. Ceea ce ne impresionează 
în primul rînd sînt marile sale 
progrese pe calea industrializării. 
Înainte, România era cunoscută ca 
o țară agrară ; astăzi, ea exportă 
produse industriale în numeroase 
țări ale lumii. Cred că experien
ța extrem de pozitivă a României 
în această direcție prezintă o va
loare deosebită pentru țări în curs 
de dezvoltare, cum este Pakistanul. 
Totodată, poporul nostru știe ce 
reprezintă pe plan internațional 
președintele Nicolae Ceaușescu, ce 
poziții înaintate, principiale pro-

movează acest 
Pentru această 
sintem recunoscători. Iată de 
ne simțim 
oaspete pe 
te al păcii 
poare".

„Sintem 
bucuroși de a-l saluta in mijlocul 
nostru pe președintele României, 
prestigioasă personalitate a vieții 
politice internaționale, a cărui 
activitate neobosită in sprijinul 
cooperării și prieteniei intre na
țiuni, al afirmării intre toate sta
tele lumii a principiilor noi ale 
justiției și echității se bucură de 
stimă și prețuire. Satisfacția noas
tră este cu atît mai mare, cu cit 
pozițiile României 
nului prezintă' t 
de interferență 
șir de probleme 
astăzi omenirea. în 
sintem interesați și 
dezvoltăm cit mai

mare om de stal, 
principialitate îi

mindri de a avea ea 
acest militant de fruii- 
și prieteniei intre po-

cxtrcm de onorați și

Pakista- 
puncte 

de un 
frămîntă 

timp.

i Și 
multe 
față 
care

i același 
unii și alții să 
mult relațiile 

noastre bilaterale, pe diferite pla
nuri, a declarat la rîndul 
ABDUL HAFEEZ PIRZADA, 
nistrul învățămîntului, culturii 
coordonării interprovinciale. 
unul care se ocupă și de probleme
le culturii, aș ține să subliniez în 
mod deosebit marile posibilități 
pentru mai buna cunoaștere a ce
lor două popoare, prin intermediul 
bogatului lor patrimoniu spiritual,

rod al unei înțelepciuni și al unor 
tradiții de veacuri.

Nu încape îndoială că discuțiile 
la nivel înalt care încep astăzi vor 
deschide drumuri și mai largi in 
vederea fructificării posibilităților 
multiple, existente in acest sens.

Urmărim cu toată atenția politica 
externă a României, activitatea sa 
neobosită pentru instaurarea în an
samblul vieții mondiale a unor 
principii care să dea posibilitate 
fiecărui stat, fiecărei națiuni să se 
dezvolte așa cum crede de cuviință 
și cum ii dictează interesele sale, 
fără a avea să se teamă de ma
nifestările politicii de forță sau a- 
menințarca cu forța — a continuat 
Abdul Hafeez Pirzada. Am reținut 
o formulare de o remarcabilă forță 
de sintetizare a președintelui 
Ceaușescu. care, după părerea mea, 
reprezintă cheia conviețuirii armo
nioase între state — anume că for
ța dreptului

a ști că președintele Ceaușescu se 
numără printre prietenii sinceri ai 
țării noastre".

„Noi — a declarat NASSIM AH
MED, secretar de stat la Ministerul 
Informațiilor — salutăm cu mare 
bucurie prezența președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Pakistan și ne 
exprimăm încrederea că bunele re
lații româno-pakistaneze existente 
vor cunoaște un puternic impuls ca 
urmare a acestei vizite. Se va dove
di. astfel, cu prisosință, că. in ciuda 
distanțelor geografice ca și a unor 
deosebiri inevitabile intr-un dome
niu sau altul, două popoare se pot 
înțelege și pot promova legături 
exemplare intre ele. atunci cînd se 
stimează și se prețuiesc reciproc, 
cînd iși respectă suveranitatea și 
independența și nu se amestecă în 
treburile interne ale altuia, cind 
sînt animate de dorința de a face 
totul pentru a cultiva floarea mi
nunată a prieteniei neadumbrite de 
nici un nor".

Vizita președintelui Consiliului de 
Stat al României socialiste în Pa
kistan, .constituie o noua ilustrarea

' politicii'fexfcrne active â țăiyj rțoâs- 
tre. Ea urmează altor vizite efec
tuate pe acest continent — în ță
rile socialiste din Asia — Repu
blica Populară Chineză, R.P.D. Co
reeană. R. D. Vietnam, R. P. Mon
golă, ca și în alte țări din Asia — 
Iran, India, Turcia. Aceasta confir
mă interesul profund manifestat de 
țara noastră pentru dezvoltarea u- 
nor relații bune, fructuoase cu sta
tele asiatice ca și cu celelalte state 
ale lumii — relații bazate pe stimă 
și avantaj reciproc, pe respectul su
veranității și independenței națio
nale, neamestecul în treburile in
terne și egalitatea în drepturi.

Desfășurîndu-se la mai puțin de 
un an după itinerarul car a cu
prins opt state independente afri
cane, vizita șefului statului român 
în Pakistan confirmă dorința vie a 
țării noastre de a întări și extinde 
raporturile de prietenie,
late și colaborare cu toate 
rele care au pășit pe calea 
tării de sine stătătoare, a 
sului economic și social.

Este o ilustrare vie a faptului că, 
acordînd, ca țară europeană, o în
semnătate de prim ordin îmbună
tățirii climatului politic, stabilirii 
unor relații noi între toate statele 
europene, edificării unui sistem de 
securitate și cooperare pe continent, 
România socialistă dezvoltă, în a- 
celași timp, raporturi de colaborare 
cu țările de pe celelalte continente, 
aducînd in felul acesta o remarca- • 
bilă contribuție la opera de pace și 
securitate în întreaga lume.

— întreaga sa activitate este 
subordonată obiectivelor forma
tive majore ale catedrei de științe, 
sociale. Tocmai de aceea am impri
mat cabinetului un rol activ, de
lucru, nu ..muzeistic". TI concepem 
ca un organism viu, functional, ne 
deplin integrat procesului de învă- 
țănrint și slujind perfecționării a- 
cestuia, un instrument de îmbună
tățire calitativă a predării științe
lor sociale, de accentuare a valen
țelor lor educative. In acest spirit, 
conținutul activității pe care o des
fășurăm urmărește înrădăcinarea 
unei viziuni materialist-dialectic?

— Ați putea să ne spuneți cum 
fructificați această dotare, cum o 
folosiți in modernizarea predării, 
in accentuarea caracterului ei con
cret și convingător ?

— In cadrul cabinetului se des
fășoară toate cursurile și o parte 
din seminarii. Am căutat de aceea 
să confecționăm materiale ilustra
tive care să acopere întreaga pro
blematică cuprinsă in programa de 
invățămint, îmbogățind și împros
pătând aceste materiale continuu, 
pe măsură ce apar probleme sau 
aspecte noi. De pildă, in urma ple
narei C.C. al P.C.R. din noiembrie 
și a adoptării planului pe 1973 de 
către Marea Adunare Națională, am 
elaborat un număr de grafice și 
planșe care ilustrează dinamica 
principalilor indicatori ai dezvoltă
rii economice a României in 1973 
și pe ansamblul cincinalului, struc
tura exportului, prevederile în do
meniul ridicării nivelului de trai 
ele.

Pentru a folosi mai bine plan
șele confecționate in procesul de 
invățămint. le-am transpus pe dia
pozitive. pe care apoi le proiectăm 
in fata studenților, eu ajutorul unui 
aparat simplu de proiecție. Avem 
astfel posibilitatea să explicăm mai 
bine conținutul lor. să angajăm 
discuții vii cu studenții pentru cla
rificarea tuturor aspectelor.

La cabinet se organizează ade
sea consultații pe teme propuse de 
noi sau solicitate de studenti. 
Multe din aceste consultații, tratând 
teme de mare actualitate, au fost 
inregistrate pe bandă, astfel câ 
studenții pot veni să le audieze 
cind au timp și fără a-i deranja pe 
alții, intrucit magnetofonul este 
prevăzut cu căști.

— Cum folosiți fondul de carte 
și documentar de care dispuneți ?

și alte lucrări pe teme actuale care 
au o mai mare legătură cu specia
litatea studenților. cum ar fi : 
știința conducerii societății, meto
de econometrice moderne ele. în 
bibliotecă se găsesc și buletinele de 
informare, editate de Institutul de 
documentare tehnică, pe teme cum 
ar fi „Organizarea producției", 
„Eficiența economică a activității 
întreprinderilor". „Probleme de 
prognoză științifică, tehnică și eco
nomică", „Conducerea și organi
zarea întreprinderilor" etc., în care 
sint selectate extrase din reviste și 
cărți din literatura de specialitate. 
Am întocmit, de asemenea, miel 
sinteze de date statistice pe teme 
mai importante, de larg interes. 
De pildă, intr-o asemenea sinteză, 
pe tema capitalismului contempo-Z. 
ran, sint grupate date privind 
principalele trăsături ale capitalis
mului : concentrarea producției, 
creșterea funcției economice a sta
tului, militarismul și monopolurile 
etc.

Pentru flecare seminar se Întoc
mește din timp o fișă care cuprin
de principalele probleme de dezbă
tut și bibliografia respectivă. Aces
te fișe sint multiplicate, fiecărui 
student revenindu-i cite un exem
plar. In curind vom întocmi un fi
șier pe probleme, care va fi con
ceput in strinsă legătură cu proble
matica cursurilor.

In încheiere, aș vrea să mai re
lev că toate activitățile organizate 
in cadrul cabinetului sint aduse 
din timp la cunoștință studenților, 
se desfășoară după un program res
pectat riguros.

Ceea ce poate observa orice 
vizitator este, că totul stă sub sem
nul lucrului făcut cu tragere de 
inimă și responsabilitate, in. lumi
na cerințelor cărora trebuie să le 
răspundă un cabinet de partid efi- | 
cient.

Convorbire consemnată de
Paul DOBRESCU

dezvoltarea 
studenților, 
principiilor

conștiinței socialiste a 
însușirea temeinică a 

politicii marxist-Ieni-
niste a partidului. înțelegerea apro
fundată a obiectivelor majore ale
dezvoltării economico-sociale a
României, asimilarea normelor eti
cii comuniste. Desigur, abordăm
aceste obiective in strinsă legătură
cu pregătirea de specialitate a stu
denților, cu specificul problematicii 
fiecărei lecții.

— V-am ruga să ne spuneți : 
cum ați asigurat bogata dotare de 
care dispune. cabinetul!:

— Ceea ce am realizat este re
zultatul conlucrării strinse dintre 
catedra de științe sociale și con
ducerea institutului, care a Înțeles 
de la început să dea tot sprijinul 
organizării cabinetului. Dar țin să 
subliniez că tot ce s-a făcut nu a 
necesitat nici un fel de suplimen
tare bugetară, ci numai fructifica
rea posibilităților existente în in
stitut. De pildă, pentru procurarea 
mobilierului am fost foarte mult 
ajutați de către lucrătorii și mește
rii din atelierele institutului, la 
confecționarea planșelor, de către 
catedra de desen tehnic, de către 
studenții înșiși.

— Am căutat să procurăm o bo
gată literatură euprinzind operele 
clasicilor marxismului, precum și 
documentele partidului nostru, cit

Instantaneu de la o oră de științe sociale desfășurată la cabinetul in
stitutului

său 
mi- 

și
Ca

trebuie să primeze a- 
supra dreptului forței. Aceste cu
vinte au o extraordinară capacitate 

■e și numai un om că- 
cu adevărat scumpe

mobilizatoari 
mia ir sînt 
țelurile nobile ale prieteniei și în
țelegerii între popoare le poate 
rosti. Este meritul poporului român 
de a fi ridicat din rândurile sale 
un asemenea conducător, care se 
impune ca una din figurile politice, 
cele mai proeminente ale vremuri
lor noastre. Și este un motiv de 
satisfacție deosebită pentru noi de

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prlm-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria 
SOFIA

Survolind teritoriul. Republicii Populare Bulgaria, îmi este deosebit 
de plăcut să vă transmit dumneavoastră, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și poporului frate bulgar un 
cald salut tovărășesc, împreună cu cele mai bune urări de noi succese pe 
calea socialismului, progresului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului CEVDET SUNAY

Președintele Republicii Turcia
ANKARA

Zburînd deasupra teritoriului Republicii Turcia, doresc să vă adre
sez durnneavoastră și poporului turc prieten un cordial mesaj de salut 
și calde urări de progres, bunăstare și pace.

nicolae ceaușescu
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

solidari-,
popoa- 
dezvol7 
progre-

Reportajul vizitei 
a fost realizat de :
Romulus CĂPLESCU
Ion PUȚINEIAJ 
Ion CÂRJE
Fotografii : Angliei Pasat

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului
TEHERAN

Zburînd deasupra teritoriului Iranului, doresc să adresez Maiestății 
Voastre Imperiale și poporului iranian prieten un cordial salut și calde 
urări de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Maiestății Sale
MOHAMMED ZAHIR ȘAH

Regele Afganistanului
KABUL

Survolind teritoriul Afganistanului, țin să adresez Maiestății Voastre 
și poporului afgan prieten un cordial salut și cele mai calde urări de 
sănătate, progres și fericire.

îmi exprim convingerea, cu acest prilej, că legăturile de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre se vor întări, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tn ancheta Intitulată 
„Cirrd iresponsabilitatea 
costă 800 000 de lei", publi
cată in numărul din 18 no
iembrie 1971 al ziarului 
nostru, semnalam gravele 
deficiențe de construcție 
constatate la blocul de lo
cuințe proprietate persona
lă Z 9 din Drumul Taberei, 
construit de I.C.M. 2. Era 
vorba de o seamă de negli
jențe de execuție care afec
tau structura de rezistență 
a imobilului și pentru înlă
turarea cărora trebuiau 
cheltuiți suplimentar, din 
banii statului, aproximativ 
800 000 de lei. Socotit ca un 
caz izolat in ansamblul ac
tivității constructorilor de 
locuințe bucureșteni, Comi
tetul executiv al C.P.M.B. a 
dispus măsurile de rigoare: 
construirea, pentru proprie
tarii respectivi, a unui alt 
bloc și efectuarea de lu
crări de consolidare a imo
bilului executat necores- 
pu nză tor.

Iată însă că, nu de mult, 
redacția ziarului nostru a 
fost sesizată asupra unui 
caz oarecum similar : la 
blocul de locuințe proprie
tate personală 57 A din Ca
lea Dudești nr. 247, con
struit tot de către I.C.M. 2, 
au apărut, la scurt timp de 
la darea lui in folosință 
(mai 1970), fisuri multiple, 
penetrante, în pereții de 
beton ai majorității În
căperilor, fisuri de natură 
să pună sub semnul între
bării rezistenta clădirii. 
„Comitetul asociației noas
tre de locatari a sesizat fo
rurile de resort incă din 
toamna anului 1970. solici
tând a se dispune analizarea 
atentă a situației și adopta
rea de urgentă a măsurilor 
corespunzătoare — se arăta 
in sesizarea primită la re
dacție. De-atunci. s-au fă
cut cercetări' peste cerce
tări și expertize peste ex
pertize, ni s-au comunicat 
in scris termene ferme pen
tru aducerea imobilului in 
stare de folosință normală, 
dar practic nu s-a întreprins 
nimic. O dată cu trecerea 
timpului, fisurile s-au în
mulțit și adincit. lucru care 
a produs îngrijorare in rin- 
dul locatarilor".

Pe bună dreptate. 
O.C.L.P.P.. proiectantii și 
constructorii imobilului a- 
veau datoria să ia. de ur

gență, toate măsurile prac
tice necesare de reme
diere a deficientelor. Un 
răspuns, comunicat locata
rilor la 12 mai 1972 dc către 
Centrala de construcții și 
montaj București (C.C.M.B.), 
părea să pună, in sfirșit, 
capăt stării de lucruri rela
tate: „Remedierile la struc

„Cind am comunicat a- 
cest termen — ne-a spus 
ing. C. Teodosescu, director 
coordonator in C.C.M.B., 
semnatarul răspunsului din 
care am citat — am mizat 
pe. operativitatea comisiei 
de stabilitate a construc
țiilor din cadrul C.P.M.B. și 
pe cea a Institutului „Pro-

Cine trebuie 
să suporte 
preful 
neglijenței?

ANCHETĂ PE URMELE 
UNEI SCRISORI

tura de rezistență a blocu
lui vor incepe după primi
rea soluției definitive avi
zate, în continuare con
structorul urmind să execu
te remedieri la celelalte de
fecțiuni (destul de nume
roase — n.n.) apărute în ca
drul perioadei de garanție, 
pină la 30 august 1972. cind 
este programată recepția 
finală a lucrării".

Ne aflăm. însă, la în
ceputul lunii ianuarie 1973 
și nici vorbă de începerea 
lucrărilor de remediere, 
darmite de terminarea lor 
și de recepția finală a blo
cului I

iect"-București, care ar fi 
trebuit să dea imediat, de 
comun acord, soluția de 
consolidare a blocului. Ceea 
ce nu s-a întâmplat. S-a re
comandat întocmirea unui 
proiect special de consoli
dare".

Intr-adevăr, la cererea 
comisiei de stabilitate, 
O.C.L.P.P. a înaintat, la 20 
mai 1972, următoarea adre
să către Institutul „Pro
iect"-București: „Vă coman
dăm urgent și ferm întoc
mirea proiectului dc conso
lidare pentru blocul 57 A- 
Titan, la care a fost efec

tuată expertiza tehnică și 
care necesită consolidarea 
structurii de rezistentă, 
pentru a avea asigurate 
stabilitatea și capacitatea 
portantă, conform normati
velor in vigoare". Această 
comandă urgentă și fermă 
a O.C.L.P.P. n-a fost tra
tată cu seriozitate de I.P.B. 
De aceea, in cel mai fericit 
caz, lucrările de remediere 
a deficiențelor la blocul 
respectiv vor putea incepe 
abia in primăvara anului a- 
cesta. Dacă, bineînțeles, cei 
in cauză nu vor continua să 
se joace de-a termenele.

„Noi nu avem, literal
mente, nici o putere in re
lațiile cu constructorii — ne 
declară directorul O.C.L.P.P., 
V. Boțan. Constatăm și con
semnăm de sute de ori in 
procese verbale defecțiuni 
la blocurile proprietate per
sonală, cerem constructori
lor să le remedieze in anul 
de garanție, clar, de cele mai 
multe ori, intervențiile 
noastre se dovedesc fără 
efect. Iar anul de ga
ranție se prelungește ade
sea la doi-trei ani. Cum este 
și cazul blocului in discuție, 
pentru care s-a irosit o gră
madă de hirtie, dar nu s-a 
făcut nimic pentru înlătu
rarea defecțiunilor. E drept, 
blocul respectiv nu-și are, 
deocamdată, pierdută stabi
litatea, dar este imperios 
necesar să fie luate măsuri 
de consolidare, pentru a se 
preîntâmpina orice fel de 
surpriză. Lucrările costă 
destul de mult, dar trebuie 
făcute".

Ne aflăm, așadar, pentru 
a doua oară, in fața unui 
caz de gravă lipsă de răs
pundere în executarea u- 
nei lucrări de către I.C.M. 
2. Așa cum am fost asigu
rați, neglijențele mențio
nate mai sus vor fi înlătu
rate — să sperăm cit mai 
curind — și blocul nu va 
mai ridica probleme. Dar 
va fi nevoie de multe alte 
materiale, muncă. bani, 
pentru a drege ce s-a tă
cut inainte de mintuială.

N-am putut afla, in tot 
cursul investigațiilor noas
tre, cine anume va supor
ta prețul acestor neglijen
țe : statul, ori cei vino- 
vați ?

Alexandru STROE
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M

in comune

de 
la

urbanizarea
Aici

în comuna Unirea a fost 
terminată construcția unui bloc

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII*' TRANSMIT;

lucrului?" ele au făcut cunoștin
ță cu secțiile și atelierele uzi
nei, s-au intîlnit cu muncitori 
fruntași, cu alte colege 
ticate diferite meserii.

FRANKFURTER RUNDSCHAU

SAIGON : Un strigăt
zăbrele

HOUARI BOUMEDIENE

Excelenței Sale

Acum se află într-o celulă

Complexul comercial
obligați să atragem

Primele din

Fetele COMBAT(Agerpres)

la întrecere

8TULCEA

perspectivă, 
urbane. In 
încheiat de

și simplu nu vrea să 
ne rămîne decît să-1

fost secre- 
Comitetului 
studenților 
Saigon. La

dl.
al 

Li- de moarte în care se află 
Giau.
In Închisoarea Chi-Noa

Președintele Consiliului Revoluției 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 

și Populare

pentru cadrele de 
care iși desfășoară 
în această locali-

lo-

tratament 1 s-a aplicat 
primei săptămini 

Și el a conti- 
este acum atit de slă- 

mai poate mișca

evacuarea lichidului, 
legate la spate, a

sud-vietnameze. Iată 
apărută in cotidianul

al 
C.C. al 

energiei electrice, 
membru al C.C. al 
secție la C.C. al

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a proclamării Republicii Socialiste 
România imi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră și 
poporului prieten al României, în numele Consiliului Revoluției, guver
nului, poporului algerian și al meu personal, cele mai călduroase felici
tări și cele mai bune urări de sănătate și prosperitate.

Sint convins că, sub înalta și înțeleaptă dumneavoastră conducere, 
poporul prieten al Republicii Socialiste România va obține succese și mai 
mari în edificarea țării dumneavoastră și consolidarea independenței na
ționale.

Relațiile de sinceră prietenie și colaborare rodnică care există între 
țările noastre nu vor putea decît să se amplifice și să se întărească dato
rită voinței și hotăririi noastre comune de a ne conjuga și mai mult efor
turile pentru securitate și pace in lume.

Cu înaltă considerațiune,

Am primit cu mulțumiri și recunoștință mesajul de felicitări pe care 
Excelența Voastră cu amabilitate mi l-ați transmis cu ocazia celei de-a 
l"ra aniversări a Zilei independenței Republicii Democratice Sudan.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă transmite dv„ în numele meu, 
al poporului și al guvernului Republicii Democratice Sudan, cele mai 
bune urări de sănătate, prosperitate și progres poporului român prieten.

General-maior
GAAFAR MOHAMMED EL NUMEIRY

Președintele Republicii Democratice Sudan

Luni seara a sosit tn Capitală 
Maitripala Senanayake, membru 
Consiliului Național al Partidului 
bertății din Republica Shri Lanka 
(Ceylon), președintele grupului par
lamentar al coaliției guvernamenta
le, ministru al irigațiilor și ener
giei electrice, care va face o vizită 
in țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele este Însoțit de d-na 
Myrtle M. Senanayake, vicepreședin

tă a Asociației de prietenie România 
— Shri Lanka, soția sa.

La aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost intimpinați de tovarășii Constan
tin Bâbălău, membru supleant 
Comitetului Executiv al 
P.C.R., ministrul 
și Ghizela Vass, 
P.C.R., șef de 
P.C.R.

Cronica z i
Luni a sosit în Capitală o delega

ție a Uniunii Societăților de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie din U.R.S.S., 
condusă de F.G. Zaharov, prim-vi- 
cepreședinte al Corni tel ului Execu
tiv al uniunii, care, la invitația So
cietății de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România, va face o 
vizită in țara noastră.

★
Președintele Marii Adunări-' Națio-- ' 

nale a Republicii Socialiste 'Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit din 
partea doamnei Annemarie Renger 
o scrisoare de mulțumire pentru fe
licitările adresate cu prilejul alege
rii sale in funcția de președinte al 
Bundestagului Republicii Federale a 
Germaniei.

elaborarea sistemului informațional 
și de conducere cu mijloace de pre
lucrare automată a datelor in agri
cultură. Au fost abordate, de 
menea, probleme ale 
ternului informațional 
procesele tehnologice, 
conducerii unităților 
mul integrat.

ase- 
proiectării sis- 
incepind de la 
ale gestiunii și 
pină la siste-

CURIER JUDEȚEAN
J»

Idei cu valoare 
de milioane

La cabinetul tehnic al uzinei 
de utilaj petrolier „1 Mai“ din 
Ploiești s-au înregistrat 
trecut tih număr record 
venții și inovații. Numai 
modificării constructive 
morcii 2-PTS-4 (autori : 
nicianul Nicolae Pletosu 
ginerul Ion Stoica) aduce uzi
nei o economie anuală de peste 
2 .'100 000 lei. Cele peste 300 de 
invenții și inovații aplicate în 
1972 in atelierele și secțiile u- 
zinei ploieștene, pe lingă faptul 
că au determinat îmbunătățiri 
calitative ale tehnologiilor 
fabricație și au contribuit 
creșterea productivității mun
cii, au adus economii de peste 
15 milioane lei

anul 
de in- 

ideea 
a re

teh- 
și in-

Muzeu 
etnografic sătesc 

tn comuna Răcăciuni a fost 
organizat primul muzeu etno
grafic sătesc din județul Bă
tăii. Printre alte exponate, vi
zitatorii găsesc aici o colecție 
de costume țărănești unică in 
felul ci. După aprecierea 
cialiștilor, cele peste 700 
obiecte — catrințe, marame 
borangic. cămăși, lăicere, brîie 
etc. — reprezintă creații popu
lare reprezentative din această 
microzonă a Văii Șiretului, 
foarte puțin cercetată pînă a

cu băieții
La uzina „Tchnofrig" 

Clu.i, 70 de fete au început să 
califice la locul de muncă 
meseriile de lăcătuș, frezor 
sudor, meserii la care 
înscris si colegi de-ai lor. 
ducerea uzinei a e'aborat 
program concret pentru <

se 
in 
Ș> 

s-au 
Cun

un 
............ ............ . califi 
(■area lor. la ’.arc vor contribui 
cei mai buni ingineri și teh
nicieni. înainte de începerea

Blocuri 
de locuințe

de locuințe 
specialitate 
activitatea 
tale. Asemenea blocuri de 
cuințe se află în construcție șl 
in comunele Teiuș și Jidvei. lo
calități care, 
vor deveni 
comuna Teiuș 
curind execuția 
de locuințe pentru 
ceferiști. Tot în acest an, 
comuna Baia de Aricș se 
construi un bloc cu 20 de a- 
partamen te

in 
centre 

s-a 
unui nou bloc 

muncitorii 
I n 
va

sas»
Colibasi

un viitor oraș
Prezența uzinei de autoturis

me a schimbat din temelii des-

ținui modestei localități Coli
basi, transformînd-o intr-o lo
calitate în care 
pătrunde cu pași repezi.
se vor construi o serie de blo
curi ae locuințe, care se vor 
adăuga noilor edificii dale in 
folosință, printre care un super- 
magazin de tip BIG, unități de 
servicii pentru populație. Tn 
curind. se va construi și un dis
pensar uman. Dată fiind apro
pierea sa~ de Pitești — prin 
care este legat de o modernă 
autostradă și datorită peisaje
lor sale naturale — Colibașii 
a fost ales de arhitccți și ca 
Inc pentru construirea de case 
in sistem vilă și a unor zone 
d“ agrement.

apartamente 
predate 

„la cheie"
primele zile ale acestui 

65 de familii din munici- 
Tulcea s-au mutat în a-

La redacția ziarului vest-german 
„Frankfurter Runclschau" a ajuns, 
zilele acestea, o scrisoare strecura
tă in afară cu mari dificultăți și 
primejdii, din închisoarea saigoneză 
Chi-Noa. Autorii ei. descriind 
schingiuirile la care este supus 
deținutul Le Cong Giau. roagă ca 
ea să fie publicată pentru a atrage 
atenția opiniei publice mondiale 
asupra condițiilor care domnesc în 
temnițele : 
scrisoarea . 
vest-german.

„Giau este student și 
tar general adjunct al 
Executiv al Asociației 
de la Universitatea din 
5 august 1972, el a fost arestat de 
poliție. In aceeași noapte, cu 
cătușe la mîini și cu ochii legați, 
el a fost transportat în biroul di
rectorului ..Centrului de cercetări", 
Duong Van Chau, unde locote- 
nent-colonelul Nghia, director ad
junct al poliției speciale, secondat 
de un căpitan și 10 agenți, au fost 
însărcinați să înceapă interogato
riul. Giau a fost supus torturilor 
și silit să recunoască că este mem
bru al unei organizații a Frontului 
Național de Eliberare. Mai tîrziu 
însă el și-a retras depoziția. De 
atunci este supus celor mai crîn- 
cene schingiuiri : bătăi cu bastonul 
de cauciuc peste cap. piept, umeri, 
peste brațe și picioare. Pielea cor
pului i-a fost arsă 
cu țigări aprinse, 
fost înfipte adesea 
foc. I s-au smuls 
mîini și picioare.

în multe locuri 
în degete i-au 
ace înroșite in 
unghiile de la 
Această ultimă 

tortură a fost executată personal 
de Duong Van Chau. Alteori, prin 
gură și nări i-a fost introdus un 
amestec de apă și săpun, tortură 
aplicată pină la pierderea conștiin
ței. După care era lovit in abdomen

Cu
__=__ . fost
cu capul in jos și bătut 

Asemenea schingiuiri se 
, citeodată de la 10 seara 

dimineața. După fiecare 
deținutul este adus în 
2 și aruncat pe o ban-

pină la 
miinile 
atirnat 
crunt, 
țin lanț, 
pină la 4 
„ședință", 
celula nr. 
chetă.

Acest 
zilnic, în cursul 
de la întemnițare, 
nuat. Giau 
bit Incit nu-și 
membrele și se hrănește doar cu 
citeva linguri de supă pe care l-o 
dau ceilalți deținuți. Cu toate aces
tea, timp de luni de zile aceste 
interogatorii și schingiuiri au fost 
repetate, cu regularitate, la diferite 
intervale.

Ca urmare, Giau a pierdut fa
cultatea de a vorbi, scuipă mereu 
singe, un singe care a îmbibat nu 
numai hainele sale, ci și întreaga 
celulă, emanînd un miros insupor
tabil.
al cărei singur obiect de Inventar 
este o rogojină. Acolo zace ca și 
mort.

Nu de mult, un alt deținut a 
auzit, din întimplare, o convorbire 
dintre doi agenți ai poliției. „N-am 
avut niciodată un individ atît de 
recalcitrant — a spus unul dintre 
ei. Deși am folosit toate metodele 
posibile, nu am putut scoate nimic 
de la el. Pur 
vorbeasc. Nu 
lichidăm".

Ne simțim 
atenția opiniei publice asupra pe
ricolului
Le Cong

Scrisă
Saigon".

Tn
an, 
piui
□artamente noi. In cursul aces
tei luni vor mai fi predate be- 
neficiarilor „la cheie" încă 
două blocuri de locuințe, în- 
s'.imînd 85 de apartamente 
Cele 65 de apartamente, date in 
folosință in zona sudică a mu
nicipiului, constituie primul lot 
din cele 1 100 cite se vor con
strui in 1973.

Disputa anglo-malteză

★
La Academia de științe agricole 

și silvice, a început luni dimineața 
o dezbatere științifică pe tema „Sis
temul informatic, instrument de cu
noaștere, previziune și acțiune în a- 
gricultură". Sint prezentate contri
buții ale cercetătorilor din domeniul 
agriculturii la traducerea in viață a 
hotăririi C.C. al P.C.R. cu privire la 
perfecționarea sistemului informa
țional economico-social. introducerea 
sistemului de conducere cu mijloa
ce de prelucrare automată a date
lor și dotarea economiei naționale cu 
tehnică de calcul.

Comunicările și discuțiile au rele
gat unele rezultate in raționalizarea 
evidenței tehnico-economice din 
nitățile de producție, precum și

★
.La...Casa, universitarilor. difi Bfrcu- 

•Ctești. s-ău deschis,' llini,'■' lubrărîte 
' simpozionului național „Geografia in 

școala". Inițiat de Societatea de ști
ințe geografice și Uniunea sindica
telor din instituțiile de învățâmint, 
știință și cultură, simpozionul reu
nește cadre didactice, reprezentanți 
ai celor 58 de filiale și subfiliale ale 
societății.

Programul manifestării, care du
rează și in ziua de 9 ianuarie, cu
prinde prezentarea de comunicări și 
referate axate pe două teme de ac
tualitate.: locul și rolul geografiei in 
școlile și liceele românești și din 
străinătate, mijloacele de moderni
zare a predării acestei discipline. S-a 
evidențiat, cu acest prilej, impor
tanța deosebită care se acordă lec
țiilor privind geografia patriei, con
tribuția televiziunii școlare integra
te și a altor mijloace audiovizuale 
— filme, diapozitive, grafice, dia
grame — in aprofundarea cunoștin
țelor respective, precum și rolul ca
binetelor și laboratoarelor in îmbo
gățirea cunoștințelor de geografie ale 
elevilor.

•' b
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fotbal Campionatele în Europa
Dacă in Italia etapa trecută (a 

XlV-a) a campionatului de fotbal a 
fost foarte agitată și neplăcută pen
tru milanezi — Juventus a trecut 
in frunte printr-o victorie in de
plasare asupra lui Internazionale, 
iar A.C. Milan a pierdut la Bologna 
— in schimb, celelalte competiții na
ționale s-au desfășurat relativ nor
mal. Tn Olanda (etapa a XVII-a), 
atit Feyenoord, cit și Ajax au ciști- 
gat pe stadioane străine, menținin- 
du-se in continuare un plus de două 
puncte in favoarea primei formații. 
Campionatul din Portugalia (după 
etapa a XVII-a) cunoaște același li
der foarte autoritar, Benfica — 9
puncte avans față de a doua da

sală (Belenenses) și nu mai puțin 
de 13 față de rivala tradițională. 
Sporting ! In Spania (etapa a 
XVII-a), conduce F.C. Barcelona (25 
puncte) inaintea lui Atletico Madrid 
și Espanol, iar în Franța (etapa a 
XlX-a), O.G. Nice are două puncte 
in plus față de Nantes. De remar
cat că ambele campioane ale ediții
lor precedente — Real Madrid și O- 
lympique Marseille — nu se găsesc 
in prezent, printre primele trei cla
sate. Adăugăm că derbiul scoțian 
Rangers—Celtic (din etapa a XX-a) 
a dat ciștig de cauză celei dinții for
mații cu 2—1, insă lider, cind doi se 
ceartă, rămîne Hibernians...

In parcul sportiv 
,,23 August” din Capitală

Campionatele naționale 
de patinaj artistic

Marea Britanie a hotărît să 
adopte o atitudine de expectativă 
in noul litigiu cu Malta referitor 
la cuantumul chiriei pentru bazele 
britanice în insulă — se spune in 
cercurile engleze autorizate. Văr- 
sind suma de 3.5 milioane lire 
pentru perioada 1 ianuarie — 31 
martie 1973, Anglia estimează că a 
respectat cu strictețe obligațiile 
acordului din martie 1972. Guver
nul mâlțez' a refuzat însă să accepte' 

(• ®ceșt? ;» vărsămlnt și continuă- să- 
ceară o compensație pentru deva
lorizarea — cu 10 procente' — a 
lirei. S-a revenit astfel la „disputa 
diplomatică de uzură", care a ca
racterizat tratativele precedente 
dintre cele două țări pentru re
înnoirea acordului asupra bazelor.

Cele două părți — care aduc fie
care in sprijinul lor argumente 
juridice 
pectează cu atenție, 
degrabă doritoare să evite o nouă 
criză. Ele contează, ca și in trecut, 
pe intervenția unor țări prietene, 
in special a Italiei, pentru a le 
ajuta să iasă din noul impas.

Guvernul britanic a făcut cu
noscut că nu se va opune partene-

lor
și economice — se... ;us- 

dar par mai
se...

vorrilor din pactul N.A.T.O. care 
acorda un ajutor suplimentar Maltei 
pentru compensarea „pierderilor'* 
suferite, cu condiția ca această ope
rație, la care nu are intenția să 
participe, să nu afecteze acordul 
din martie 1972. Acordul mențio
nat fixează o chirie anuală de 14 
milioane lire și nu prevede nici o 
clauză care ar permite reajustarea 
sumei în cazul unei devalorizări a

' ■* V UI. A?- v-Tn fapt, intr-un'1 schimb de scri
sori precedind acordul, guvernul 
maltez și-a rezervat dreptul de a 
ridica această problemă, dar Marea 
Britanie a refuzat să ia în seamă 
orice eventualitate de modificare a 
sumelor percepute pentru chirie, 
ca urmare a devalorizării lirei 
sterline.

Renunțînd la amenințarea sa de 
a cere evacuarea trupelor britanice 
cu începere de la 1 ianuarie a.c., 
primul ministru D. Mintoff a 
declarat — cu ascuțită ironie — că 
militarii englezi vor fi de aici înain
te pe insulă în calitate de... „olas- 
peți“, pe cheltuiala poporului mal
tez.

La patinoarul artificial din parcul 
sportiv „23 August" au început ieri 
campionatele naționale de patinaj ar
tistic. In prima zi au fost programa
te figurile obligatorii pentru juniori 
(categoriile I și a 11-a). Cele mai 
bune rezultate au fost obținute la ju
niori (cat. I) de Cătălin Ioniță. 
(Școala sportivă nr. 2) și de Mihaela 
Paraschiva (Constructorul București). 
La juniori categoria a 11-a au obținut 
victoria Cristian Neagu (Dinamo 
București) și Roxana Stănișor (Dina
mo București).

Astăzi dimineață (ora 9) și Ia prinz 
(ora 13) intrecerife continuă, in con
curs intrind și patinatorii seniori.

Campionatul republican de hochei
■ gheață a continuat luni in Capi- 
lă eu desfășurarea altor două in- 

tilniri încheiate 
zultate tehnice : 
Galați 4—1 (2—0, 
S. C. Miercurea 
3—0. 1—0).

Astăzi este zi
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de pauză.

celei de-a il-a

Intr-un cadru festiv ți

vremea
tn ge- 
a fost

Sta- 
tost 
Il-a 
tri-

de 10,
Vreme

cu următoarele re- 
Dinamo — Dunărea 
1—1. 1—0). Steaua— 
Ciuc 7—0 (3—0.

(Agerpres)

PROGRAMUL I

teatre
22,30

PROGRAMUL II

fur-

21,30

cultural-artistic, 
informație și ac- 9— 

de

„Cl- 
sim-

EXCELSIOR — 9: 11,ÎS;
13.30; 21. FLAMURA —

20. 
calea ferată î

cinema

11; 13.30: 16; 
— 9: 11,15;
FAVORIT — 
18.15: 20.30.
Răzbunarea : 

16; 19.30, BU- 
GIULEȘTI —

mirilor ;
- 9; 12.30;
15,45: 19.15.

de
Chimiștii 

reportaj la 
chimic din Fă-

Telecinemateca pentru tine
ret : ..Șapte dădace" — pro
ducție a studiourilor sovie
tice.
Noutăți folclorice. Muzică in
strumentală interpretată de

a Filarmonica de stat ,.George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Ciclul concerte de concerte (I). Di
rijor : Mircea Cristescu. Solist : 
Valentin Gheorghiu. Dirijorul co
rului : Vasile Pântea — 20.
0 Opera Română : O noapte 
tunoasă ; Priculiciul — 18.30.
• Conservatorul de muzică 
prian Porumbescu" : Concert

Drum In penumbră : FLAC.ARA
— 15.30: 18; 20.
0 Creierul : VITAN — 15.30; 18; 
20,15.
a Fata care vinde flori : RAHOVA
— 15.30; 18; 20,30.
e Fete în soare : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
<0 A fost odată un polițist : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19.30.

Alex.
Valentina — 20. 

Mic : După cădere

13,30; 16: 18.30; 20,45, 
8,45: 11.15: 13,30: 16;

A Explozia : PATRIA — 10; 12,30; 
16; 18,30; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18.15; 20.30, MELODIA 
— 9: 11.15 
MODERN • 
18.30: 21.
o Pe aripile vintulul : SALA PA
LATULUI - 9 (seria de bilete — 
4422): 14 (seria de bilete — 4423); 
19,15 (seria de bilete — 4424).
A Vara bărbaților : CENTRAL — 
10: 12.30: 15: 17,30; " 
a Casa de lingă

f 01 
io
K1
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Inaugurarea 
ediții a Jocurilor africane

in prezența 
a peste 50 000 de spectatori, pe 
dionul național din Lagos au 
inaugurate întrecerile celei de-a 
ediții, a Jocurilor africane. în 
buna de onoare au luat loc repre
zentanți ai C.I.O., ai Consiliului su
perior al sportului african, ai fe
derațiilor internaționale și invitați 
de peste hotare. După intonarea im
nului nigerian și al celui al Jocu
rilor africane, a urmat o spectacu
loasă defilare a celor 35 de delega
ții. La sfirșitul festivității, spectato
rii au urmărit o frumoasă suită de 
dansuri folclorice prezentată de un 
grup de dansatori nigerieni. Tnce- 
pînd de astăzi peste 1 500 de spor
tivi și sportive din țările Africii se 
vor întrece la 11 discipline, prin
tre care atletism, fotbal, natație, te
nis, ciclism și judo.

Unltăți ale Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Materiale
lor de Construcții au realizat un 
produs nou, cu multiple între
buințări, care se bucură de o 
bună apreciere din partea benefi
ciarilor. Este vorba de PAL în
nobilat. Noul produs se realizea
ză in culori uni, cu texturi de 
furnir (nuc, stejar, palisandru). 
PAL înnobilat este un material 
recomandabil pentru mobilier și 
amenajări interioare în locuințe, 
hoteluri, întreprinderi și institu-

ții. precum șl pentru amenajă
rile interioare ale mijloacelor de 
transport terestre, navale și 
aeriene.

Noul produs PAL înnobilat, 
care se poate procura pe bază de 
comenzi făcute la Combinatul 
de exploatare și industrializare 
a lemnului din Suceava sau la 
I.P.D. ..Mobila“-București (str. 
Gării Herăstrău nr. 2. sector I), 
este prevăzut cu un finisaj supe
rior mat sau luciu. Este un ma
terial modern, rezistent, estetic.

Deschiderea emisiunii. Telex, 
Teleșcoală.
Șezătoare matematică. Pre
zintă conf. univ. Eugen Rusu. 

(clasa a 
relație 
și al 
univ.

Limba română 
VllI-a). Elemente de 
la nivelul propoziției 
frazei (I). Prezintă conf. 
dr. Ion Diaconescu. 
Curs de limba engleză, 
tia a 35-a. Prezintă prof, 
dr. Dumitru Chitoran. 
Căminul.
Selectiunl din emisiunea 
„Seară pentru tineret".
52 de initiative In 52 de săp
tămini
Film serial 
„Pierdut! tn 
VI — Cade 
Telejurnal.

Lec- 
univ.

pentru tineret : 
spațiu". Episodul 
cerul.

— 16,00 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură 0 Or
ganizarea muncii în acord 
global la cultura porumbului 
și a sfeclei de zahăr.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba 
rusă. Lecția a 35-a (reluare). 
25 de ani de artă plastică con
temporană. Expoziție omagia
lă în cinstea aniversării repu
blicii. Prezintă Dan Hăulică și 
Theodor Enescu.
Mîndră fată ardeleană... Trei 
tinere soliste de muzică popu
lară : Florica Bodeuț, Maria
na Iancu și Ileana Vulcu. 
Acompaniază o formație con
dusă de George Vancu.
Steaua polară, Emisiune 
orientare școlară.
electroniști 
Combinatul 
găraș.
Caleidoscop 
Emisiune de 
tualitate literară, teatrală, ci
nematografică și plastică, 
realizată de Bogdan Anto
nescu.
1001 de seri. 
Telejurnal.

Oameni și fapte.
Seară de teatru : „Hernanl" 
de Victor Hugo. Adaptare 
pentru TV de Cornel Popa și 
Valentin Plătăreanu. Tradu
cerea : V, Stoicovici. In dis
tribuție : ștefan Iordache. 
Ilinca Tomoroveanu, Gh. Co- 
zorici, Ion Besoiu. Mircea 
Șeptilici, Constantin Bărbu- 
lescu, Ileana Stana lonescu, 
Nelly Sterian, Valentin Plă- 
tăreanu. George Paul-Avram. 
Florin Tănase, Mircea Bașta, 
Luchian Botez, Iiie Ion Iile, 
larina Demian, Ion Bog. Sil
viu Stănculescu. Costel Con-’ 
stantin, Mișu Stan. Candid 
Stoica, Tudorel Popa. Doru 
lacobescu. Ovldiu Moldovan. 
Scenografia : Vasile Rotaru. 
Regia : Cornel Popa.
24 de ore.

Patrlta Goicea la 
cimpoi și Nicolae Pleșa 
drimbă. două paie, bizol 
caval.

21,45 Viața economică a Capitalei. 
22,05 ..Super-vedeta" cu Radu Be- 

ligan și Matei /Alexandru.

FESTIVAL
19; 21.
0 Queimada : LUCEAFĂRUL 
3,30: 11; 13.30; 16; 18,30; 21. BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13.30; 16: 18.30: 21. 
o Domnului profesor, cu dragos
te : SCALA

21,
16;

8.30; 
18,30: 21, CAPITOL 
13.30: 16; 18.30; 21,
9.15:- 11.30: 13.45: 16; 
a Lupul 
LUMINA 
CEGI - 
15,30: 19. 
a Filiera 
13,30: 16;
9; 11,15: 13.30: 16: 18.15; 20.30. 
e Bariera : BUZEȘTI - 15.30: 18: 
20,15, ARTA — 15.30; 18: 20.15.
a Joe Hill : GRIVITA — 9: 11,15; 
13,30: 15,45: 18: 20,30. MIORIȚA — 
10: 12,30; 15: 17,30: 20.
a Ursul Yogi - 9.30: 11.30: 13.45: 
16; 18, Astă-scară dansăm in fami
lie — 20,15 : DOINA
0 Doamna și vagabondul — 
18.15 în continuare, Program 
filme documentare — 20.15 : TIM
PURI NOI.
a Seceră vîntul sălbatic : DACIA 
— 9: 11,15: 13,30; 16: 18,15; 20.30.
a Ecoul de pe coastă — 10: 12: 14.

Ieri tn țară : Vremea s-a menținut 
închisă. Au căzut precipitații slabe lo
cale sub formă de burniță și ninsoare 
tn cîmpia vestică, Podișul Transilva
niei, Muntenia și centrul Moldovei. Vin- 
tul a suflat slab, pină la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila intre 
minus 5 grade la Joseni și plus 5 grade 
la Fetești. Pe alocuri, tn sudul și vestul 
țării s-au produs ceață și polei. In 
București : Vremea a lost închisă

ceață persistentă. Vîntul a suflat 
neral slab. Temperatura maximă 
de plus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele
11 și 12 ianuarie 1973. In țară : ......... „
în răcire ușoară. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații slabe, lo
cale sub formă de lapoviță și ninsoare 
în nordul și estul țării. în rest, preci
pitații izolate. Vînt potrivit, cu unele 
intensificări în Moldova. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 11 șl 
minus 1 grad, iar maximele între minus 
6 și plus 4 grade. La începutul inter
valului, local se va produce ceață. în 
București : Cerul va fi mai mult noros, 
favorabil precipitațiilor slabe. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere ușoară 
în a doua parte a intervalului. Seara 
și dimineața, ceață.

Contesa walewska — 16,30; 
Rita - 18,45 : CINEMATECA 
Union).
0 Săgeata căpitanului Ion : 
RENTARI — 15,30; 17,45: 20, POPU
LAR — 15,30: 18: 20.15.
A Bulevardul romului : UNIREA
- 15,30; 18: 20.15, DRUMUL SÂRII
— 15.30; 18; 20.15.
• Capcană pentru general ! PA
CEA — 15,45: 18: 20.
0 Vacanță la noma : LIRA — 
15.30: 18; 20.30, VIITORUL — 15,30; 
18; 20.15.
a Legenda lui Rustam : GLORIA
— 9: 11.15: 13.30; 16; 18.15. 20.30.
A Marea evadare : AURORA — 9; 
12.15: 16; 19.30, TOMIS — 0; 12,30; 
16: 19,30.
0 Cu mîinile curate : COSMOS — 
15.30: 18: 20.15.
a Am încălcat legea : COTRO- 
CENI — 15.30; 18: 20.15.
a Sfirșitul Liubavinilor : MUNCA
- 16 : 18; 20.
0 Micul om mare : VOLGA — 9; 
11.30: 14.15: 17: 20.
a Perla coroanei : CRÎNGAȘI — 
16: 18: 20.
a Frumos, onest, emigrat In Aus
tralia... : FLOREASCA — 15.30; 18; 
20.30.

fonic, susținut de orchestra conser
vatorului, Dirijor : Constantin Bu- 
geanu — 20.
a Teatrul National „I. L. Cara- 
gia!e“ (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampa — 20. (sala Studio) : Pă
rinții teribili — 20.
a Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută. — 
20. (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin șl 
a Teatrul 
19,30.
o Teatrul 
Magheru) :

,.C. 1. Nottara“ (sala 
Adio Charlie —. 19.30, 

(sala Studio) : Noaptea nechemată 
— 20.
a Teatrul Giulești : Freddy — 19,30. 
a Teatrul „Ion Creangă" : Cele 12 
luni ale anului — 10, Soldățelul de 
plumb — 15.
o Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul meu drag —- 19.30. 
a Teatrul de reviștă și comedie 
..Ton Vasilescu" : Crizanteme mu
zicale — 19,30.
A Circul ..București" : Moș Gerilă 
— 10. Aprindeți stelele — 19,30. ț 
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PARIS

Reluarea convorbirilor confidențiale
Măsuri privind

ta.?];î'

ÎN U.R.S.S. A FOST LANSATA ÎN DIRECȚIA LUNII

Stafia automată „Luna-2T‘
• Principalul obiectiv al zborului — continuarea cerce

tării științifice a Lunii și a spațiului circumseienar

PARIS 8 (Agerpres). — In capi
tala Franței au fost reluate, luni, 
convorbirile confidențiale dintre Le 
Duc Tho, consilierul special al de
legației R. D. Vietnam la Conferin
ța de la Paris în problema vietna
meză, și Henry Kissinger, consilie
rul special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității națio
nale. în aceeași zi, a avut loc o nouă 
intilnire » experților delegațiilor

R. D. Vietnam și S.U.A. la convor
birile de pace de la Paris.

★
HANOI 8 (Agerpres). — încă un 

bombardier „B-52" 
ției S.U.A. 
nuarie de 
antiaeriană 
nea Thanh
V.N.A. Numărul total al avioanelor 
pierdute de S.U.A. in R.D. Vietnam, 
precizează agenția citată, se ridică, in 
prezent, la 4 169.

aparțini 
a fost doborit 

către forțele de 
nord-vietnameze 
Hoa. informează

nd avia- 
la 8 ia- 
apărare 

in regiu- 
a gen ți a

Propuneri pentru înfăptuirea păcii
și înțelegerii naționale in Laos

P Mesa) al prințului Sufnnuvong adresat șefului regimului 
de la Vientiane

SAM NEUA 8 (Agerpres). — Prin
țul Sufanuvong, președintele Comi
tetului ~ 
tic din 
șefului 
prințul 
mulează propuneri concrete îndrep
tate spre înfăptuirea păcii și înțe
legerii naționale în Laos — trans
mite postul de radio Pathet Lao.

Depășirea actualului impas — se 
arată în mesaj — și înregistrarea 
unui progres în cadrul convorbiri
lor de la Vientiane între reprezen
tanții celor două părți laoțiene sint 
condiționate de încetarea interven
ției și agresiunii Statelor Unite în

Central al Frontului Patrio- 
Laos, a adresat un mesaj 

regimului de la Vientiane, 
Suvanna Fuma, în care for-

Laos și in întreaga Indochină. Con
vorbirile de la Vientiane, subliniază 
mesajul, ar putea atinge grabnic re
zultate concrete, îndeosebi in ceea 
ce privește incheierea acordului pri
vind încetarea focului, retragerea 
trupelor străine din Laos, eliberarea 
prizonierilor de război — pe plan 
militar — și, de asemenea, înche
ierea acordului cu privire la aspec
tele politice, respectiv formarea u- 
nui Consiliu Politic Consultativ și a 
unui nou guvern provizoriu de coa
liție națională, precum și asigurarea 
de condiții în vederea edificării uni
tății naționale pe baze pașnice.

LIMA 8 (Agerpres). — Guvernul 
peruan a aprobat o lege conform că
reia întreprinderile industriale străi
ne care acționează pe teritoriul ță
rii vor trebui să se adapteze, cel mai 
tirziu pină la 30 iunie 1974. regimu
lui andin de tratare a capitalului 
străin. Este vorba de prevederile a- 
cordului din decembrie 1970, sem
nat la Cartagena de Columbia, E- 
cuador. Peru, Bolivia și Chile, care 
stipulează că țările latino-americane 
vor institui controlarea investițiilor 
străine, impunînd un plafon de 14 
la sută beneficiilor pe care compa
niile nenaționale sint autorizate să 
le reexporte. Legea indică, totoda
tă, că un organism național compe
tent va cere companiilor in cauză 
semnarea unor contracte reevalua
te. considerate de guvern ca opor
tune programului său de dezvoltare 
economică. Astfel, în decursul ur
mătorilor trei ani. companiile străi
ne se vor transforma in întreprin
deri naționale sau mixte. De ase
menea, in vederea lărgirii cooperă
rii cu țările latino-americane mem
bre ale Pactului Andin, guvernul 
Juan Velasco Alvarado a aprobat ta
riful vamal comun al țărilor andine.

Danemarca.

3

Demonstrație a tinerilor studenți și muncitori, la Copenhaga, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de învățămînt și muncă

LONDRA 8 (Agerpres). — Premie
rul britanic, Edward Heath, s-a intil- 
nit, duminică, cu principalii miniștri 
ai cabinetului pentru a studia condi
țiile aplicării celei de a doua faze a 
programului anti-inflaționist. Aplica
rea primei părți a acestui program a 
impus înghețarea, pe o perioadă de 
șase luni, a salariilor și prețurilor. 
Această măsură — după cum se știe 
— a întîmpinat o puternică opoziție, 
in special din partea sindicatelor, 
care consideră că, in timp ce salariile 
sint blocate, prețurile la unele pro
duse de strictă necesitate continuă să

crească, nefiind incluse in sfera 
acțiune a acestei măsuri.

Cea de-a doua fază va consta,

de

Cea de-a doua fază va consta, în 
linii mari, în constituirea a două co
misii insărcinate cu supravegherea e- 
voluției salariilor și prețurilor, 
condițiile menținerii acestora in 
mite destul de stricte.

în așteptarea adoptării acestei 
legislații de către parlament și a 
trării ei in vigoare, la Londra se a- 
prcciază că guvernul premierului 
Heath va decide, inainte de sfirșitul 
lunii ianuarie, prelungirea cu încă 
două luni a perioadei de înghețare a 
salariilor și prețurilor.

in
li-

noi 
in-

agențiile de presă transmit
Prsședinîele R. A. Egipt,

Anwar Sadat, a sosit luni la Tripoli, 
informează agenția libiană de presă, 
L.N.A. Șeful statului egiptean urmea
ză să aibă convorbiri cu președintele 
țării gazdă. Moamer El Geddafi, con
sacrate relațiilor bilaterale și exami
nării situației din Orientul Apropiat.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — A- 
genția T.A.S.S. informează că, in 
conformitate cu programul de cer
cetare a spațiului cosmic, in Uniu
nea Sovietică a fost lansată luni, 
la ora 9 și 55 de minute (ora Mos
covei), stația automată „Luna-2l“.

Principalul obiectiv al zborului 
il constituie continuarea cercetării 
științifice a Lunii și a spațiului 
circumseienar. Stația a luat star

tul spre astrul nopții de pe o or
bită de satelit artificial al Pămin- 
tului și s-a înscris pe o traiecto
rie apropiată de cea calculată.

Potrivit datelor informației tele- 
metrice. sistemele de bord și agre
gatele stației funcționează normal, 
între Pămint și stație se păstrează 
o legătură radio fermă. Centrul te
restru de calcul și coordonare pre
lucrează informațiile recepționate.

IRAN

Aprovizionarea adecvată cu apă a 
agriculturii, industriei sau pentru 
uzul casnic este esențială pentru dez
voltarea Iranului, scrie „Journal de 
Teheran", arătînd că in 1970—1971 au 
fost terminate cinci baraje impor
tante : „Șahul Abbas cel Mare", care 
aprovizionează cu electricitate și apă 
oțelăria „Aryamehr", precum și re
giunea Ispahan ; barajul-frontieră 
de pe Arax. întreprindere comună 
iraniano-sovietică ; 
baidjan occidental, 
1" și „Cyrus cel

in fertilul Azer- 
barajele „Șahpur 
Mare", barajul

PEKIN 8 (Agerpres). — Luind cu- 
vintul în cadrul recepției organizate 
cu prilejul vizitei la Pekin a ministru
lui de externe al Italiei, Giuseppe 
Medici, ministrul afacerilor externe 
el R.P. Chineze, Ci Pin-fei, a subli
niat că R.P. Chineză apreciază ca o 
tendință pozitivă eforturile depuse de 
țările europene pentru apărarea in
dependenței și suveranității lor, a 
păcii și securității in Europa — rela
tează agenția, Qbjna., Nouă. v

’ " ’ său. ministrul italian
pofida diferențelor de 
și de orinduire so-

cială între țara sa și R.P. 
cele două popoare sint 
progresul în viața unei 
se bazează pe respectul 
pe căutarea consecventă 
ților de dialog.

Chineză, 
convinse că 

colectivități 
reciproc și 
a posibilită-

★
fost semnat luni un 
transporturile aeriene

In răspunsul 
a relevat că. în 
natură politică

La Pekin a 
acord privind 
civile intre guvernele R. P. Chineze 
și Italiei. La semnare au fost de 
față miniștrii afacerilor ^externe ai 
celor două țări, Ci Pin-fei și Giu
seppe Medici.

Convenția naționala
a Partidului Socialist Francez

lucrările, duminică, 
a examina situația 

alegerilor legislative 
și probleme referi-

comun de gu- 
franceze. Con- 
arată în docu- 
și sprijinitori-

Lucrările Comisiei eco
nomice mixte a R. D. Ger
mane și R. D. Vietnam se 
desfășoară la Berlin. Delegațiile celor 
două țări participante la convorbiri 
sint conduse de Gerhard Weiss, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane, și, respectiv. 
Le Thanh Nghi. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. Viet
nam.

. -,..r ■ •. /.. ,, ■ ?
în cadrul unui interviu 

acordat duminică 
cane, premierul 
Jack Lynch, a declarat că guvernul 
său este gata să sprijine reunificarea 
Pe cale pașnică a Irlandei. Totodată, 
primul ministru și-a exprimat spe
ranța că „cel puțin bazele unei so
luționări a problemei" vor fi aduse 
de Carta albă asupra situației din 
irlanda, pe care guvernul 
și-a propus să o publice.

Cu prilejul celei de-a XXV-a 
aniversări a republicii, cunoscu
ta revistă pariziană „Arts et 
Tourisme" a consacrat in între
gime numărul său pe decembrie 
frumuseților patriei noastre. 
Editat in condiții grafice excep
ționale, numărul cuprinde arti
cole bogat ilustrate despre valo
rile artistice și turistice ale 
capitalei țării noastre, ale lito
ralului românesc al Mării Negre, 
Deltei Dunării, Transilvaniei și 
Munților Carpați. Sint, de ase
menea, prezentate tezaure artis
tice inestimabile ale mănăstirilor 
din nordul Moldovei.

(„Parmusi"), ■ ..Partaiusarikat Islam 
Indonesia" și „Perti" — au hotărit să 
se unească intr-un singur partid : 
„Partai Persatuan Pembangunan".

Coloana
alb au început să se ridice simbătă 
din craterul central și două cratere 
laterale ale vulcanului Etna. Potrivit 
aprecierii specialiștilor, se pare că 
nivelul magmei s-ar fi ridicat în in
teriorul craterelor. Condițiile atmos
ferice nefavorabile împiedică însă 
observarea mai atentă a fenomenului.

groase de fum

televiziunii ameri- 
Republicii Irlanda,

britanic

islan-
a două

Adunarea Poporului din 
Siria (Parlamentul) a aprobat luni 
iW’lirftiect de lege referitor la rede- 
vonțele eare urmează să fie per
cepute ca urmare a tranzitării petro
lului irakian prin conducta ce tra
versează teritoriul Siriei spre por
turile mediteraneene Banias (Siria) 
și Tripoli (Liban). Proiectul, relatea
ză agenția M.E.N., urmează sâ fie 
supus spre aprobare președintelui 
statului, Hafez Assad.

într-o declarație 8 servi-
ciului de presă al Partidului Social- 
Democrat din R.F. a Germaniei,
arată că rezultatele recentei confe
rințe de la Stuttgart a Partidului 
Liber Democrat constituie o confir
mare a coaliției celor două partide, 
reînnoită după alegerile din 19 no
iembrie 1972.

PARIS 8 (Agerpres). — Convenția 
Națională a Partidului Socialist Fran
cez și-a deschis 
la Paris pentru 
politică înaintea 
din martie a.c.
toare la candidaturile ce urmează să 
fie prezentate. Convenția a adoptat 
în unanimitate o rezoluție privind 
organizarea campaniei electorale in

favoarea programului 
vernămînt al stingii 
venția Națională, se 
ment, cere partidului
lor săi ca să fie amplificată campa
nia pentru programul comun așa in
cit francezii să-și asume „responsa
bilitățile în lupta pentru respectarea 
drepturilor și libertăților democra
tice".

Navele de coastă 
dCZe au tăiat cablurile 
pescadoare britanice care încălcase
ră limita de 50 mile a zonelor națio
nale de pescuit. în comunicatul dat 
publicității la Reykjavik se precizea
ză că navele islandeze au intrat in 
acțiune după ce pescadoarele brita
nice au refuzat să se reîntoarcă in 
apele internaționale.

se

Patru partide musulmane 
indoneziene - ”Nahdatul Ula- 
ma“, „Partai Muslimin Indonesia"

( —
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Măsuri pentru o viguroasă
dezvoltare economică

Consiliul Revoluției 
și guvernul aigerian 
au examinat recent as
pectele esențiale ale 
dezvoltării țării în anul 
ce a trecut, precum și 
perspectivele existente 
pe anul în curs, în lu
mina realizărilor do- 
bîndite pină acum și a 
obiectivelor planului 
cvadrienal 1970—1973. 
Cu acest prilej a fost 
reafirmată aprecierea 
că singura cale pentru 
garantarea și consoli
darea independenței 
țării, pentru îmbunătă
țirea nivelului de trai 
al poporului o consti
tuie dezvoltarea eco
nomică, social-politică 
și culturală a Algeriei.

Pe plan economic, 
pentru acest ultim ’an 
al planului se prevede 
că produsul național 
brut va atinge un ni
vel de 26.5 miliarde 
dinari — cu aproape 
două miliarde și ju
mătate mai mult decit 
în 1972. O creștere co
respunzătoare vor în
registra investițiile e- 
fectuate de stat și de 
către întreprinderile 
administrate de stat, 
iar proiectele de in
vestiții vor fi garanta
te în proporție de 80 la 
sută din resurse inter
ne. Potrivit estimări
lor, creșterea produc
ției va atinge o rată de 

^^lOLasutsL^

Este semnificativ că, 
din suma totală a in
vestițiilor (12 miliarde 
dinari), 5 miliarde au 
fost alocate pentru 
realizarea programelor 
de industrializare. In 
acest context, o mare 
atenție este acordată, 
în continuare, produc
ției petroliere. Un co
municat oficial dat pu
blicității în aceste zile 
subliniază că măsurile 
prin care s-a pus ca
păt exploatării petro
lului aigerian de către 
numeroase societăți 
petroliere străine, pre
cum și impunerea unor 
prețuri mult mai echi
tabile de vînzare a pe
trolului au avut ca e- 
fect atît o creștere a 
producției petroliere, 
cit și un spor al acu
mulării de devize. In 
1972, Algeria a produs 
52 milioane tone de 
petrol, iar veniturile 
realizate din exportu
rile de hidrocarburi au 
sporit cu 2,3 la sută, 
față de anul 1971. Stă- 
pină pe soarta sa, pe 
resursele ei naționale, 
Algeria și-a consolidat 
pe deplin independen
ța politică și economi
că, evoluind în prezent 
cu succes într-o etapă 
nouă a dezvoltării sale.

Importante schim
bări înnoitoare sint in 
curs și în satul aige
rian, in urma comple
xului de măsuri pre-

văzute de reforma a- 
grară. în toate wilaya- 
tele țării este în curs 
de desfășurare proce
sul formării de noi 
cooperative agricole de 
producție și asociații 
țărănești de întrajuto
rare. Paralel, sint în
ființate cooperative 
care vor furniza utila
jul și mașinile nece
sare diverselor lucrări 
agricole. Pe linia ace
lorași preocupări, în 
prezent se amenajează 
peste 1 000 
care vor fi 
dispoziția 
complet lipsiți de pă
mint sau cu pămint 
puțin, fiind in curs și 
alte acțiuni de natură 
să elimine structurile 
arhaice ale zonelor ru
rale. în baza legii fi
nanțelor pe anul în 
curs, sectoarelor dez
voltării rurale și lucră
rilor hidrotehnice și de 
irigații le-au fost alo
cate un miliard dinari, 
ceea ce constituie du
blul sumei prevăzute 
inițial.

Numeroase alte mă
suri luate pe plan so
cial-cultural atestă că 
ultimul an al cvadrie- 
nalului — 1973 — va fi 
pentru Algeria anul 
unor noi progrese și 
transformări importan
te in diferite domenii 
ale vieții sociale.

de sate 
puse la 
felahilor

C. BENGA

„Compensația" derizorie
a unei tragedii

morți 
mal- 

unii din ei 
mîini și fără

născuți 
cu serioase

încă nu s-a stins 
faimosul scandal al 
thalidomidei puse în 
vinzare in R.F. a Ger
maniei și alte citeva 
țări occidentale. Pro
dus de firma „Chemie- 
Gruenenthal" din Als
dorf, acest tranchili
zant „miraculos" pen
tru femeile gravide a 
avut urmări din cele 
mai zguduitoare : co
pii 
sau
formații, 
fără 
picioare.

După procese înde
lungate, intentate in 
R. F. a Germaniei, 
Suedia și alte citeva 
țări, pentru victimele 
thalidomidei au fost 
obținute unele des
păgubiri financiare — 
dacă se poate vorbi 
de „compensarea" in
firmității pe viață a 
unor copii sortiți unei 
existențe tragice. în 
Anglia, prin ' 1970, pri
miseră despăgubiri 
doar
părinții acestora, 
de alte 
au supraviețuit 
acum erau date ui
tării. Zilele trecute, 
scandalul a reizbuc- 
nit la Londra cu o 
nouă amploare.

18 copii

Australia a hotărit să 
suspende ajutorul militar 
acordat regimului de Ia 
PnOm Peîîh - relateaza agenția 
France Presse. Un Ioc de frunte pe 
lista echipamentelor suprimate il 
ocupă avioanele de transport 
„D.C.-3".

iljutor în instrumente și 
utilaje medicale pentru 
O. Vietnam. ..Organizația aju
torului creștin" din Marea Britanie 
a hotărit să trimită R. D. VTethanl 
instrumente chirurgicale și utilaje 
medicale in valoare de 25 000 lire 
sterline, informează agenția V.N.A.

Bilanț al cutremurului 
din Managua. Un purtător ofi
cial de cuvint al guvernului nicara- 
guaian a anunțat că în urma cutre
murului care a devastat, la 23 decem
brie, capitala țării — Managua — 
sint peste 10 000 de morți. Numărul 
exact al victimelor nu va fi nicio
dată cunoscut cu precizie, a spus el, 
dar au fost înhumate, pină în pre
zent, cadavrele a aproximativ 10—12 
mii de persoane. El a precizat că a- 
ceste cifre ar putea deveni și mai 
mari, pe măsură ce sub dărimăturile 
clădirilor orașului distrus sint desco
perite noi victime.

Convorbirile intre ministri,> 
marocan al afacerilor externe, Ah
med Taibi Benhima, și omologul său 
tunisian, Mohamed Masmoudi, au 
început, in capitala Tunisiei. Sint 
abordate o serie de probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
cooperarea intermaghrebiană, situa
ția de pe continentul african, pre
cum și aspecte ale 
naționale actuale.

situației inter-

în baza unui decret regal 
dat publicității duminică in ca
pitala Iordaniei, pedepsele capitale 
pronunțate împotriva principalelor 
persoane implicate în tentativa eșua
tă de lovitură de stat, din noiembrie 
anul trecut, au fost comutate în 
muncă silnică pe termene intre 10 
și 15 ani. Decretul prevede, de ase
menea. eliberarea a 149 de deținuți, 
care fuseseră condamnați pentru cri
me împotriva securității de stat, și 
reducerea termenelor de detențiune 
în cazul altor 241 de persoane.

„Woshmguir", pe Sangar Sava’ - *n 
apropiere de Gorgan.

Alte baraje sint in curs de cuil- 
strucție, în timp ce rețelele de iriga
ții ale celor existente sint terminate 
sau extinse. Construirea unui al trei
lea baraj-rezervor destinat aprovizio
nării cu apă a capitalei in continuă 
dezvoltare se află in studiu.

Canalizări conforme cu regulile de 
securitate și igienă in vigoare asigură 
astăzi aprovizionarea cu apă a ma
jorității orașelor și a numeroase sate, 
ceea ce a permis ameliorarea sensi
bilă a condițiilor sanitare și a con
tribuit la progresul sănătății publice.

Iranul, scrie ziarul citat, caută să-și 
asimileze progresele tehnice cele mal 
recente, mai ales in domeniul provo
cării de ploi artificiale și desaliniză
rii apei de mare.

Pe de altă parte, o mare atenție 
este acordată industriei energetice a 
Iranului, industrie ce s-a dezvoltat 
intr-un ritm accelerat, consumul de 
electricitate crescind anual cu 40 la 
sută. Obiectivul Iranului este electri
ficarea țării, pină în cel mai mic sat. 
în perioada celui de-al treilea plan 
economic (1962—1968), guvernul a na- 
ționalizat societățile private de dis
tribuire a electricității și a lansat un 
program de dezvoltare pe termen 
lung privind producerea, transportul 
și distribuirea electricității in în
treaga țară.

Incidente
israeliano-siriene

Capturarea unui as 
al traficanților 

de droguri
Un comunicat al poliției din 

Venezuela a anunțat, că a fost 
destrămată o importantă rețea 
de traficanți de droguri, ca ur
mare a arestării unui aventu
rier de origine vest-germană, 
Jean Engel. Remis autorităților 
venezuclene, de către agenții 
Interpolului. Engel fusese ares
tat. în urmă cu citeva zile, la 
Barranquilla, în Columbia. El 
era căutat de poliție pentru fur
tul. la 28 decembrie 1972. al 
unui mic avion de turism de pe 
insula Los Roques. Aparatul, 
găsit mai tirziu la Porto Rico, 
conținea 750 kg de hașiș și 
clorhidrat. de cocaină. Trei tra
ficanți implicați in această afa
cere — un american și doi ve- 
nezueleni — au fost arestați la 
Porto Rico. Interogat de poliția 
venezueleană, Engel a declarat 
că avionul servea la transportul 
de droguri in mai multe țâri 
din America Latină.

CAPRICIILE VREMII

DAMASC 8 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint militar de la Da
masc, reluat de agențiile internațio} 
nale de presă, a anunțat că mai 
multe formațiuni de avioane israe-j- 
liene au violat, in cursul dimineții 
de; luni, spațiul aerian al Siriei; 
bombardind poziții ale forțelor ar
mate siriene. Au avut loc lupte ae
riene. Totodată, purtătorul de cuvint 
a relevat că artileria siriană a des
chis, la începutul după-amiezii, uri 
tir susținut Împotriva pozițiilor is? 
raeliene de la Zahrat Al Maghawie', 
Bab Al Hawa, Oleika. Tannouriye și 
Tali AI Faras, acțiune urmată de 
lupte de tancuri și de artilerie de-a 
lungul liniei de încetare a focului 
dintre Siria și Israel. Purtătorul 
cuvint a anunțat, de asemenea, 
avioane israeliene au încercat 
bombardeze portul 
fost interceptate de 
pararea antiaeriană

★

TEL AVIV 8 (Agerpres).
Tel Aviv, un purtător de cuvint mi
litar a confirmat că avioane israe
liene au bombardat, în cursul di
mineții de luni, poziții ale armatei 
siriene, precum și baze ale coman
dourilor palestinene situate la Dail 
și Muzeirib, în regiunea sudică a Si
riei — transmit agențiile de presă. 
El a menționat, de asemenea, că a- 
viația israeliană a atacat o tabără 
a armatei siriene din apropierea o- 
rașului Latakia 
două părți, au 
riene.i Totodată, 
între cele două
rat lupte de tancuri de-a lungul li
niei de încetare a focului și a sub
liniat că, in cursul după-amiezii. a- 
viația israeliană a atacat din nou 
obiective militare siriene.

Tartous, dar 
aviația și de 
siriană.

de 
că 
să
au
a-

La

și că, între cele 
avut loc lupte ac
el a menționat că 
părți s-au desfășu

Dimpotrivă, sud-estul 
Iranului este bintuit de 
trei zile de un val de 
frig de o rigoare neobiș
nuită. Regiunile 
man, Zahedan și 
au avut cel mai 
de suferit de pe 

temperaturii, 
la Kerman, 

termometru-

De citeva zile, 
neașteptat val de 
dură s-a abătut asupra 
celei mai mari părți a 
Braziliei, cele mai afec
tate fiind zonele de 
coastă, unde temperatu
ra s-a apropiat de 40 de 
grade la umbră. Astfel, 
la Rio de Janeiro, unde 
au fost înregistrate 39 
grade, s-a produs un 
număr ridicat de cazuri 
de deshidratare a locui
torilor. De asemenea, 
valul de căldură a a- 
tins și centrul industrial 
cel mai important al 
țării, orașul Sao Paulo.

un 
căi-

apă potabilă au înghe
țat, orașul fiind apro
vizionat cu ajutorul ca
ntioanelor-cisternă. 
trivit presei 
comunicațiile 
convorbirile 
și telegrafice 
ternic perturbate.
turtle horticole din re
giunea Djiroft au sufe
rit pagube considerabi
le. In fine, la Bandar- 
Abbas, localitate la 
Golful Persic, unii din
tre locuitori au văzut 
zăpadă pentru prima 
dată.

Po- 
iraniene. 

rutiere, 
telefonice 
sint pu- 

Cul-

Ker- 
Zabol
mult 

urma

Firma britanică „Dis
tillers Company", care 
a fabricat sub licență 
thalidomida, declarase 
în. urmă cu cîțiva ani 
că va plăti victimelor 
o sumă de bani, de 
fapt derizorie, întrucit 
nu reprezenta decît un 
procent infim din cele 
citeva zeci de milioa
ne de lire profit anual. 
Folosind subterfugii 
procedurale, firma însă 
n-a plătit nimic, deși 
majoritatea părinților 
celor schilodiți de tha
lidomida acceptaseră 
in cele din urmă cuan
tumul propus. La un 
moment dat se părea 
că firma va ciștiga, 
deoarece o singură fa
milie mai continua 
lupta, cerind pentru 
toate victimele despă
gubiri care să permită 
acestora să-și ducă 
restul zilelor în condi
ții cit de cit omenești. 
Se ajunsese pină acolo 
incit tribunalul inter
zisese publicarea de 
materiale despre des
fășurarea procesului. 
Forurile oficiale refu
zaseră să intervină.

Dar manevrele fir
mei, lipsa de omenie a 
milionarilor care o 
conduc, ca și aroganța

MAJORAREA ONOR

Haslam, care 
să se facă o 
investigare a- 

„căilor pe care

scăderii 
Astfel, 
mercurul 
lui a coborit la 29 grade 
sub zero, in noaptea de 
vineri spre simbătă, iar 
la lranchahr, oraș 
tuat in 
tunului 
iernile 
blinde.

hotârîre a
Miniștri

Cons&HululO 
de

si- 
centrul Belucis- 

iranian, unde 
sint de obicei 

rezervoarele de (Arjerpres)

în sud-estul Franței au căzut, zilele acestea 
abundente pentru acest anotimp. î_.

î acestea, ploi torențiale neobișnuit de 
în fotografie : o stradă inundată la 

Marsilia

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — A- 
genția M.T.I. anunță că, incepind de 
la 8 ianuarie, in R. P. Ungară pre
țurile, la lapte și produse lactate au 
fost majorate in medie cu 28 
sută, la unele băuturi alcoolice — cu 
15 la sută, iar Ia țigări — cu 25 la 
sută. Majorarea prețurilor mențio
nate a fost hotărită de Consiliul de 
Miniștri al R. P. 
anului trecut, pe 
lor ședinței din 
C.C. al P.M.S.U.

în comentariul

la

Ungare la sfirșitul 
baza recomandâri- 

luna noiembrie aSS JisâsS/J

s»HllSi •

cu care au tratat în
treaga problemă de-a 
lungul anilor, au trezit 
o puternică indignare 
în opinia publică bri
tanică, ceea ce a de
terminat presa londo
neză ca în ultimele 
zile să publice ample 
relatări despre evolu
ția scandalului. în zia
rul „Guardian", de 
pildă, a apărut o scri
soare de la un cititor, 
David 
cerea 
amplă 
supra
companiile obțin pro
fiturile". „Noi. scria el, 
am putea descoperi că 
mulți din banii noștri 
sint clădiți pe suferin
țele altor oameni".

Sub presiunea 
niei publice, numeroși 
clienți au hotărit or
ganizarea unui boicot 
împotriva 
firmei.
asemenea
„Distillers Company" a 
fost nevoită să cedeze, 
anunțînd că va mări 
suma prevăzută ca 
despăgubire. Tristul 
episod continuă însă 
să preocupe intens 
presa și opinia publică.

produselor 
în fața unei 

situații,

se 
con- 
sis- 
un- 
me-

agenției M.T.I. 
spune că această măsură este in 
formitate cu principiile noului 
tem de conducere a economiei 
gare, introdus in 1968, și are
nirea de a contribui la o reflectare 
justă a raportului dintre costul rea! 
al producției și prețul de desfacere 
al produselor.

Totodată, se menționează în co
mentariu, guvernul ungar, preocupat 
de continua creștere a nivelului de 
trai al poporului, a hotărit creș
terea, de la 1 ianuarie a.c., a veni
turilor unor categorii ale populației 
— pensionari. familii cu copii 

substan- 
a sa la
și ridi- 
in agri-

Și 
Sule 
care 
pină

victime

N. PLOPEANU

mulți 
țială, 
riilor
carea
cultură.

familii 
etc., majorarea 

in cursul acestui an, 
muncitorilor, precum 
prețurilor de achiziție
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