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Plecarea din Capitala

I! îl!

Cincinalul înainte de termen!
Rodnicie în abataje Pregătirea specialistului minierColectivele de mineri din abatajele E. M. Uricani — după cum ne-a relatat corespondentul nostru Ilie Coandrăș —. raportează la zi cu legitimă satisfacție, extragerea unei impresionante cantități de cărbune, peste sarcinile de plan, ce le reveneau pe această perioadă. Rod al abnegației și dăruirii în muncă a minerilor de aici, bilanțul înregistrat la extracția de cărbune de către exploatare (o depășire de 1 157 tone) face ca acest colectiv să se mențină în plutonul fruntaș pe bazin.Astfel, la frumoasele realizări dobîndite și-au adus a- portul sectorul I (plus 330 tone), sectorul II (plus 211 tone) și sectorul III (plus 616 tone) din rîndurile cărora s-au remarcat brigăzile conduse de destoinicii mineri NICOLAE ȘTEFAN, CONSTANTIN GRADINARU, GHEORGHE NI- CHITA, IOAN NICHITELEA și ION PETREANU.

in concordanță co cerințele actoale și de viitor!Creșterea gradului de mecanizare a unităților miniere din Valea Jiului — cerință expresă relevată cu deosebită claritate de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu ocazia vizitei de lucru din toamna anului trecut în bazinul nostru carbonifer. — depinde nemijlocit de calitatea potențialului ingineresc și tehnic pregătit. Discuția purtată cu tov. prof, dr. ing. Profir Degeratu, conducător de doctorat la. Institutul de mine din Petroșanii, la catedra de electrotehnică la specialitatea de electromecanică minieră, și-a propus să puncteze o serie de exiqențe actuale ale formării specialiștilor în domeniul minier și perfecționării pregătirii lor, să precizeze unele coordonate a- le evoluției procesului instruc- tiv-educativ din superior minier.— Au fost și opiniile privind mițată ca arie, și una ou

Ultima perioadă să constituie vîrful triunghiului... A merge cu o bază largă pînă la absolvire, mizind pe o’specializare la cursuri post-universitare, după părerea mea nu-i rezolvarea cea mai fericită. După 5-6 ani inginerului, în general, i se... strîmtorează „baza gă", nu mai deține datele cesare și suficiente pentru milarea „specialistului"...— Desigur, este absolut
Modernizarea

factor

invățămintulsînt disputate o pregătire lidar profundă, orizonturi largi, dar care nu poate pătrunde în adîncimile dorite. Nu-s de a- cord cu nici una din aceste două extreme. Studentului trebuie să i se dea metodologii, nu rețete, să i se dezvolte logica, puterea de o- rientare în problemele noi.— Deci, care ar fi soluția cța mai rezonabilă, mai adecvată, privind pregătirea specialistului ?— Văd calea de mijloc : o pregătire de bază foarte largă, să aibă tangențe cu toate domeniile, dar în același timp o specializare, care să permită accesul în profunzime într-o anumită zonă, o imediată integrare în procesul de producție. Pregătirea de bază îngăduie acomodarea, adaptarea neîntîrziată la situații noi, care apar pe parcursul activității ca specialist. Adică pregătirea să aibă — grafic — aspectul unui triunghi: să se desfășoare cu o bază largă în primii ani, iar specializarea din

lar- ne- asi-ne-
dinamizator

în extracția 
de cărbune

cesar ca un viitor specialist să cunoască bine toate ipostazele practice...— Pentru că de practică, aș teva modificări tica din timpul anului ar fi bine să pună accentul pe observare, pe trecerea de la un loc de muncă la altul, caracterul orientativ să prevaleze. Din .imposibilitatea creării unei continuități, se cere mai puțin participarea directă pentru producerea de bunuri. In ziua din săptămină consacrată practicii ar fi indicat să se completeze cunoștințele acumulate la curs, la lucrările de laborator unde, volens-molens a- vem a face cu schițe simbolice, cu schematizări restrictive, care nu pot sugera toată grandoarea unui proces tehnologic real. Descifrîndu-I la modul intuitiv, față în față cu toate componentele lui, studentul e orientat, pe deplin receptiv asimilarea de cunoștințe continuare. Vara, întrucît xistă continuitate, el poate

ați adus vorba vedea aici cî- posibile. Prac-

în îne- să

fie angajat sau să lucreze în- tr-un loc de muncă unde să producă efectiv. Dar, atenție! Și în această situație, pe primul plan să nu fie doar aspectul productiv, ci al pregătirii lui temeinice.— Pentru integrarea eficientă, in procesul de producție, a specialistului care trebuie să fie cuantumul, ca să spunem așa, al pregătirii lui ?— Pregătirea de ansamblu, asigurată prin planurile de în- vățămîmt, prin programele cursurilor, prin prelegeri, trebuie- să fie aceea care să corespundă în timp cu stadiul previzibil a se atinge după 5 — 6 ani de la absoivire. E o pregătire pentru viitor. Atunci specialistul, la locul de muncă unde e repartizat, va a- junge la parametrii maximi ai potențialului său, va fi in stare să valorifice superior tot ceea ce știe. Deci, nivelul pregătirii Iui să fie cu ceva înainte față de ceea ce există și se realizează în momentul cînd el termină institutul. Aș zice, să fie cu un cincinal inainte 1— In scopul îndeplinirii a- cestui deziderat, fără îndoială trebuie să prindă viață anumite condiții...— Se cuvine ca întreprinderile să se îngrijească, pe lingă introducerea unor metodologii noi, moderne, și de elementul onț, de ce.l.care „vi.-. nă“. Nu o dată se vădește uri interes formal pentru practica studenților, pe muiți din producție îi deranjează, aș afirma, fără să exagerez, nu-I a- jută pe inginerul de mîine în formarea lui, nu se gîndesc că poate va fi dat să lucreze chiar acolo... Slab sprijinite de întreprinderi sînt și laboratoarele unde studentul se vede nevoit să aplice cele învățate pe utilaje și instalații demodate.

Marți dimineața, a părăsit Capitala, plecînd în ălanda, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nioolae Ceaușescu, care, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, face o viizită oficială în această țară, la invitația Maiestății Sale Regina Iuliana și a Alteței Sale Regale Bernhard, Prințul Țărilor de Jos.In această vizită, șeful statului român este însoțit de tovarășii Ilie Verdeț, prim-vice- președinte al Consiliului de Miniștrii, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Boldur, ministrul industriei construcțiilor de ma- șini-unelte și electrotehnicii, de consilieri și experți.La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau de față tovarășii Manea Mănescu, Paul Ni- culescu-Mizil, Gheorqhe Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofiin, Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, Emil Drăgă- nescu, Janos Fazekas, Dumi-
Sosirea laMarți dimineața, a sosit în Olanda președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, face o vizită oficială în această țară, la invitația Maiestății Sale Regina Iuliana și a Alteței Sale Regale Bernhard, Prințul Țărilor de Jos.Șeful statului român este însoțit de tovarășii Ilie Verdet, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Boldur, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii, de consilieri și experți.La baza aeriană Soesterberg,

Tr. MORAR
(Continuare in pag. a 2-a)

Plenara Consiliului municipalIeri, după-amiază, în sala mică a Casei de cultură din Petroșani a avut loc Consiliului municipal dicatelor.La lucrările plenarei ticipat tovarășii Pogea Brîn- coveanu, președintele Consiliului județean al sindicatelor și Gheorghe Feier, secretar al Comitetului municipal de partid. Plenara a dezbătut în cadrul ordinei de zi, preocuparea grupelor sindicale, a comitetelor oamenilor muncii și co-

plenara al sin-au par-
mitetelor de sindicat pentru intensificarea întrecerii socialiste, mobilizarea colectivelor de salariați la îndeplinirea sarcinilor de plan. Pe marginea referatului prezentat de tovarășul Sever Gava, activist al consiliului municipal, au luat cuvîntul Petru Iacob, președintele comitetului sindicatului de la mina Petrila, Mircea Opreanu, procuror, Constantin Năstase, Ioan Moldovan, Dumitru Florea, preșe-

dinți ai comitetelor sindicate- Jor de la minele Lupeni, U- ricani și preparația Gheorghe tehnicGheorghe coveanu.Plenara de măsuri rea activității de viitor în mobilizarea colectivelor de salariați la intensificarea întrecerii socialiste, îndeplinirea și depășirea cît mai exemplară a sarcinilor de plan.

Lupeni, Giuglea, director în cadrul C.C.P., Feier, Pogea Brîn-a adoptat un plan pentru îmbunătăți-

în comuna Bănită

Ample acțiuni patriotice
de înfrumusețare și gospodărireal co- Bănița, traseul - Peștera deosebită

al problemelor ridicate de viată
locul prioritar al

desfășurării activității de partid

tru Popescu, Leonte Rautu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- tec, Iosif Banc, Constantin Bă- bălău, Petre Blajovici, Cornel Burtică, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Aurel Duca, Mihai Gere, Ion Ioniiță, Paitilineț, Ion Pățan, Andrei, Ion Dincă, cu soțiile.Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, personalități ale vieții noastre științifice, culturale și generali, ziariștii.Au fost de fată,Veling, însărcinatul cu afaceri ad-dnterim al Olandei la București, cu soția, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați țara noastră, alți membri corpului diplomatic.Mii de bucureșteni se aflau, de asemenea, pe platoul din fața salonului oficial, ei salu- tînd cu multă căldură, la plecare, pe președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia- 
baza aeriana

Vasile Ștefan

artistice,Josephus
în ai

liste România, urîndu-i drum bun și succes în vizita pe care o începe în Olanda — eveniment de cea mai mare însemnătate în evoluția relațiilor româno-olandeze, expresie vie a dorinței comune a celor două popoare de a se cunoaște mai bine, de a dezvolta legăturile prietenești dintre ele, de a contribui la edificarea u- nei Europe a păcii și securității, a unei lumi bazate pe respectul independenței și suveranității tuturor statelor, pe depTna egalitate în drepturi.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns îndelung, cu cordialitate, manifestărilor entuziaste ale locuitorilor Capitalei, care, în această zi, — împreună cu întreaga opinie publică din țara noastră — și-au reafirmat cu însuflețire simțămintele de profundă stimă și prețuire față de președintele Consiliului de Stat, față tatea sa neobosită slujba cauzei păcii rării între națiuni.
de activi- pusă în și colabo-

avionul prezidențial a aterizat la ora 10,05, ora locală, după un zbor de peste 3 ore, în cursul căruia au fost survolate teritoriile Ungariei, Austriei, R.F. Germaniei. De la frontiera țării gazdă o escadrilă a forjelor aeriene regale a escortat avionul prezidențial. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, celelalte persoane oficiale române,

au fost întîmpinați de Altețele Lor Regale, prințesa Beatrix și prințul Claus ai Olandei.A fost prezent George Elian, ambasadorul României la Haga.De la baza aeriană Soester- berg, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu, celelalte persoane oficiale române se îndreaptă spre trenul oficial.
în pagina a 4-a

Alte relatări despre vizita președintelui Consi
liului de Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Olanda.

M E S A J U L
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, participanților 

. la Conferința internațională pentru 
sprijinirea victimelor colonialismului 
și apartheidului din Africa australă

Consiliul popular munei suburbane comună situată pe turistic Pietros — Bolii, acordă o atenție lucrărilor gospodărești — edilitare, prevăzînd pentru acest an lucrări care vor muncă patriotică, în valoare de aproape un milion lei și care cuprind : construirea de drumuri comunale pe o lungime de 12 km ; întreținerea a 12 km drumuri sătești ; repararea și construirea a 138 ml poduri și podețe ; taluzări și nivelări de terenuri ; amenajarea a două locuri de joacă copii; plantări de fructiferi și arbuști mentali.întrebat cu privire cum se desfășoară acțiunile de muncă patriotică pc raza satelor Merișor, Crivadia și Bănița, tov. IOAN VLADISLAV, secretarul comitetului comunal de partid și primarul comunei ne-a relatat următoarele : „Precedată de o susținută muncă politică desfășurată in rîn- dul cetățenilor, de stimula rea spiritului de inițiativă a acestora, luna salubrizării, în-

ii executate prin

frumusețării și bunei dăriri. a debutat în na Bănița printr-o participare a deputaților, și a unui mare număr de e- levi și locuitori, la executarea unui volum sporit de lucrări înscrise în planul nostru de acțiuni.
Șantier

pentru pomi orna-la felul

gospo- comu- largă care vor urma acelea Merișor și Crivadia, O.J.T. repară, revopsește fetul „Bănița".Ca urmare, pe zi ce comuna noastră zintă tot mai binegospodăresc. Mai sînt și unele probleme care nu și-au găsit rezolva- cum este, de exemplu, vechii clădiri a reparație
de primăvară

Asțfel. în perioada deI—8 aprilie s-au plantat

din iar bu-tre-rese pre- sub as-pect insă încă reatencuirea gării, intrată în odată cu darea în folosință a noii construcții, sau a u- nei griji mai susținute din partea șantierului 71 C.F.R ale cărui camioane încărcate cu pămint, provenit din lucrări, lasă urme degradante pe șosea și drumurile nale“. ,Așadar, acțiunile rom liedili- coniu- nei suburbane Bănița, poartă de intrare în bazinul carbonifer al Văii Jiului sînt în centrul preocupărilor comitetului executiv, la ele iau parte activă toți locuitorii în dorința ca localitățile sătești să devină tot mai frumoase, tot mai bine gospodărite.

2 800 pomi fructiferi,' cu 800 ‘ar gospodărești ale mai mult decît prevederile, s-au transportat- și așternut' pe drumul de acces la cabana Peștera Bolii și în comuna Merișor 215 tone pietriș : s-au săpat și curățat 3 km șanțuri, reparat și aliniat 2 km garduri etc.Cu sprijinul conducerii O.C.L. Alimentara, se repară exteriorul magazinului alimentar din Bănița, după

Continuînd o acțiune ce se integrează organic dezideratelor unei activități de utilitate practică, biroul Comitetului municipal de partid a supus, recent, unei exigente analize, preocupările Comitetului orășenesc Lupeni al P.C.R. și rezultatele obținute în perfecționarea stilului și metodelor proprii de muncă. Este vorba de a treia analiză efectuată în- tr-un mod aparte, ea însăși dovedind adoptarea unui stil nou, viu, eficient în strădaniile pentru continua îmbunătățire a vieții de partid, pentru continua perfecționare a metodelor muncii politice aplicate în scopul creșterii rolului organelor și organizațiilor de partid în conducerea, cu competență, a întregii vieți sociale. Efectuată la fața locului, analiza a prilejuit, ca și în acțiunile precedente, acumularea unui plus de experiență în beneficiul propriului stil, dar, mai ales, a prilejuit jalonarea direcțiilor In care Comitetul orășenesc de partid Lupeni, biroul său, și secretariatul, vor trebui să acționeze pentru

îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, pentru așezarea întregii activități de mobilizare a colectivelor de pe raza orașului, pe suportul u- nei eficiențe mereu crescînde.Desigur, din multitudinea de idei aduse în discuție, cu prilejul analizei, din numeroasele referiri și exemple pe marginea rezultatelor — mai bune sau mai slabe — obținute de comitetul orășenesc, de organele și organizațiile ce se află în raza sa de activitate, nu vom putea să ne oprim decît asupra cîtorva care ne apar mai exemplificative. In acest sens, o deschidere de discuție o vom face cu însăși aprecierile rostite asupra stilului de muncă.Se vorbește, tot mai des, despre necesitatea îmbunătățirii stilului de muncă al unui organ de partid. De multe ori discuțiile se poartă ca în jurul unui subiect nelămurit, năs- cîndu-se firesc întrebarea
I. MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

îmi este deosebit de plăcut, ca în numele Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, să adresez un călduros salut participanților la lucrările Conferinței internaționale pentru sprijinirea victimelor colonialismului șt a- partheidul din Africa australă.. România, care a cunoscut vreme îndelungată în trecut asuprirea străină, este profund solidară cu lupta popoarelor care se ridică împotriva imperialismului, a colonialis - mului și neocolonialismului, a politicii, rasiste, de apartheid, a oricăror forme de dominație și asuprire. Poporul nostru a acordat și va continua să acorde și în viitor întregul său sprijin — po’itic, diplomatic, moral și material — mișcărilor de eliberare națională, popoarelor care se mai află sub jugul colonial, în lupta pentru cucerirea dreptului lor sacru de a-și hotărî singure soarta, de a se dezvolta în mod liber, de si- ne-stătător.In spiritul solidarității militante dintre poporul român și popoarele care luptă pentru libertate și independență națională, țara noastră dez voltă largi legături de prietenie și colaborare cu mișcările de eliberare națională de pe continentul african. In cadrul întîlnirilor pe care le-am avut cu conducătorii u- nor mișcări de eliberare, în cursul vizitei pe care am făcut-o în primăvara anului trecut în Africa, precum și cu prilejul vizitelor pe care reprezentanții acestor mișcări le-au făcut în Republica Socialistă România, am reafirmat clar principiile care că

noastre, a lupteilăuzesc politica țării de sprijinire fermă de eliberare a popoarelor — și am susținut cu tărie dreptul legitim al acestor popoare de a folosi orice luptă, inclusiv cea pentru a-și dobîndi tea și independența veni singurele stăpîne pria lor țară.Consider că a sosit ca popoarele să-și că eforturile și să treacă la acțiuni hotărîte pentru a pune definitiv capăt rușinosului sistem colonial, pentru lichidarea oricărei forme de dominație și asuprire colonialistă și neocolonialistă. Colonialiștii trebuie să plece neîntîr- ziat din aceste țări, lăsînd popoarele respective să-și organizeze viața și dezvoltarea lor economico-socială în deplină libertate, potrivit voinței și aspirațiilor lor! Apreciem că are o deosebită importanță, în lupta pentru abolirea politicii colonialiste, Rezoluția adoptată la cea de-a XXVII-a sesiune a Adunării generale a Organizației Națiunilor U- nite cu privire la recunoașterea mișcărilor de eliberare națională din coloniile de pe continentul african drept singurele reprezentante legitime și autentice ale popoarelor respective.Republica Socialistă România militează în mod activ, alături de celelalte popoare iubitoare de pace și progres, pentru aplicarea în viață a Declarației cu privire la a- cordarea independenței țărilor coloniale, precum și a celorlalte rezoluții ale O.N.U. referitoare la lichidarea colonialismului și a politicii de discriminare rasială și de a- partheid. Considerăm că toate statele trebuie să acționeze

formă de armată, libertăți a de- in protimpul uneas-

cu fermitate pentru a impune realizarea acestor rezoluții — ceea ce va contribui, fără îndoială, la realizarea unui climat de pace și colaborare între toate națiunile și ar determina, totodată, sporirea prestigiului și autorității O.N.U. pe arena mondială.îmi exprim convingerea că actuala conferință internațională pentru sprijinirea "icti- melor colonialismului și apartheidului din Africa australă, condamnînd cu toată energia persistența regimului colonial și a practicilor rasiste, va stimula și mai puternic lupta anticolonialistă, va luce la intensificarea sprijinului pe care țările africane, forțele antiimperialiste de pretutindeni, Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale, toate popoarele lumii trebuie să-1 acorde popoarelor care se ridică pentru a se elibera de dominația și asuprirea străină, pentru cucerirea dreptului la l:’ er- tate și independență națională.Animat de această convingere, doresc succes deplin lucrărilor Conferinței dumneavoastră ! Urez popoarelor din Angola, Mozambic, Guineea- Bissau, Namibia, ca și populației aflate sub dominația rasistă a minorităților Republica Sud-Africană Rhodesia să obțină cît curînd victoria în lupta pentru eliberarea de sub dominația colonialismului și rasismului, pentru emancipare națională și socială, pentru făurirea unei vieți libere, independente și fericite.

dinȘi mai

NICOLAE CEAUȘESCU Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
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Principii, drepturi și

CE ADUCE NOD ACTUALUL COD *L MUNCII
îndatoriri generale (I)

OrînduirAa noastră socialistă presupune prefacerea din temelii a vechii societăți, transformarea pe baze noi a relațiilor sociale și făurirea conștientă a unei societăți superioare, care să asigure bunăstarea materială și spirituală a tuturor cetățenilor. O asemenea operă, uriașă prin dimensiunile și complexitatea ei, nu poate fi îndeplinită decît prin munca entuziastă, avmtata și disciplinată a milioanelor de oameni chemați de socialism, pentru prima dată, la" creația conștientă a propriei lor istorii. Mai mult ca oricare altă orînduine, socialismul «re nevote de ordine, ăe disciplină, de legi care să organizeze întreaga viața sociala pe baze noi, de legi care să fie respectate cu sfșnțeme de toți cetățenii și de toate organele statului nostru socialist.

Pentru ca aceste legi — care reprezintă, în fond, voința și interesele întregului nostru popor — să fie respectate, e nevoie, firește, să fie... cunoscute.lată, de fapt, ce-si propune noua rubrică pe care o inaugurăm azi : „SĂ CUNOAȘTEM LEGILE ȚĂRII". Să cunoaștem, adică, întregul complex al exigențelor pe care cetățenii demni ai țării, ca buni gospodari, și le impun ei înșiși, să cunoaștem raia de incidență a legilor statului și aria aplicabilității lor la cazuri.Vom menține totodată și vechea rubrică, „CONSULTAȚIE IU- răspunsul juristului la intrebă-RIDICĂ", in care cititorii vor găsi rile lor.
Dînd expresie măsurilor de continuă perfecționare a vieții economice și sociale adoptate de Congresele al IX-lea și al X-lea ale partidului, noul Cod al muncii reprezintă o cartă a celor ce muncesc, un drept general al muncii.Așezînd munca — principalul factor de progres și civilizație — pe cea mai înaltă treaptă a valorilor sociale actuale, noua codificare a relațiilor de muncă, în cele 191 articole ale sale, consacră cîteva principii fundamentale, a căror cunoaștere este absolut necesară pentru înțelegerea (ulterioară) a prevederilor legale din cod. Care sînt aceste principii ?Cel dintîi și cel mai important dintre principii este cel al garantării dreptului la muncă, în dublul său înțeles : al libertății muncii — angajarea avînd la bază a- cordul liber de voință — și al egalității de tratament pentru toți angajați! — cetățeni români sau străini — fără nici o îngrădire de sex, rasă sau religie. Pentru femei și tineri sînt prevăzute măsuri speciale de ocrotire.Consacrarea în noul cod a altui principiu fundamental „toți pentru unul și unul pentru toți“ cît și cel al o- bligativității muncii înce- pînd de la vîrsta de 16 ani, reprezintă inovații fericite de natură a dezvolta între oameni noi relații și, respectiv, o atitudine responsabilă față de muncă, împotriva tendințelor de parazitism incompatibile cu principiile eticii și echității socialiste.Exprimînd democratismul orînduirii noastre, noul Cod al muncii consacră — pentru prima dată — principiul conducerii colective și al participării oamenilor muncii Ia conducerea, organizarea și controlul activității unităților în care lucrează. Ceea ce este nou sub acest aspect este faptul că pentru prima dată colectivul de muncă (a- dunarea generală, organul de conducere colectivă sau colectivul locului de muncă) capătă, atribuții concrete, în- cepînd de la încadrarea în muncă a angajatului (care se aduce la cunoștința colectivului), la promovarea acestuia în funcții de conducere (însoțită de aprecierile și recomandările colectivului) și pînă la sancționarea sa (compartimentul din care face parte angajatul putînd dezbate cazul și să ceară eondu-

cerii, sancțiuni disciplinare, chiar și desfacerea contractului de muncă).In ceea ce privește contractul colectiv de muncă, este de menționat că noul cod prevede că acest contract se încheie între unitate și colectivul de angajați și nu, ca în, vechiul cod, între unitate și comitetul sindical.

și odihnă, protecția angajatului minor, a femeii etc. De asemenea, potrivit noului cod al muncii, angajatul primește de la lege, automat, și calitatea de asigurat, ceea ce — alături de prevederea recuperării sociale și profesionale a unor angajați, cu plasarea lor în muncă — dă instituției asigurărilor sociale din țara noastră un

LEGILE TARII
Cointeresarea materială este un alt principiu fundamental al codului muncii și el reprezintă îmbinarea armonioasă între munca pentru sine și munca pentru societate, între interesul individual și cel general, bunăstarea fiecăruia derivînd din bunăstarea tuturor. A- cest principiu își găsește expresia în retribuția după muncă potrivit calității ciale1 a Ceea ceIul cod, potrivit pot primi salarii majorate în cazul depășirii planului sau diminuate în cazul ne- realizării acestuia. Ca o trăsătură definitorie a noului este derea pentru cei ce lucrează în regie, ceea ce implică o normare științifică a muncii și o continuă readaptare a normelor la schimbarea condițiilor reale ale locului de muncă.Protecția muncii și sănătății celor ce muncesc constituie un principiu reafirmat și dezvoltat tualul cod.Deși constituie, ca mentare, un capitol (Capitolul VI) este limpede că un asemenea principiu se extinde și asupra altor dispoziții din cod, ca de pildă cele privind timpul de lucru

cantității, și importanței so- muncii prestate, este nou în actua- este prevederea căreia angajații

sistem de salarizare de menționat extin- normării muncii și

statornic în ac-regle- aparte

caracter de protecție largă și eficientă.Dezvoltarea planificată a economiei naționale, face necesar ca relațiile de muncă să fie așezate pe principiul însușirii liber consimțite și aplicării cu consecvență a normelor privind disciplina muncii. Respectarea riguroasă a legii, a regulamentelor de ordine interioară și a dispozițiilor legale primite din partea șefilor ierarhici, constituie o obligație de bază a fiecărui membru al colectivului de muncă, rezultate din raportul de subordonare a angajatului față de colectiv care, în caz de abateri, este dator să aibă o atitudine fermă cerînd, la nevoie, sancționarea angajatului. Dar, potrivit noii reglementări, sancțiunea trebuie să aibă caracter de excepție, organul de conducere avînd o- bligația de a preveni abaterile de la ordinea și disciplina muncii.In lumina acestor principii fundamentale, principalele drepturi și îndatoriri ale oamenilor muncii rezultă din calitatea lor de proprietari colectivi ai mijloacelor de producție, de producă-' tori și beneficiari ai rezultatelor muncii lor — și ele au menirea de a asigura gospodărirea cu spirit de răspundere a mijloacelor materiale și financiare încredințate colectivelor de oameni ai muncii.In ceea ce privește drepturile, noul cod a prevăzut că ele nu pot face obiectul

Steagul roșu
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vreunei tranzacții (tîrguieli), renunțări sau limitări și că ele sînt apărate de stat împotriva abuzului, arbitrariu- lui și subiectivismului. Principalele drepturi — pentru prima dată sistematizate într-un cod al muncii — sînt: dreptul la un loc de muncă și să promoveze în muncă potrivit aptitudinilor, pregătirii profesionale, aspirațiilor precum și nevoilor unității ; stabilitatea muncii; participarea la conducerea, organizarea și controlul activității unității (respectiv, dreptul de a alege și de a fi ales în organul de conducere colectivă) ; dreptul la pregătirea profesională; dreptul de a fi promovat în muncă ; dreptul la repaus săptămînal și concediu de odihnă anual plătit; dreptul la protecția muncii și la asigurări sociale ; dreptul de asociere ; dreptul de a se adresa organelor superioare ori de cîte ori consideră că a fost prejudiciat; dreptul de a folosi baza materială a unităților socialiste destinate activității culturale și sportive.Ca membru al colectivului de muncă, persoana încadrată are următoarele îndatoriri principale : să apere și dezvolte proprietatea socialistă ; să realizeze norma de muncă și sarcini de servicu ; pecte programul de să asigure utilizarea lă a capacităților de producție ; să respecte ordinea și disciplina precum și normele de conduită din unitate; să asigure păstrarea secretului de stat și de serviciu; să respecte normele de protecția muncii, preîntîmpinînd situații periculoase pentru viața, integritatea sau sănătatea oamenilor ori pentru bunurile materiale.Drepturile și îndatoririle oamenilor muncii prevăzute în noul cod se realizează ți- nîndu-se seama de rolul și condițiile specifice de ramură : industrie, construcții, transporturi, agricultură, activități social-culturale. In această ordine de idei, noul Cod al muncii prevede obligativitatea elaborării de statute profesionale speciale, prefigurînd, astfel, un drept special al muncii bazat pe le- gea-cadru care este Codul muncii.

celelalte să res- lucru ; integra-

David MANIU, procuror șef al Procuraturii locale Petroșani

în terapia ulcerului

(Agerpres)

Un nou medicament

de ai

cazul cînd acestea se trebuie să ia toate mă- de siguranță, solicitîn- în prealabil, permisul din partea comisiei teh-Cenaclul „Meșterul ManoleViheri, la ora 18, cenaclul literar „Meșterul Manole" din Petroșani are o nouă ședință de lucru. De această dată este organizată o întilnlre a membrilor cenaclului cu tinerii din orașul Petroșani. Va fi citită poezie minerească și patriotică, fiind prezentate și creațiile premiate in recentul concurs de poezie „Cîntecul adîn- culul". Această manifestare a poeților locali se desfășoară in salo bibliotecii Casei de cultură din Petroșani. I

Răspundem celor

ce ne scriu

In urma cercetărilor efectuate de specialiștii clinicii a 11-a medicală a I.M.F. Cluj, a fost realizat un nou preparat în. terapia ulcerului, denumit „Ulcustop11. Tratamentul cu acest produs a fost aplicat pînă în prezent cu rezultate favorabile bolnavilor spitalizați. Demn de menționat este faptul că noua terapeutică este eficientă și în condiții de activitate, putînd fi aplicat și bolnavilor nespitalizați.„Ulcustopul“ poate fi administrat și pentru prevenirea recidivelor dureroase.Datorită rezultatelor obținute, se preconizează introducerea noului medicament în complexul terapeutic al acestei afecțiuni.

+ E. I., str. Viitorului 1, Petroșani: In caz că răsiți T. A. Lfvezeni înainte de expirarea termenului de 3 ani, cît v-ati obligat, prin contract, a lucra în u- nitate după absolvirea cursului de calificare, sînteți dator să restituiți cota parte din cheltuielile de școlarizare, în funcție de perioada de timp nelucrată.

n r.pă- contracte de muncă pe durată nedeterminată, concediul de odihnă se ia în evidență o dată cu prima zi lucrată și numai programarea efectuării concediului se face după îndeplinirea unei vechimi neîntrerupte în muncă de 11 luni.
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< GHEORGHE GHIRNEA, Vulcan. Intrucît ne scrieți că plecați acasă, în concediu, vă sfătuim să treceți pe la Oficiul pentru problemele de muncă și ocrotiri sociale Pitești, cu toate actele ce le posedați, în baza cărora puteți primi lămuriri dacă, la data decesului, tatăl dv. îndeplinea obținerea cînd că, soția are urmaș.

e AURELUL VALEA, Petroșani și MIHAI STEFU- NIAC, Vulcan. Vă rugăm să treceți pe la secția scrisori a ziarului pentru a lua cunoștință de rezultatele cercetărilor întreprinse în problemele sesizate.
condițiile pentru unei pensii, cunos- în caz afirmativ, drept la pensie de

♦ CONSTANTIN SELEA, Vulcan. Pentru angajații cu

< ANGELA CERNAT, Vulcan. Cunoscînd că dv. ați semnat procesul verbal, nr. 26 403 din 5 decembrie I 969, de predare-primire a locuinței ce vi s-a repartizat fără nici o mențiune, nu puteți a- vea nici o pretenție, acum după mai mult de 3 ani, față de vechiul locatar.
Lucrări editoriale consacrate împlinirii 
a 125 de ani de la Revoluția din 1848

— împlinirea a 125 de ani de la Revo
luția din 1848 este marcată, pe tărim edi
torial, prin apariția a numeroase lucrări 
purtînd semnătura scriitorilor pașoptiști, 
precum și de tipărirea unor antologii de 
studii și documente.

Editura Minerva semnalează ieșirea de 
sub tipar a unei ample ediții selective din 
opera lui Nicolae Bălcescu 
lese". Primul capitol al 
cele mai semnificative 
litice ale lui Bălcescu, 
sul revoluției în istoria 
forma socială Ia români", 
socială a muncitorilor plugari", 
asupra stării de față, asupra trecutului și 
viitorului patriei noastre" (cuvîntare din 
1847 publicată pentru prima dată într-o 
ediție Bălcescu). Volumul reunește, de ase
menea, pagini din „Românii sub Mihai 
Voievod Viteazul", precum și i 
dente adresate unor personalități 
pulul: I. Ghica, I. H. Rădulescu, 
csandri, C. A. Roselli, A. C. 
N. Filipescu. Ediția este prefațată 
Cornea și este însoțită de o cronologie, 
de un glosar și de succinte note biografice.O bibliografie despre aceeași marcantă 
personalitate întocmită de Horia Nesto- 
rescu-Bălcești, a fost tipărită recent în 
Editura Enciclopedică. De la primul articol 
publicat de Bălcescu în 1844 („Puterea ar
mată și arta militară 
edițiile, monografiile, articolele de referin
ță, cronicile și documentele editate de 
Bălcescu, elementele de iconografie, nu-

„Scrieri a- 
volumului include 

articole social-po- 
între care : „Mer- 

românilor", „Re- 
„Despre starea 

„Privire

sub 
corespon- 

ale tim- V. Ale- 
Golescu, 
de Paul

la români"), toate

t

(Urmare din Pag. 1)A nu se utita că instituit de mine toți răspundem de viitorii specialiști mineri I (s.n.). In consiliile profesorale de facultate, pe institut sau în senate cooptați reprezentanți din dusitrie. Aceștia ar trebui se intereseze îndeaproape procesul instructiv-educativ al noilor specialiști, lucru pe care — de ce să n-o spun — nu-1 fac. Formal da, dar ce întreprind concret ? ! ?— In legătură cu pregătirea specialiștilor mineri în cadrul I.M.P., ce ne puteți spune ? O- pinați asupra— Această acordează în cu realitățile xigențele viitorului. In unele cazuri, conținutul planurilor de învățămînt al programelor cursurilor este descriptiv, dat sub formă de rețete. Trebuie să se recurgă la generalizări

e un singur în tară și
sînt insă de

exigențelor... pregătire nu se toate privințele' actuale și cu e-

mismatică, evocarea unor momente din 
viata scriitorului în arta plastică sînt con
semnate In această amplă lucrare.

Un capitol însemnat din lucrarea lui 
Nicolae Petreanu „Ideea de republică la 
români" (apărută recent la Editura Enci
clopedică) este rezervat principalilot pro
motori ai Revolufiei de la 1848, ideologiei 
lor progresiste. La aceeași editură a văzut 
lumina tiparului o monografie „Mihail 
Kogălniceanu" de Alexandru Zub. Cu ace
lași prilej, colecția „Studii și documente" 
a editurii „Minerva" a inaugurat seria de 
corespondențe ale cunoscutului patriot și 
om de cultură ardelean George Barit Sub 
titlul „George Bariț și contemporanii săi", 
în acest prim volum sînt tipărite scrisori 
către August Treboniu Laurian, loan Ma- 
iorescu și Aron Florian. Ediția este îngri
jită de Ștefan Pascu, Iosif Pervain, loan 
Chindriș și Titus Moraru.

Din arta plastică pașoptistă, volumul 
criticului Dan Grigorescu „Trei pictori de 
la 1848", tipărit de curînd la editura „Me
ridiane" se oprește asupra creației artiști
lor O. D. Rosenthal, Ion Negulici și Barbu 
Iscovescu. Lucrarea insistă asupra carac
terului novator impus în arta plastică ro
mânească — mai ales prin portretul și 
alegoria eu funcție socială — de cei trei 
artiști ai epoeii pașoptiste. Un număr de 52 de ilustrații alb - negru întregesc con
siderațiile teoretice ale autorului.(Agetpres)
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sugestive, la matematizare, la o sistematizare care să se poată adapta la procesul de mecanizare a operațiilor grele din subteran. Inginerul de exploatări miniere trebuie să aibă și cunoștințele necesare în domeniul mecanizării, electrificării, automatizării, în general pentru toate tehnicile noi oare se pot materializa sau pentru care se întrevede aplicabilitate în viitor. Ds asemenea, numărul de ore din planul de învățământ pentru diferite discipline ar putea fi stabilit nu în funcție de formarea normei cadrului didactic respectiv, ci în raport cu importanța pregătirii ca atare, cu dificultățile de înțelegere. De pildă, fenomenele mecanice se pot înțelege mai ușor, nu-i atît de greu să detectezi defecțiunile survenite, pe cînd o disciplină electrică, de automatică, este mai dificilă, mai
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abstractă, studentul are nevoie de mai multe ore pentru a o pătrunde. S-a rupt un ax sau o roată dințată, dai mai repede de „necaz11, dar într-o instalație electrică, de automatizare, detectarea și remedierea defecțiunii durează mai mult. Altfel exprimat, actuala pre- ingineri electrome- amploare ceva mai a disciplinelor de miniere, ar trebui
gătire de canici, cu accentuată exploatări să constituie pregătirea inginerului de exploatări miniere. Introducerea mecanizării proceselor de producție miniere, electrificarea și automatizarea acestora s-ar impune să se reflecte și în planurile de învățământ de la secția exploatări, dar orele afectate lor au fost reduse. Ar fi necesare, la secția exploatări, pentru o bună pregătire, cursuri de electrotehnică, de măsurări tehnice (concentrații de gaz, presiuni,

O cerință majoră în industria locală:

Izvoare de ape 
minerale valorificateDatorită valorificării izvoarelor de ape termale descoperite în perimetrul său, izvoare care conțin iod, brom, clor, sodiu și alte minerale, o- rașul Băicoi — cunoscută localitate petrolieră de pe Valea Prahovei — va deveni un important și atractiv punct balneoclimateric.Avînd o temperatură de 40- 50 grade Celsius, apele termale de la Băicoi sînt recomandate pentru tratarea afecțiunilor reumatice și ale aparatului locomotor, pentru nefrite, boli ginecologice și altele.

★Aflată în apropierea străvechii exploatări de sare da la Praid și a stațiunii balneoclimaterice Sovata, comuna Corund, din județul Harghita,, dispune de bogate resurse hidrografice : izvoare de aoă dulce, sărată și minerală, cu importante calități curative. In vederea valorificării eficiente a acestor bogății, la hotarul comunei a fost construit un modern motel care consti- tue baza unei viitoare micro- stațiunf. In bazinele de înot, în instalațiile de hidroterapie și în celelalte amenajări aflate în curs de execuție, apele dulci, sărate și minerale vor asigura o bază de tratament balnear deosebită și de mare eficiență în numeroase afecțiuni. (Agerpres)
rezistențe), de electrificări, de acționări, automatizări și calculatoare, fie independente fie cuplate, însă cu un număr de ore suficient pentru o asimilare corespunzătoare. Nici facultatea de electromecanică — însăși denumirea nu mai corespunde — nu ține pasul întru- totul cu tendințele de extindere a mecanizării, electrificării și automatizării, a calculatoarelor în procesul de extracție minier. Ar trebui să existe secție de mașini și utilaje miniere care să pregătească pe viitorii specialiști în sfera construcției acestora, o secție de electrotehnică sau lectroenergetică minieră, care să formeze în domeniul construcției, reparării și întreținerii utilajului electric, o secție de automatizări. Oricum, cerințele revoluției științifice și tehnice care — desigur — include și mineritul, impun creșterea numărului de specialiști în domeniul mecanizării, electrificării, automatizării. Este o realitate de care va trebui să se țină seama.

e-

Corelarea preocupărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de producție cu
răspunderea și grija permanentă pentru apărarea avuției

In dubla lor calitate proprietari și producători bunurilor materiale, muncitorii au marea și responsabila îndatorire de a gospodări cu qrijă fondurile de materiale și materii ce le sînt încredințate, de a acorda atenție sporită a- părării avuției obștești. Cu a- tît mai mult cei ce poartă responsabilitatea unor colectivități de muncă au datoria ca în sarcinile lor de serviciu, pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor de plan, să-și încorporeze și grija pentru a- vuția unității, pentru păstrarea ei, pentru educarea oamenilor aflați în subordine în spiritul respectului față de bunul obștesc. Șefii de ateliere, de depozite, de secții au, o dată cu obligația îndeplinirii sarcinilor de producție, datoria organizării și asigurării pazei contra incendiilor în sectoarele de activitate pe care le coordonează. Ei au obligația să asigure respectarea exemplară a acestor norme. Iată, cîteva din îndatoririle care trebuie să iestea permanent în atenție.— Să asigure buna păstrare, întreținere și funcționare a aparatelor p.c.i. și a materialelor de stingere din dotare.— Să organizeze și să instruiască cu regularitate echipele de intervenție în caz de incendiu din rîndurile salaria-

ților din subordinea lor.— Să ia măsuri ca regulile și sarcinile pe linie de prevenire a incendiilor specifice locurilor de muncă din întreprindere, să fie nu numai afișate și cunoscute temeinic de muncitori dar și respectate.— Să nu permită executarea de improvizații la instalațiile electrice de forță și lumină sau exploatarea acestora cu defecțiuni.— Să instruiască salariații din subordine cu sarcinile ce le revin în vederea prevenirii și stingerii incendiilor, insistînd pe însușirea și respectarea regulilor specifice locului de muncă.— Să interzică executarea lucrărilor de suduri, tăiere și alte lucrări cu foc deschis în locuri cu pericol de incendiu, iar în impun, șurile du-se, de foc nice p.c.i.— Să nu permită depozitarea materialelor și materiilor prime inflamabile în locuri pericol de incendiu sau să blocheze căile de acces.— Să interzică fumatul locurile cu pericol de incendiu, luînd măsuri severe împotriva celor neglijenți.
cuseîn

împotriva incendiilor
obștești

Obligațiile saiariaților 
i.l.L. Petroșani pentru 
prevenirea incendiilorPentru prevenirea incendiilor, toți salariații I.l.L. Petroșani au obligația să respecte regulile de prevenire a incendiilor la locul unde-și desfășoară activitatea, aceasta fiind o obligație atît de serviciu cît și una patriotică. In acest scop fiecare salariat este bine să rețină următoarele reguli ;

zat; întrebuințarea radiatoarelor, reșourilor etc., în încăperi unde sînt depozitate sau se prelucrează materiale inflamabile sau combustibile ;executarea de lucrări de sudură, tăiere etc. în încăperi cu pericol de incendiu, fără a se obține în prealabil permisul de sia
SE INTERZICE:♦ folosirea în stare defectă a instalațiilor și aparatelor consumatoare de energie electrică de orice fel;♦ încărcarea rețelei electrice peste sarcina stabilită precum și suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare ;♦ agățarea de cablurile e- lectrice a obiectelor și materialelor de orice fel;♦ folosirea de siguranțe supradimensionate (utilizarea lămpilor mobile de control alimentate Ia o tensiune mai mare de 24 volți;♦ executarea de lucrări de întreținere și reparații la instalațiile electrice de către personal necalificat și neautori-

lucru cu focul de la comi- tehnică p.c.i.♦ o atenție deosebită se va acorda și folosirii sistemelor de încălzire. Nu se vor depozita materiale combustibile în apropierea sobelor, caloriferelor etc. iar după terminarea programului de lucru se va stinge focul din sobe. Cenușa va fi depozitată în locurile special amenajate.+ fumatul se interzice cu desăvîrșire în locurile cu pericol de incendiu !
Atelierele de tîmplă
rie — locui unde se 

cere o atenție și 
coordonare deosebităFactorii oare au în răspundere coordonarea activității în atelierele de tîmplărie trebuie să acorde un spior de atenție grijii pentru păstrarea avu tu*

iui obștesc. Aceasta cu atît mai mult cu cît materia primă primită pentru făurirea bunurilor materiale poate fi expusă ușor incendiilor.Pentru șefii de secții din a- telierele de tîmplărie, instalațiile electrice de forță trebuie să fie mereu în atenție. Ei au obligația, în primul rînd, să ile sînt executate în conformitate vigoare.lalta cîteva din cerințele pe care șefii atelierelor de tîmplărie din cadru'l I.I.L. Petroșani au datoria, să le cunoască și să le urmărească pentru a feri unitatea în care lucrează de incendii, pentru a asigura salariiaților condiții corespunzătoare de îndeplinire a planului de producție.— Este interzis a se executa lucrări de reparație la instalațiile de încălzit, iluminat sau forță în timpul cînd se lucrează în atelier.— Părțile metalice ale utilajelor din ateliere vor fi prevăzute cu instalații de legare la pămînt și verificate odată pe trimestru.— Fierberea și îneălzisea

urmărească electrice de dacă instalați- forță și lumină și exploatate cu normele în

cleiului necesare în procesul tehnologic se va face în recipient încălziți cu abur sau a- pă supraîncălzită. Este interzisă folosirea focului deschis, cu lămpi de benzină etc.— Materialul necesar procesului de producție se aduce în atelier numai în cantitățile ce urmează a se ziua respectivă.— Se interzice depozitarea sau uscarea lemnos pe corpurile de încălzire sau în apropierea acestora.
prelucra în
materialului

— ba . sfîrșitul fiecărui schimb, deșeurile de materials lemnoase (praf de lemn, rumeguș, talaj, etc) vor fi evacuate din atelier și depozitate în locuri special amenajate.— Este interzis a se executa lucrări de sudură, lipire cu flacăra sau cu corpuri in- eandescente, pe timpul desfășurării lucrului în atelier. Asemenea operațiuni sînt admise numai cu aprobarea conducerii întreprinderii șî cu respectarea strictă a normelor specifice acestor lucrări.Fumatul în interiorul atelierelor este interzis cu desă- vîrșirte!
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Tăcerea nu e chiar de aur.
fa denotă indolență față de propriile lipsuriIn scopul înlăturării unor deficiențe dintr-un sector sau altul de activitate, ziarul nostru publică frecvent articole critice menite să ducă la înlăturarea neajunsurilor existente, la îmbunătățirea activității întreprinderilor și instituțiilor. După aplicarea unor astfel de articole, cei vizați sînt datori să examineze cu grijă și simț de răspundere problemele semnalate și să ne comunice în timpul cel mai scurt măsurile pe care au înțeles se le promoveze.Mărea majoritate a instituțiilor și întreprinderilor din municipiu, apreciind ajutorul acordat de presă, răspund cu promptitudine semnalelor critice apărute în ziar, dovedind receptivitate și mult interes pentru bunul mers al activității. Așa sînt, Centrala cărbunelui Petroșani, Unitatea de exploatare a lemnului, întreprinderea de gospodărie comunală, consiliile Petrila, Lupeni și O.C.L. AlimentaraDe neînțeles este unor conduceri ale exploatărilor miniere din Valea Jiului, din partea cărora se manifestă lipsă de receptivitate față de semnalele critice, ceea ce denotă că tovarășii din conducerea minelor nu acordă a- tenția și însemnătatea cuvenită neajunsurilor semnalate cu privire la existența unor defi-

populareUricani, și altele, atitudinea

ciențe în desfășurarea procesului de producție, în crearea unor condiții optime de cazare și de masă muncitorilor mineri, cerință de mare importanță pentru stabilizarea acestora.Ziarul nostru nu a primit răspunsuri în. termenul legal sau doar cu întîrziere la o serie de articole cum sînt: „Decada a doua arată că dispunem de reale posibilități pentru realizarea ritmică a planului", publicat în Steagul roșu nr. 7 223 din 24 ianuarie a.c., de la minele Lonea, Li- vezeni, Vulcan, Paroșeni, Băr- băteni și Uricani. Nu am primit răspuns de la minele Vulcan și Lupeni nici la articolul „Un duș rece și unul..." din 3 februarie a.c., referitor la băile minerilor. O nu mai puțin importantă problemă trata materialul apărut în ziua de 3 februarie a.c. sub titlul „Ritmicitatea implică îndeplinirea sarcinilor din prima zi a lunii" la care ne mai sînt datoare cu răspunsuri minele Lonea, Dîlja, A- ninoasa, Lupeni, Bărbăteni și Uricani.La materialele : „Am fost oaspeți „poftiți" ia cantinele minerilor" din 10 februarie și „Acasă" la locatarii căminelor muncitorești" din 17 februarie mai așteptăm și azi răspuns de la minele Lonea, Dîlja, Vulcan și Lupeni, Ia primul, și, respectiv, Vulcan,

Lupeni și Uricani la al doilea articol.Situația este aceeași cu privire la articolul „Au cuvîntul șefii sectoarelor rămase urmă", din 13 februarie care dintre minele vizate doar Aninoasa și Vulcan au ținut să ne informeze asupra măsurilor luate.In ziarul nostru din 16 februarie am dat publicității materialul „Minerul are nevoie de lemn corespunzător la front. Să i-1 dăm !“, la care conducerea E.M. Dîlja nu a găsit de cuviință să ne răspundă.Frecvente sînt cazurile cînd răspunsurile ni se dau cu mare întîrziere, exemplu E. M. Lonea care Ia articolele prî- vind băile și căminele ne-a răspuns abia în 17 martie.Am considerat deci necesar să reamintim conducerilor exploatărilor miniere că dezvăluirea prin articolele critice a lipsurilor din diferite domenii de activitate nu este totul, că, potrivit indicațiilor conducerii partidului, organele vizate au obligația să răspundă în timpul cel mai scurt presei, tice măsurite, care să ducă la remedierea neajunsurilor semnalate, măsuri despre care o- pinia publică are dreptul legitim să ia cunoștință !

în la

că semnalele cri- trebuie urmate de operative, concre- să ducă la

Avancronica fotbalistica A fost reluat

Campionatul județean

VESTI I

ca un bob apărătorii Mulțescu cum vrea
...Rozsnai se demarcă excelent, e printre Arad ; desfacegazdelor, îl trimite ter după... țigări; pe stingă, îl pune dificultate pe Birău;mediană „merge" ca tlantic" ; e minutul 89, țescu scapă singur, dar .... mingea șterge transversală ..Gigi" de ar al le

de mercur greoi din strînge și defensiva pe Lere- Szabados în vădită linia un „A- Mul- șuteză bara afară: miinile ii e necaz,

i de lansare în- clasamentului. care a dovedit lui Șt. Coidum că pot să

și iese apucă eu nervos cel de al 3-lea gol acest meci - douăAr fifrumos ar fimeci al Jiu- mai frumos, cel de

secap, e fi fost său în„dăduse" Rozsnai...fost 5-2! Și ce fost ! ...Cel mai bun lui în tur, cela fost, fără îndoială, la Arad, din care v-am narat secvențele de mai sus. 4—2 pentru Jiul, în propriul „fief" al U.T.A.-ei. Scor de senzație. Scor de etalare a valorii. De la acel meci a început „cani-

Un fermecător peisaj montan de-a lungul drumului spre cabana forestieră Bilugu.
(Urmare din pag. 1}„care este cel mai bun stil ?"— mizîndu-se apoi pe o descoperire „de ultimă oră", care să scutească eforturi de gîndi- re, de continuă înnoire, de adaptare la mersul treburilor. O ingenioasă remarcă — de altfel cunoscută — făcută cu prilejul analizei de la Lupeni, ne ajută să aruncăm o rază de lumină asupra unui presupus secret: cel mai bun stil de muncă este acela care dă rezultate. Fapt care se reflectă imediat în întreaga viață politică, economică, so- cial-culturală. Dacă unui organ de partid îi lipsește stilul cel mai adecvat pentru a-i a- sigura un permanent contact cu oamenii — înfăptuitorii hotărîrilor de partid — și pentru a-i asigura o permanentă informare îndeplinirii planuri de mi, oricîte roadele nu te. Un stil a fi eficient, se cere să mereu adaptat la ceea ce a- pare nou, să iasă din tiparele sau șabloanele muncii formale, să răspundă cil promptitudine cerințelor de fiecare zi, ale vieții. Or, în ce privește activitatea organelor analizate — Comitetul de partid al orașului Lupeni, biroul său și secretariatul său — s-a arătat că, nu de puține ori, aceste tipare și șabloane nu au fost înlăturate cu desăvîrșire. S-a acordat astfel, atenția cuvenită doar desfășurării în sine a unei ședințe, întocmirii în. sine a unor planuri, care au fost apoi părăsite, scăpîndu-se din vedere că tocmai atunci— după elaborarea lor — trebuia să înceapă munca politică pentru a le da viață, pentru a împlini hotărîrile luate. In iureșul muncii de strictă organizare, a fost uitat esențialul. Această „uitare" s-a reflectat, cum era de așteptat, în activitatea de producție, unde s-au înregistrat neajunsuri, în munca politică sau cea cultural-educativă. Lipsa controlului a îngăduit tărăgănarea îndeplinirii sarcinilor, conducînd în final — în anumite organizații de bază — la o muncă scăldată în generalități, ineficientă. După ce au apărut greutățile, după ce munca „la general" și-a arătat efectele, doar atunci s-a încercat îndreptarea unei situații. Deci, nu s-a acționat în intîmpinarea problemelor vieții, ci după ce acestea au apărut.Recurgem la cîteva exemple desprinse din cuvîntul vorbitorilor : In unele sectoare ale minei Lupeni, după cum a arătat tovarășul loan Ra- czek, secretarul de partid al minei, nu s-a dovedit cea mai mare răspundere Ia întocmirea preliminariilor, fapt care a condus la restanțe față de plan ce puteau fi evitate. Repartizarea a planului pe brigăzi a ascuns deficiențe de-ale In această situație, organul de partid nu a intervenit cu promptitudine pentru înlăturarea situației. Tot la mina Lupeni, numai în luna februarie s-au înregistrat 18 surpări la cele 40 locuri de muncă (abataje și pregătiri) ale mi-

nei, fapt soldat cu stagnări de producție de Ia 3—4 ore pînă la 3—4 schimburi. Nu s-a acționat de către birourile organizațiilor de bază, de către comuniști (dar nici de către comitetul de partid al minei, a- dăugăm noi) pentru prevenirea avariilor, surpărilor. Ca o concluzie, s-a mai arătat, că deși mina lucrează cu un plus de efectiv de aproximativ 300 oameni, randamentele continuă să fie scăzute. Este și aceasta o consecință a unei munci politice nu totdeauna eficiente a organelor și organizațiilor de partid de la această unitate economică, a puținelor preocupări pentru desăvîrșirea educației prin muncă și pentru muncă a salariaților. In acest sens, anumite mijloace care

același sens, tovarășul Vasile Oros, șeful secției organizatorice a Comitetului municipal de partid a scos în evidență cîteva deficiențe de planificare a muncii (planuri întocmite la general, altele cu aceleași acțiuni repetate de la o lună la alta) fapt ce a îngăduit ca două, trei organisme de pe raza orașului să-și prevadă a- celeași acțiuni, iar în cele din urmă nici unul să nu le realizeze.Multe din analizele efectuate de comitetul orășenesc — a arătat tovarășul Gheor- ghe Feier, secretar al Comitetului municipal de partid — au fost insuficient pregătite, în cadrul lor prezentîndu-se materiale „fără conținut" faptasupra stadiului hotărîrilor, oricîte măsuri s-ar întoc- ședințe s-ar face, vor fi prea boga- de muncă, pentru fie

necorespunzătoaresectorului.

Locul prioritar al des
fașurarn activității 

de partid

dările deosebit de prețioase făcute de tovarășii Constantin Dumitrescu, secretar al Comitetului județean de ( partid, și Clement Negruț,' prim-secretar al Comitetului municipal de partid. Secretul obținerii unor rezultate tot mai bune, s-a desprins din cuvîntul tov. Constantin Dumitrescu, constă în antrenarea întregului organ orășenesc la îndeplinirea sarcinilor, în cunoașterea aprofundată printr-o informare promptă a stadiilor îndeplinirii fiecărei hotăriri, în controlul acestor stadii. A- ceasta, ca stil de muncă al organului orășenesc, care să fie apoi imprimat pînă Ia organizațiile de bază. In prezent, comitetul orășenesc dispune de toate organismele prin care trebuie să acționeze. Priceperea constă în a ști să le facem să acționeze, prin coordonarea acestor organisme, prin elaborarea de decizii judicioase și exercitarea unui control riguros, pentru ca toate comisiile să fie active. Aceasta se poate asigura cu o largă participare a oamenilor, cu o muncă asiduă orientată din capul locului spre eficiență.Tovarășul Clement Negruț a insistat în cuvîntul său pra necesității întronării exigențe ferme față de junsurile manifestate pecuri, astfel incit cu fiecare zi, cu fiecare acțiune, organul local de partid să contribuie tot mai mult la perfecționarea conducerii întregii vieți politice, economice, social-cultura- le și educative pe raza orașului.Am socotit necesar ca, în această sinteză a analizei, să insistăm mai mult asupra u- ncr neajunsuri. Aceasta, în scopul eliminării lor, pe principiul că simpla enumerare a rezultatelor bune obținute de Comitetul orășenesc de partid — care prezintă de fapt trăsătura dominantă a activității sale din ultimul timp — nu va folosi nimănui. Dar, drept ultim cuvînt, înscriem aprecierea generală făcută cu prilejul analizei biroului Comitetului municipal de partid : activitatea organelor și organizațiilor de partid dinLupeni este tot maiaxată pe traducerea în viață a hotărîrilor conducerii de partid și de stat pentru îndeplinirea sarcinilor economice, asigurarea bunăstării mereu crescîndc a populației.

stau la îndemîna organului o- rășenesc pentru a sprijini mina Lupeni, nu sînt folosite cu chibzuință. Astfel, după cum a arătat tovarășul Ionel Cazan, secretar municipal de din localitate înțeles ca unbuie să aducă neapărat beneficii. O acțiune educativă este părăsită, sau formal ..amînată" pentru că în aceeași zi, clubul are planificat un spectacol. Consecința se datorește lipsei de control din partea organului orășenesc de partid asupra activității de ansamblu, pe oraș, necoordonării activităților în sensul de a acorda prioritate celor mai ardente cerințe ale vieții. Același vorbitor a mai reliefat și alte lipsuri (agitația vizuală se limitează la generalități ; nu au luat încă ființă cabinetele de partid pe bază obștească și de științe sociale și politice ale orașului : brigăzile artistice, constituite cu destulă greutate, s-au „împotmolit" de latexte, mulți să le

al Comitetului partid, clubul continuă să fie mijloc care tre-

încă primii pași, din lipsă de deși orașul dispune de creatori care ar putea vină în sprijin etc.). In

care nu a condus nicidecum Ia dezbateri eficiente. S-a muncit bine la studierea stărilor de fapt ale vieții economice, a arătat tovarășul Popa Loghin, secretar al Comitetului municipal de partid, dar nu și pentru aplicarea în viață a studiilor. Astfel, in luna ianuarie comitetul orășenesc a analizat, cu sprijinul a 40 de specialiști posibilitățile de dezvoltare la cele două exploatări miniere, a capacităților de producție. Dar totul a rămas „la cei 40 de specialiști", alături de aceștia nu a fost atrasă masa de salariați. Asemenea analize s-au mai făcut (a- supra Consiliului popular orășenesc Lupeni, comisiilor permanente, comitetului sindicatului, Comitetului orășenesc al U.T.C.) dar, dincolo de analize, nu s-a insistat pentru a da viață hotărîrilor adoptate.Referiri la direcțiile în care organul local de partid va trebui să acționeze, au făcut și alți vorbitori, între care tovarășa Maria Tomșa, secretar de partid la F. F. A. „Viscoza" Lupeni, Wiliam Szuder, miner pensionar, Vasile Ciriperu, directorul minei Lupeni. Acestora li s-au adăugat recoman-

asu- unei nea- alo-

orașul plenar

Dilemă în
Un grup de părinți, locatari 

ai blocului turn A4 din Lu
peni. preocupați de numero
șii copii care nu aveau la 
Înde mină prea multe mijloa
ce de distracție, au pus mi
nă de la mină și, cu nepre
țuita (pentru ei) sumă de 
6 000 iei, le-au amenajat a- 
cestora o instalație dintr-a- 
c.elea cunoscută în anii co
pilăriei sub neacademicul 
nume de HINTĂ.
Părinții obținuseră in prea-

„parcui“ de distracții
labil aprobarea consiliului 
popular orășenesc. Dar, să 
vedeți bucluc, nu obținuseră 
și aprobarea celor trei pro
prietari de garaje din apro
piere (în spatele cărora fu
sese amenajată hinta) care, 
de atunci nu mai aveau li
niște. Dintr-o dată, pentru 
dumnealor, copiii prezentau 
un pericol de nedescris, deși, 
repetăm, neacademica hinlfi 
se afla în spatele garajelor

A urmat, bineînfelbs, de-

molarea instalației, tot cu a- 
probarea consiliului popular 
orășenesc. Așa s-a dus pe a- 
pa simbetei suma adunată 
de părinți și, tot așa, distrac
ția a luat sfîrșit.

Zicem noi, că, 
consiliul popular 
trebuia să revină
nei aprobări și să demoleze 
ceva. Dar cum rămîne cu cei 6 000 lei ? Cine construiește, 
fie și in altă parte, banala 
hintă ?

intr-adevăr, 
orășenesc 

asupra u-

pania" Jiului spre vîrful A fost meciul clar elevilor 1 că au valoare, aspire Ia mai mult, că cenușia mediocritate este un „domeniu" pentru alte echipe, un „domeniu" prin care ei au trecut demultCe a urmat, se știe. Echipa Jiul s-a înscris, pînă la sfîr- șitul turului, pe o orbită ascendentă, fiind socotită apoi „o revelație". Returul nu mai fost început, însă, cu celași picior. Și-a venit momentana „cădere" în care Jiul se află și acum. Acum, înaintea aceluiași meci cu U.T.A...Azi, deci, din nou pe stadion : Jiul — U.T.A. Va reaprinde această partidă flacăra încrederii în forțe a Jiului ? Sau spre a ne dovedi cît sînt de... constanți, jucătorii Jiului vor oferi oaspeților puncte acasă ? Nu știm. Nu mai facem pronosticuri. Reamintim, doar, celor pentru care ne deplasăm chiar și peste săptămînă Ia stadion că nu numai dorința reabilitării ci, în primul rînd, voia de puncte trebuie conducă la victorie. Sînt de puține 20 de puncte și mează apoi două meciuri fără" Două!... Așa că SUCCES, JIUL! Dan RAREȘ

de fotbal

în-Și

aa-

ne- să-i atîtur- „a-

Duminică, au reînceput trecerea pentru întîietate echipele din campionatul județean de fotbal (seria Valea Jiului). Partidele inaugurale ale returului au înregistrat, în genere, rezultate oarecum așteptate. Să le trecem, succint, înUn meci desfășurat la Uricani, unde echipa locală, cu aspirații mari, a reușit cu greu să treacă de „teamul" din Aninoasa. Scorul întîlnirii (Minerul Uricani — Minerul Aninoasa 2—1) reflectă echilibrul de forțe din teren, atestă faptul că echipa din Aninoasa începe deja să nu mai fie o... „victimă" sigură în meciurile din deplasare.La Vulcan, echipa Minerul din localitate a învins, potrivit tuturor așteptărilor, Pre- parația Coroești cu categoricul scor de 5—0. Meci în întregime la discreția celor ce în acest campionat se arată... indispuși să cedeze unei alte echipe supremația seriei.Utilajul Petroșani a întîlnit, într-un meci care se pare nu va conta ca rezultat în clasament (se așteaptă hotărîrea

revistă :viu disputat s-a

forului județean în legătură cu retragerea din campionat a echipei Preparatorul din Petrila) echipa din Petrila. Scor final 3—2. Deci, încă nu au uitat să înscrie goluri cei din Petrila !La Paroșeni, un rezultat — fluviu: Energia — Preparatorul Lupeni 6—1. Pofta de goluri și ambiția de a ieși de sub tutela anonimatului se simte în tabăra energeticie- nilor...In sfîrșit, fără a forța nota jocului, Parîngul Lonea, o altă pretendentă la întîietate, a învins lejer Streiul Baru cu 3—0.Calitatea fotbalului practi cat însă în cele 5 partide nu s-a ridicat cu nimic peste nivelul știut. Ar fi de dorit ca, încă de la început, conduceri le tehnice ale echipelor noastre angrenate în acest campionat să înțeleagă că numai o masivă infuzie de tinerețe, numai printr-o angajare totală a tuturor echipierilor in practicarea unui fotbal de calitate, curat, se poate ajunge 1;- ărirea considerabilă a numărului de spectatori de care au nevoie stad nele noastre !
v. T.

HANDBAL

■

■

calificării în divizia BIntre 7 și 8 aprilie a.c., Tîrgu-Jiul a găzduit întrecerile fazei zonale interjudețene pentru calificarea in divizia B la handbal masculin și feminin. Una dintre candidatele la viitoarele evoluții într-o categorie competițională superioară a fost și reprezentanta municipiului nostru — Știința Petroșani, campioană a județului Hunedoara. La reîntoarcerea handbaliștilor petroșăneni de Ia această competiție am purtat o scurtă convorbire cu antrenorul Științei, prof. VASILE MARGULESCU antrenorul Științei,,i.< ■m

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

I 
I

TARA
Cîștigătorii „Con

cursului de inovații 
anul 1972“

Pe

Ministerul Construcțiilor Industriale și Comitetul U- niunii sindicatelor din construcții și industria materialelor de construcții au stabilit lista „Concursului anul 1972“.Ediția 1972
cîștigătorilor de inovații pe

de de
a concursului a prilejuit înregistrarea a 772 propuneri de invenții și inovații, din care au și fost preluate în munca șantierelor și întreprinderilor construcții un număr420. Economiile antecalcu- laite, realizate pnin aplicarea lor, se ridică la peste 82 milioane lei anual.Cîștigătorii premiilor I a- Ie „Concursului de inovații pe anul 1972" sînt: Trustul de instalații pentru industria chimică — București, Uzina de reparații Ploiești, Trustul de construcții industriale — Cluj și Stația de u- tîl-aje — Cluj, unități în cadrul cărora au fost realizate cele mai multe invenții și inovații, cu o eficientă e- conomică deosebită.

Prima platformă 
foraj marin

de

l — Contracandidata noastră Ia lupta pentru promovare în etapa finală a turneului de calificare a fost tot o echipă studențească, cea a institutului de subingineri din Reșița. In ambele partide disputate (sistem tur-retur) băieții pe care-i antrenez s-au comportat admirabil, reușind să-și surclaseze adversarii cu scorurile de 19—11 și respectiv 23—17, astfel obținînd dreptul de participare la turneul final de calificare pentru divizia secundă a handbalului românesc care va avea loc la Sibiu între 11 și 14 mai a.c.— Cîteva cuvinte despre meciurile disputate...— Adversarii noștri s-au prezentat cu un lot destul de valoros cu mari pretenții calificare. Dar dăruirea care au dat dovadă handba- liștii petroșăneni, superioritatea lor tehnico-tactică cît și pregătirea fizică deosebit de bună, la care mai putem a- dauga și media de înălțime a întregului lot care ajunge la 1,90 metri (atuu definitoriu în handbalul modern) au făcut ca laurii victoriei să fie cuceriți de noi. Ca o confirmare a relatărilor de mai sus. consider că este demno

Stih trei oameni de cîmp (datorita unor eliminări poate prea gratuite dictate de cei doi arbitri clujeni T. Radvany și I. Lucaci), timp în care echipa noastră nu a primit nici un gol.— Remarcări mai deosebite privind evoluția unor jucători...— In general s-a remarcat întregul lot pe care l-am u- tilizat (Loy, Bocănici, Bora, Lupui, Mastici, Semeș, Gliga, Flețan, Rovinaru, Vesa, Bră- nișteanu). Totuși o mențiune pentru comportarea în joc a portarilor Loy și Bocănici cît

și a celor doi tineri compo- nenți ai formației (provemți de la (10) și nă cu cătorii mai multe goluri.— Ce întrevedeți pentru ultima confruntare la care veți participa în vederea atingerii dezideratului de a redeveni în campionatul divizionar ?— Băieții sînt hotărîți să facă totul pentru aceasta. Mă bizui cînd afirm acest lucru pe mobilizarea lor, pe omogenitatea echipei, pe prietenia înfiripată între ei, pe dorința lor de reușită. Cu actuala formulă a Științei trebuie și putem să emitem pretenții...Le dorim și noi mult succes tinerilor handbaliști petroșă- neni în confruntarea care-i așteaptă și sperăm ca dorința lor de reușită să fie bun augur.

Voința Deva) Semeș Gliga (8), care împreu- Lupui (14), au fost ju- care au înscris cele
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Colectivul Uzinei „1 Mai" din Ploiești, împreună cu cel al Institutului de cercetare și proiectare utilaj petrolier din București, a pus la punct tehnologia de fabricație a primei platforme de foraj maritim. După cum informează ing. Gh. Dinu, directorul uzinei, noua realizare este destinată săpării, cu ajutorul instalațiilor moderne românești, a sondelor de țiței la pînă la nivelul acestei cum riii, participă și alte prinderi din țară.Specialiștii uzinei prahovene au pregătit, totodată, tehnologia de fabricare a principalelor subanșamble ce intră în componenta u- nor instalații de foraj pentru adîncimi și mai mari prevăzute să intre în circuitul productiv în a doua jumătate a actualului cincinal.

0

adîncimi6 000 de metri sub apei. La asamblarea „rampe de lansare", numesc constructo- între-

Acțiuni intense de 
muncă patrioticăAmtl acesta, cînd se împlinește un sfert de veac de la înființarea tier național acțiunile de tică continuă șoare cu intensitate antrenînd un mare de tineni din toate județele țării. Astfel, în prezent, tinerii din județele Ilfov, Dîmbovița, Ialomița, Teleorman, Buzău, Vrancea, Iași și Vaslui participă la lucrările de desecări, care se e- fectuează pe aproape 18 000 hectare. Un număr de 3 000 tineri vor fi prezenți pe șantierele Combinatului siderurgic de la Galați, hidrocentralelor de pe Olt și temelor de irigații din detul Ilfov.In timpul vacanței de ră, elevii și studenții îmbrăca hainele de pentru a participa, alături de oamenii muncii, la acțiunile de gospodărire și înfrumusețare a localităților, la construirea de noi obiective industriale și social-cul- turale, la amenajarea de baze sportive și de agrement, precum și la strînge- rea recoltelor, prelucrarea fructelor și legumelor în fabricile de conserve.

primului șan- al tineretului, patrio- desfă- sporită, număr
muncăsâ se

(Agerpres)

la de

țară au loc următoarele partide :Roșu Brașov — Petrolul Ploiești; C.F.R. Cluj —

va- vor lucru
sis-1u-

situație de în primul cînd am ipostaza

Astăzi, în cadrul etapei a XX-a a Campionatului divi- „23 August" din Capitală se meciurile Studențesc — C.S.M. Reșița și Steaua — F.C. Cons-
de con- joc pe- meci, fost de ajuca cîteva minute doar în

semnat trecută atunci puși în

I. ȚABREA

MIERCURI, 11 APRILIE
11 APRILIE 20,0020,0520,25

18,4019,00

limba engleză.48-a i
11,30 Concertul și orchestră;12,30 In-

Meciurile din cadrul etapei 
a XX-a a Campionatului diviziei A
ziei A la fotbal, pe stadionul dispută, în cuplaj, cu începere de la ora 17,30 Sportul tanța.InSteagulRapid București ; Jiul Petroșani — U.T. Arad: F. C. Argeș — Dinamo București; Sport Club Bacău — Universitatea Cluj. Meciul dintre Universitatea Craiova și A.S.A. Tg. Mureș a fost amînat pentru data de 26 aprilie, întrucît, miercuri, echipa A.S.A. susține meciul cu echipa Labinoti basan (Albania) din cadrul „Cupei Balcanice".(Agerpres)

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Pasărea liberă; Repu- publica: Băbatul care a venit după bunică ; PETRILA: Drum în penumbră ; LONEA — Minerul: A venit un soldat de pe front ; VULCAN ; Războiul lui Murphy ; LUPENI — Cultural : Fugi ca să te prindă ; Muncitoresc : Cînd se ivesc zorile.

MIERCURI,

5,00 Buletin de știri ;Cu c în tecul iurile tării ; zori de zi ;programulMatineu muzical ; microfon, melodia preferată ; 9,00 Buletin de știri ; 9,30

și jocul pe pla- 5,40 Melodii în 6,00—8,08 Radio- dimineții; 8,088,30 La

viața cărților; 10,00 Buletin de știri; 10,05 Formația de muzică populară „Rapsodia Dunării" din Galați ; 10,30Vreau să știu ; 11,00 Buletin de știri; 11,15 Litera și spiritul legii ;pentru oboi12,00 Discul zilei;tîlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 13,00 Radiojurnal; 13,30 Concert de prînz; 14,00 Compozitorul săptămînii; 14,30 Opereta „Se mărită fetele" ; 15,00 Buletin de știri ; 15,05 Fișier editorial ; 15,15 „Satule, grădină dragă" ; 15,40 Muzică de estradă ; 16,00 Radiojurnal ; 16,25 Fotbal — Transmisii directe de la partidele etapei a 20-a a campionatului divizionar A; 18,00 Orele serai ; 20,00 Zece melodii preferate ; 20,45 Consemnări; 21,00 Revista șlagărelor; 21,25 Moment poetic; 21,30 Bijuterii muzicale ; 22,00 Radiojurnal ; 22,30 Concert de seară ; 24,00 Buletin de știri; 0,03—5,00 Estrada nocturnă.

11,5512,10

Curs deLecția aDe la Alfa la Omega— enciclopedie pentru elevi ;Telex ;Publicitate ;Prim-plan ;Film serial. Umbrele dispar în plină zi. Producție a studiourilor de televiziune sovietice îLa ordinea zilei. Azi, județul Suceava ;Revista că Tv.;TelejurnalCurs demană. Lecția a 48-a;18,00 Telex;18,05 Tragerea Pronoexpres ;18,15 întrebări și răspunsuri ț

literar-artisti-Ilimbă ger-

22,1522,50

Pe un picior de plai ;Timp și anotimp în a- gricultură ;1 001 de seri ;Telejurnal. Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor ;Cîntecul săptămînii ; Teleobiectiv;Telecinemateca. „Filme mari — genuri cinematografice diferite". Comedia muzicală Blonda Veselă -, 24 de ore;România în lume -, Stadion ;
VREMEA inre- deValorile temperaturii gistrate în cursul zilei i er i :Maximele : Petroșani grade ; Paring + 14 grade.Minimele: Petroșani + 12 grade ; Paring + 8 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE ; Vremea se menține frumoasă și călduroasă cu înnourări mai accentuate în cursul după-a- miezii. Vînt slab din sectorul sudic.

+ 23



MIERCURI, 11 APRILIE 1973
Vizita președintelui Consiliului de Stat al României, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, în Olanda

AMSTERDAM 10 — Trimișii speciali Agerpres, Nicolae Popescu-Bogdănești și Constantin Țintea, transmit :Ziua de marți, 10 aprilie, se înscrie ca o dată de referință istorică în cronica relațiilor româno-olandeze, ea mareînd începutul vizitei oficiale a președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Olanda, prima vizită a șefului statului mân în această țară.Vizita, așteptată cu deosebită atenție și profund interes atît în cercurile oficiale, cît și în rîndul opiniei publice olandeze, constituie un prilej remarcabil de e- vidențiere a noii po-

ro-

sibilități pentru o dezvoltare mai rapidă și pe mai multe planuri a colaborării economice și tehnico-științifice, precum și pentru intensificarea colaborării politice în vederea înfăptuirii securității europene, a unei lumi bazate pe respectul independenței și suveranității tuturor pe deplină egalitate turi.După cum este între România și Olanda e- xistă tradiționale legături de stimă și respect reciproc, relații oficiale între cele două țări fiind stabilite încă în secolul trecut, la 24 ianuarie 1880. De-a lungul anilor, între cele două țări s-a dezvoltat

statelor, în drep-cunoscut,

dialog constructiv, potri- convingerii ambelor părți activizarea schimburilor valori materiale și spiritu-
un vit că de ale corespunde intereselor celor două popoare, cauzei păcii și progresului în lume. Colaborarea economică remâ- no-olandeză s-a dezvoltat în- tr-un ritm înalt, schimburile economice bilaterale ajun- gînd la 60 milioane dolari. Dar se estimează că există încăre așteaptă să fie valorificate. Atît România, cît și Olanda

numeroase posibilități ca-
sînt țări cu economie din mică, țări care, pe dezvoltare specifice, trează ritmuri înalte tere, își amplifică și fică neîncetat capacitatea pre-

căi de înregis- de creș- diversi-

ductivă, se afirmă tot mai mult ca parteneri de schimburi de experiență tehnico-ști- ințifică, de valorificare a u- nor posibilități în continuă creștere.Se cuvine, de asemenea, subliniat faptul că in planul politicii externe, România și Olanda, deși aparțin unor sisteme sociale diferite, rează în mod amical o politică de pace în pentru crearea unui trainic și garantat prin angajamente ferine de securitate ale tuturor statelor de pe continentul nostru.Sub aceste auspicii întîmpi- nă populația Olandei, cercurile oficiale vizita înalților soli ai poporului român.

colabo- pentru Europa, sistem

La Monumentul Național Convorbiri oficiale

Călduroasa primire la Amsterdam

In cursul tovarășul și tovarășa parcurg pe pară Palatul rezidențial de Monumentul Național al Poporului Olandez. Aleea ce împarte în două marea piață centrală a orașului este flancată de peluze de lalele galbene. Mari drapele olandeze și române flutură în adierea vîntului. Detașamente de militari prezintă onorul.Monumentul, inaugurat în 1956, este un obelisc din travertin de Sienna, înalt de 20 de metri, ornat cu basoreliefuri și sculpturi simbolizînd rezistența poporului olandez în fața agresiunii hitleriste si ororilor războiului, lupta sa de eliberare, dorința de pace. Intr-un zid semicircular, care

dimineții de marți, Nicolae CeaușescuElena Ceaușescu jos distanța ce se- încadrează monumentul, sînt depuse urne cu pămînt din toate provinciile olandeze.Președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu depun, în semn de omagiu poporului luptător al Olandei, o coroană de flori, în timp ce fanfara' intonează Imnul eroilor. Pe panglica cu culorile naționale ale României este scris : „Din partea președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu".Inalții oaspeți păstrează moment de reculegere.La solemnitate sînt față primul ministru al landei, primarul orașului sterdam, ale vieții

româno-olandeze

undeO-Am- alte personalități publice olandeze.

Marți după-amiază, la Palatul regal din Amsterdam a avut loc prima rundă a convorbirilor oficiale dintre președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și membri ai guvernului olandez.Din partea română au participat tovarășii Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de covescu, externe, ministrul șini-unelte și eletrotehnicii, George Elian, ambasadorul României în Olanda, consilieri ai președintelui Consiliului de Stat, alte persoane oficiale.

Miniștri, George Ma- ministrul afacerilor Gheorghe Boldur, construcțiilor de ma- ȘiElian,

Din partea olandeză au participat ~ primulSchmelzer, ministrul afacerilor externe, H. Langman, ministru pentru problemele economice, B. J. Udink, ministrul transporturilor și apelor, P. J. Engels, ministrul afacerilor culturale, turismului și acțiunilor sociale, M. Yukboersma, ministru ad-interim al agriculturii și pescuitului, consilieri și alte persoane oficiale.Convorbirile, care au abordat probleme ale relațiilor româno-olandeze în multiple planuri, s-au desfășurat într-c atmosferă de cordialitate ș' prietenie.

Barend Biesheuvel, ministru, Norbert

Este ora 11,23. Trenul oficial sosește la Amsterdam.Aici are loc ceremonia primirii oficiale. Gara centrală a Amsterdamului, impunătoare construcție de oțel și sticlă, este împodobită de sărbătoare. Tricolorul românesc și drapelul Olandei, alăturate, dau valoare de simbol bunelor relații statornicite între România și Olanda, între poporul român și poporul olandez, raporturi ce își găsesc cea mai prestigioasă și elocventă întruchipare în vizita o- ficială a liului de Olanda.Odată oficial, în onoarea solilor poporului român răsună 21 de salve de artilerie.Președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați cu cordialitate de Maiestatea Sa Regina Iuliana a Olandei și de Alteța sa Regală Bernhard, Prințul Țărilor de Jos.Se intonează al Republicii mânia.PreședinteleStat al României și Regina Olandei trec în revistă garda de onoare, după care are loc prezentarea persoanelor oficiale olandeze care participă la primirea înalților oaspeți români, între care dl. Samkalden, primarul orașului Amsterdam, general-maior Knulst, guvernatorul militar al capitalei, membri din suita oficială a familiei regale.Gamelelor Ie sinii prezentate

președintelui Consistat al României încu sosirea trenului

Imnul național Socialiste Ro-Consiliului de

oficiale care îl președintele Constat al României, membrii Ambasa-
cu multă căldură. In- arteră parcursă degajă de sărbătoare.re-în sa-

persoanele însoțesc pe siliului de precum și dei române în Olanda.Ceremonia continuă Ionul de onoare, unde președintelui Consiliului de îi sînt prezentați președinții celor două Camere ale Statelor Generale (Parlamentul), primul ministru Biesheuvel și Consiliului de Miniștri, persoane oficiale, între care ambasadorul Olandei la București, Pieter Veeken Putman- Cramer.In continuare, în salonul di- plomaților, președintelui Consiliului de Stat al României îi sînt prezentați șefii misiunilor diplomatice acreditați la Haga, veniți să aducă omagiul lor șefului statului român, țării noastre, cu prilejul acestui remarcabil e- veniment. Sînt prezenți ambasadorii a 56 de state, țări de pe toate continentele, cu care România are statornicite și dezvoltă raporturi de bună înțelegere și cooperare.Ceremonia primirii oficiale ia sfîrșit.Inalții oaspeți români și maiestățile lor iau loc în două călești regale cu alură istorică, la care sînt înhămate cîte trei perechi de cai, cortegiul precedat și secondat de cîte un esca- dron al poliției de stat, se îndreaptă spre Palatul rezidențial. Pe traseul ce conduce spre centrul orașului Amsterdam, mii și mii- de cetățeni întîmpină cortegiul ofi-

Stat
Barend membrii alte

cial treaga o atmosferă Detașamente de militari, prezentînd toate armele, flanchează artera de comunicație■ dau onorul celor doi șefi de stat, Maiestății Sale Regina Iuliana a Olandei ședintelui Consiliului al României, Ceaușescu.La Palat, cei doi stat trec în revistă garda de onoare. Se intonează Imnul național al țării noastre.Cu cei peste 800 000 de locuitori ai dezvoltare banistică, înscrie pe drept cel mai mare zile și bulevardele mentate în canale, o personalitate distinctă, frumusețe, forță și calm prin îmbinarea armonioasă a străvechii arhitecturi de acum cîte- va secole cu noile construcții. Farmecul orașului este întregit de peluzele de verdeață, pe care mîini harnice au țesut covoarele multicolore titelor lalele.Legat încă din 1875 rea Nordului prin „Noordzee Kanaal", gime de 24 de Amsterdamul și-a capacitatea da portului 80 000 tone, canal care Rin.In mul prim că a . de industrializare.

și pre- de Stat Nicolaeșefi de
săi, cu puternica economică și ur- Amsterdamul harta se țării-gazdă oraș. Stră- sale, seg- îi conferă

ale ves-de Ma- vestitul în lun- kilometri, dezvoltat de a primi în ra- nave de pînă la datorită unui nou leagă oraș-nl deacelași timp, Amsterda- șî-a cucerit un loc de ordin în viața ecqnoipi- țării și datorită ritmului

La Ijmude, localitate aflată la intrarea în portul orașului, este situată una dintre cele mai mari oțelării din Europa, întreprindere aparținînd statului, care în 1974, cînd vor intra în funcțiune capacitățile actualmente m curs de realizare, va produce 5 250 000 tone oțel. Pe lingă industria grea, sînt amplasate la Amsterdam întreprinderi din ramura mecanicii fine, industriei ușoare. Mîndru de bogatul său trecut, orașul, care a dăruit tezaurului cultural al umanității opere nemuritoare, are 40 de muzee, dintre care cel mai mare — Rijksmuseum — adăpostește numeroase opere ale maeștrilor olandezi ai secolului al XVII-lea, lucrări celebre de Rembrandt, Frans Hals, Vermeer și alții. Muzeul Municipal este celebru prin colecțiile de artă modernă, Van Gogh fiind deosebit de bogat reprezentat. Faptul că valorile artistice sînt numeroase, că orașul însuși poate fi asemănat cu Veneția, fac ca Amsterdamul să se situeze, după Londra, Paris și Roma, pe locul al patrulea ca centru turistic al Europei.Salutul călduros adresat de cetățenii orașului Amsterdam solilor poporului român constituie expresia sentimentelor de prietenie față România, pentru o mai bună cunoaștere și apropiere pentru lărgirea cadrului raporturilor dintre România și Olanda, un omagiu adresat președintelui Consiliului de Stat al țării noastre.

Dineu de gală oferit 
tovarășul NicolaeIn seara primei zile a vizitei oficiale în Olanda, în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, Maiestatea Sa, Regina Iuliana, și Alteța Sa Regală, prințul Bernhard, au

în onoarea președintelui Consiliului de Stat, 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescudineu de gală.Maiestateaoferit unCu acest prilej,Sa, Regina Olandei, a, rostit un toast.A fost intonat Imnul național al Republicii Socialiste România.A rostit apoi un toast pre-

ședințele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, după care a fost intonat Imnul național olandez.La dineu, care s-a desfășurat. într-o atmosferă de cor-

dialitate, au participat persoanele oficiale care îl însoțesc pe președintele Consiliului de Stat. Au fost prezenți deputați ai celor două Camere ale Parlamentului, membri ai guvernului, alte persoane oficiale olandeze.
• •

de dovada dorinței

Omagiul adus de reprezentanții cetățenilor AmsterdamuluiIn prima parte a după-amie- zii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu,. însoțiți de Alteța Sa Regală, prințesa Beatrix, au fost oaspeții Primăriei oralului Amsterdam.In fața Primăriei, numeroși

cetățeni, precum și grupuri de turiști îl salută cu cordialitate și prietenie pe conducătorul statului român. Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu li se oferă buchete de flori. Primarul orașului, I. Samkalden, a rostit

o alocuțiune de bun 
a oferit tovarășului Ceaușescu medalia Amsterdam, distincțieacordă în semn de înaltă țuire celor mai de seamă peți ai orașului.Președintele Consiliului

venit și Nicolae orașului care sepre-oas-de

Stat al României a rostit o cuvîntare subliniată cu vii a- p lăuze.Sînt prezentate apoi personalitățile municipale care, prin prezența lor, au adus un cald omagiu solilor poporului român din partea locuitorilor Amsterdamului.

Domnule președinte,Soțul meu și cu mine avem privilegiul de a vă ura, dumneavoastră, precum și doamnei Ceaușescu, bun sosit în Olanda și de a vă exprima simpatia poporului nostru față de poporul român. Soțul meu păstrează o excelentă amintire a primirii deosebit de călduroase pe care i-ați rezervat-o cu ocazia vizitei sale neoficiale făcute în toamna anului 1971.Oamenii de stat olandezi care au vizitat România în ultimii ani nu mai încetează cu elogiile aduse ospitalității pe care le-ați oferit-o. Toți au fost impresionați de marile realizări ale poporului român, de progresele economiei și de avîntul științei și al tehnicii. Insă dumneavoastră ați știut, de asemenea, să apărați, in mod exemplar, mediul de viață în minunata dumneavoastră țară. Aș dori să citez în legătură cu aceasta pe Oprescu: „Românul este, înainte de toate, un om cu o minte lucidă, care apreciază în orice lucru echilibrul și moderația".Desigur, țările noastre sînt foarte diferite, dar au, totuși, puncte comune. De exemplu, amindouă sînt situate la gurile unui mare fluviu : Dunărea, în ceea ce privește România, Rinul, în ceea ce privește O-
Cuvîntul primarului

I. Samkalden

landa. Dacă intr-un viitor a- propiat canalul Europei va uni Dunărea cu Rinul, cele două fluvii vor forma o cale fluvială neîntreruptă de 3 500 km — cea mai lungă din Europa —, care va lega cele două țări ale noastre și, în consecință, Marea Neagră de Marea Nordului.Pe bună dreptate sînteți mîndri de giganticul proiect de la Porțile de Fier, așa cum noi sîntem mîndri de lucrările din Deltă.Ne este, de asemenea, comună voința de a fi și de a ră- mîne noi înșine.Mă bucur, deci, să constat că relațiile noastre se intensifică. Mă gîndesc la legăturile noastre economice și Ia posibilitățile de schimburi culturale cu țara lui Enescu.Mă gîndesc, de asemenea, Ia sport și la turism, tot atitea ocazii pentru români și olandezi de a stabili contacte personale.In afară de schimburile de această natură, mai există altele la nivel mai înalt și pe care n-aș putea să le trec sub tăcere în această zi. înțelegerea reciprocă, de exemplu, deoarece pentru a trăi în pace trebuie să trăim în bună înțelegere. Popoarele au un de altele, toate să se ajute reciproc, completeze.Cele două țări aletrebuie, fiecare în felul său și cu mijloacele de care dispune, să folosească totul pentru a instaura o lume pașnică, deci demnă de ființa umană. Contribuția Olandei n-ar putea fi limitată de însăși frontierele întinderii și puterii sale. Originalitatea, inteligența, perseverența, precum și forța morală și-au dovedit, în nenumărate rînduri, valoarea pe plan internațional ; în legătură cu aceasta, mă gîndesc la acțiunile României pe care dumneavoastră, domnule președinte, ați știut atît de bine să le inspirați.Fie ca eforturile noastre comune în direcția unei coexistențe pașnice și echitabile a națiunilor să poată continua să călăuzească relațiile noastre și să facă rodnică înțelegerea reciprocă a popoarelor noastre, la orice nivel IAceasta este dorința pe care o exp.'l” . înd pentru prietenia dintre România și Olanda, pentru sănătatea dumneavoastră, domnule p dinte, doamnă Ceaușescu și pentru sănătatea tuturor acelora care vă însoțesc, precum și pentru fericirea și prosperitatea întregului popor român.

Maiestate,

Și

nevoie trebuie să senoastrfe
Domnule președinte doamnă Ceaușescu,In configurația lumii schimbată de cel de-al doilea război mondial și în transformarea continuă, dumneavoastră ați fost acela care ați făcut să urce, în decurs de o singură generație, libertatea și bunăstarea țării dumneavoastră. In țara noastră, și mai cu seamă în acest oraș, care a văzut în cursul istoriei sale ureînd libertatea, și care, uneori, a văzut-o și coborînd, dumneavoastră sînteți admirat datorită curajului, hotărîrii, viziunii și răbdării care sînt indispensabile pentru a trasa un drum sigur.Sîntem fericiți de prilejul ce ni se oferă de a vă putea primi aici, în prezența alteței sale regale, prințesa Beatrix, și, în numele Consiliului municipal al orașului nostru, vă urez un călduros bun sosit la Amsterdam.Domnule președinte.Cu prilejul contactelor pe care le-ați avut cu presa olandeză, dumneavoastră ați subliniat punctul de vedere potrivit căruia țările mici și mijlocii au posibilitatea și datoria de a participa activ la explorarea soluțiilor politice ale problemelor fundamentale internaționale. In plus, cooperarea nu trebuie să se restrîngă la domeniul politicii internaționale. Noi ne dăm seama, tot mai limpede, că relațiile economice și culturale pot întări într-o însemnată măsură contactele politice.Printre contactele culturale între țara dumneavoastră, domnule președinte, și orașul Amsterdam voi evoca reprezentațiile date în repetate rîn- duri de artiști români, care au loc în fiecare an în cadrul festivalurilor de vară din acest oraș. Voi menționa în mod deosebit spectacolul dat, pe scena de la Concertgebouw cu

opt zile în urmă, de către ansamblul național român de folclor cu o reprezentație ce s-a bucurat de aprecierile cele mai entuziaste. Totuși, îndrăznesc să spun că aceste contacte merită să fie aprofundate și intensificate.Relațiile comerciale dintre Amsterdam și România datează, deja, de vreme îndelungată. Potrivit unei afirmații cuprinse în arhivele notariale, co- mercianții din Amsterdam au primit încă din 1682 substanțe colorante din România, pe calea Dunării. Mai tîrziu, către sfîrșitul secolului trecut comerțul s-a concentrat asupra grînelor.Puțin timp înainte de răscrucea secolelor, in 1897, o delegație a Camerei de comerț din Amsterdam a pornit spre București, pentru a pleda ca Amsterdamul să devină punctul de treIa
terminus al unei noi linii comunicații maritime inconstanța și un port Marea Nordului.considerăm fericiți tă acestei inițiative minus al liniei de ții a fost plasat în tră.întreprinderile olandeze nu sînt necunoscute în România. La începutul secolului al XX- Iea, ele au cooperat la explorarea și punerea în valoare a s lor de petrol din România. Dată fiind experiența trecutului, cred că pot avea dreptul să-mî exprim speranța că Amsterdamul va putea să joace un rol activ în dezvoltarea relațiilor pe multiple planuri dintre România și Olanda.Domnule președinte, îngăduiți-mi să vă ofer, în amintirea vizitei dumneavoastră, un e- xemplar al medaliei orașului Amsterdam, medalie care nu este acordată decît oaspeților celor mai importanți ai orașului nostru.

de Noi ne că datori- acest ter- comunica- țara noas-

Domnule primar, Doamnelor și domnilor,Aș dori să vă mulțumesc pentru cuvintele ce tit la adresa mea și lui român.Doresc, la rîndul vă adresez dumneavoastră și tuturor locuitorilor orașului Amsterdam un cald salut din partea mea și a locuitorilor orașului București.Este o deosebită bucurie pentru mine și soția mea că, Ia invitația Maiestății Sale, putem să vizităm frumoasa dumneavoastră țară. Este a- devărat că între țările noastre există relații vechi. Se pare că, de sute de ani, românii și olandezii au găsit produse pe care să le schimbe. Desigur, este greu de spus dacă numai culorile au făcut o- biectul acestor schimburi, însă faptul că frescele mănăstirilor din România datînd de aproape 500 de ani, se păstrează în culori vii poate a- testa ceea ce există în arhivele dumneavoastră, că în România se făceau încă de pe atunci culori bune. Mai tîrziu, desigur, și alte produse au făcut obiectul acestor schimburi. Este adevărat că societățile olandeze au lucrat la extragerea petrolului mânesc. Noi sperăm că laborarea de astăzi va fi o bază nouă: considerăm acele timpuri aparțin de cum trecutului.România construiește socialismul și, după cum bine ați subliniat, domnule primar, într-o epocă istorică scurtă, poporul român a obținut rezultate însemnate în dezvoltarea sa economică și socială. Mai avem încă multe de făcut pentru a lichida starea de înapoiere de la care am pornit. De aceea, România, poporul român acordă o mare atenție dezvoltării colaborării cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.

le-ați ros- a poporu-meu, să

ro- co- pe că a-

înAvînd de ani, țara cut dominația străină, iar a- poi pe aceea a unor monopoluri străine, astăzi sîntem vital interesați ca în lume să se afirme principii noi, de deplină egalitate în drepturi între toate națiunile, de respect al independenței și suveranității naționale, deoarece numai pe această bază este posibil ca fiecare națiune să-și asigure o dezvoltare econo- mico-socială independentă, să ridice bunăstarea poporului său și, totodată, să contribuie la extinderea colaborării internaționale la schimbul de valori materiale și spirituale, la făurirea unei lumi mai bune, mai drepte.Aceasta caracterizează politica externă a României — și aș dori să menționez cu satisfacție că, deși România și O- landa sînt țări cu orînduiri sociale diferite și, din păcate, aparțin unor blocuri militare deosebite, totuși, între ele e- xistă relații de colaborare nu numai economice, culturale și turistice, dar și politice. Aș menționa, printre altele, faptul că la lucrările pregătitoare pentru conferința de la Helsinki privind securitatea europeană, reprezentanții României și Olandei conlucrează activ pentru a se ajunge la convocarea conferinței ge- neral-europene pe baza deplinei egalități în drepturi între statele continentului și de a elabora directivele pentru conferință în așa fel îneît a- ceasta să contribuie la așezarea relațiilor din Europa pe o bază mai bună.Deci, aș putea spune că relațiile româno-olandeze, care datează de sute de ani, se dezvoltă astăzi, intr-adevăr, pe o bază nouă, că prespective- le pentru o largă economică impun ambelor state de pentru înlesnirea

vedere că, sute noastră a cunos-

colaborare din partea a acționa acestei co-
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laborări multilaterale. Fără nici o îndoială că, Ia colaborarea economică, trebuie să adăugăm colaborarea științifică, culturală, deoarece nici nu se poate concepe astăzi dezvoltarea vreunei națiuni fără a așeza la baza întregii activități cuceririle moderne ale științei și culturii, lără ca fiecare națiune — fie ea mare sau mică — să-și aducă contribuția la patrimoniul u- niversal al științei și culturii.Deci, în acest spirit se înscrie vizita pe care o facem în frumoassa dumneavoastră țară. Sîntem convinși că a- ceastă vizită va contribui la o mai bună cunoaștere ciprocă, ea va evidențiaposibilități de a dezvolta colaborarea multilaterală dintre țările și popoarele noastre.Dorim ca tot mai mulți cetățeni ai Olandei, ai Amsterdamului să viziteze România. Este o țară frumoasă De altfel, mulți olandezi vizitează România și sper că vor fi și mai mulți.Aș dori încă o dată, mulțu- mindu-vă, să urez cetățenilor orașului dumneavoastră condiții de viață tot mai bune, de prosperitate și pace.

re- noi

Doamnelor și domnilor,Aș dori să vă mulțumesc, în numele meu și al soției mele, pentru amabila invitație de a vizita țara dumneavoastră, pentru ospitalitatea cu care am fost primiți, pentru cuvintele rostite aici la adresa țării noastre, a poporului român.Ne produce o vie satisfacție faptul că avem prilejul să vizităm Olanda, să cunoaștem nemijlocit viața și preocupările unui popor cu o bogată istorie, cunoscut și apreciat în întreaga lume pentru talentul și hărnicia sa. Această satisfacție ne este sporită și de faptul că venim într-o țară cu care România întreține bune relații de prietenie și colaborare — relații care datează de multă vreme și care s-au dezvoltat în mod fericit în ultimii ani. îmi este plăcut să remarc, în acest context, că un moment important în dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale I-a constituit vizita pe care Alteța Sa Regală prințul Bernhard a făcut-o, în toamna anului 1971, în România.Ați evocat, Maiestate, o serie de domenii concrete în care colaborarea româno-olandeză a găsit un teren propice de afirmare — începînd cu relațiile economice, științifice si culturale și pînă Ia cele privind sportul și turismul. Sper că vizita și convorbirile pe care Ie vom avea cu reprezentanții țării dumneavoastră vor evidenția noi posibilități de a lărgi cooperarea economică, tehnică și științifică, de a amplifica schimburile cultural- artistice dintre țările noastre.Desigur, dezvoltarea multilaterală a relațiilor româno- olandeze, pe baza deplinei e- galități în drepturi, a respectului reciproc și avantajului mutual, are o mare importanță nu numai pentru țările și popoarele noastre. Ea reprezintă, totodată, o contribuție Ia îmbunătățirea climatului european, la asigurarea securității pe continent și în același timp, un exemplu de relații între două state cu o- rînduiri sociale diferite, dornice să trăiască in înțelegere și prietenie, cauza păcii tre națiuni.Sîntem cu nor mari transformări în viața internațională, ai afirmării unui curs nou, îndreptat spre destindere și colaborare între state. România este hotărîtă să-și aducă întreaga sa contribuție la dezvoltarea acestui curs pozitiv. Animată de a- ceastă hotărîre, țara noastră a participat activ — și va participa și în viitor — atît Ia pregătirea cît și la desfășurarea cu bune rezultate a conferinței general-europene consacrate colaborării și securității pe continent. Considerăm că toate popoarele Europei sînt interesate ca viitoarea conferință să ducă Ia realizarea unui consens privind dezvoltarea fără nici un fel de îngrădiri și discriminări a co-

să contribuie și colaborăriitoții martorii
la în-u-

laborării și a schimburilor e* conomice și tehnico-științifice intre toate statele continentului, promovarea largă a schimburilor cultural-artistice, turistice, a schimburilor de persoane, ca mijloc de adîncire a cunoașterii reciproce, de lichidare a neîncrederii și de apropiere între națiuni. Conferința va trebui să ducă la a- firmarea unor relații noi între state — întemeiate pe respectul deplin al independenței și suveranității naționale, egalitate în drepturi, neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, pe nerecurgere la forță și la amenințarea cu utilizarea forței — care să dea garanție fiecărei națiuni europene că se va putea dezvolta în mod liber și independent, Ia adăpost de orice agresiune sau atac din partea altor state.Apreciem că o importanță deosebită pentru realizarea unui asemenea climat pe continent ar avea reducerea treptată a forțelor armate din Europa. precum și alte măsuri de dezangajare militară, inclusiv desființarea blocurilor militare.Desigur, remareînd procesele pozitive care au loc în viața Europei și a întregii lumi, nu uităm nici un moment că în fața omenirii continuă să stea o serie de probleme de însemnătate majoră, cum sînt cele tivă care zone rea oricăror surse de conflicte și încordare din lume, înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, abolirea hotărîtă a tuturor manifestărilor vechii politici întemeiate pe forță, dominație și dictat. Pornind de la aceste realități, România acționează în mod ferm pentru ca în Europa și în lume să se realizeze o politică de colaborare, securitate și pace, care să permită fiecărui popor, fiecărei națiuni să se dezvolte corespunzător dorințelor sale, fără nici un amestec din afară, să-și făurească de-sine-stă- tător propriul său destin. Considerăm că toate statele — fie ele mari, mijlocii sau mici — trebuie să participe, cu drepturi egale, la viața politică mondială, la rezolvarea problemelor majore cu care se confruntă lumea contemporană.Am convingerea că România și Olanda, care au colaborat și pînă acum fructuos în cadrul O.N.U. și al altor organizații, vor întări și mai mult conlucrarea lor pe tărîmul înfăptuirii securității, păcii și colaborării pe continent și în întreaga lume.Animat de această convingere, doresc să toastez pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre România și Olanda, pentru fericirea și prosperitatea poporului olandez, în sănătatea Maiestății Voastre și a Alteței Sale Regale, prințul Bernhard, în sănătatea dumneavoastră a tuturor !

privind stingerea defini- a flăcărilor războiului — mai ard încă în diferite ale globului —, lichida-

Grăitoare mărturie a prestigiului de care se bucură peste hotare șeful statului nostru, România socialistă, politica ei de colaborare, de participare activă, constructivă, la dialogul internațional și edificarea unui climat de securitate și pace, prima zi a vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu a marcat pregnant, din cele dintîi ore, însemnătatea deosebită pe care o conferă acestui eveniment cercurile oficiale, poporul olandez. Fiecare moment al vizitei a dimensionat interesul și atenția deosebită

acordată de opinia publică olandeză acestei prime în- tîlniri cu șeful statului român, mesajului de prietenie al solilor poporului nostru. Solemnitatea primirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu de către Maiestățile lor regale a reunit, într-o ambianță de stimă și caldă cordialitate cele mai înalte personalități ale vieții politice a țării-gazdă, ambasadori ai zeci de state de pe toate continentele. Un mare număr de locuitori ai Amsterdamului au ținut să salute pe șeful statului român, să aducă orna-

giul lor lui „Nicolae Ceaușescu care simbolizează România" — așa cum releva presa olandeză : ecoul acestor sentimente — omagiul reprezentanților orașului, a consilierilor reprezentînd cele mai diferite partide, cu prilejul vizitării primăriei, și-a găsit o sinceră expresie în alocuțiunea primarului Amsterdamului. încununare a acestei suite de manifestări de prețuire, dineul oficial a marcat, prin toastul rostit de regina Olandei, caracterul de eveniment remarcabil pe care-1 reprezintă

vizita președintelui Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două popoare și state, pentru conjugarea eforturilor lor în direcția destinderii și cooperării pe continentul nostru, în viața internațională.Sub aceste auspicii au început în această zi convar- birile oficiale care au definit, totodată, caracterul de lucru al vizitei, evidențiind, într-o atmosferă de cordialitate și prietenie, dorința comună de conlucrare în multiple planuri spre binele popoarelor român și olandez, al păcii în lume.
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