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• RUBRICA : SĂ NE OR
GANIZĂM VIATA ÎN DE
PLINA CONCORDANTA 
CU ETICA Șl ECHITATEA 
SOCIALISTĂ! • REPOR
TAJE DIN INDUSTRIE, 
AGRICULTURA • RU
BRICILE; FAPTUL DI
VERS, „REGISTRUL PU
BLIC AL CONTROLULUI 

OBȘTESC", SPORT

Ziua insurecției 
naționale 

antifasciste armate

marii sărbători

noi succese pentru

ÎNDEPLINIREA
CINCINALULUI

ÎNAINTE DE TERMEN
Au realizat planul pe primul semestru

A

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
In republica federală germania

Județul Brăila.
lntr-o entuziastă întrecere socia
listă pentru devansarea cincinalului, 
colectivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din industria brăileanâ 
raportează îndeplinirea planului se
mestrial la producția marfă cu 5 
zile mai devreme. Avansul de timp 
astfel ciștigat va permite ca, pini 
la sfirșitul lunii iunie, să se reali
zeze o producție suplimentară in 
valoare de 140 milioane lei. concre
tizată in 5 300 tone laminate, pcsle 
270 tone utilaje tehnologice pentru 
industria chimică. 500 tone fire și 
fibre sintetice. 1 000 tone ciment. 
14 200 mp PAL. confecții pentru 
bărbați și femei in valoare de 3.3 
milioane lei și alte importante can
tități de produse agroa li montare.

Județul Ialomița. Pu,'mle 
angajate in marea întrecere socia
listă pentru înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen, colectivele uni
tăților industriale din județul Ialo
mița au îndeplinit cu 6 zile mai de
vreme planul pe primul semestru. 
Pinâ la sfirșitul lunii iunie se scon
tează realizarea unei producții mar
fă suplimentare în valoare de peste 
80 de milioane lei. Se vor obține 
peste plan confecții textile in va
loare de peste 19 milioane lei. 50 
tone fire de bumbac. 60 tone de 
hirlie. 260 tone brinzeluri. 26 000 
tone nutrețuri combinate ș.a. De 
remarcat că sporul producției glo
bale se va obține în proporție de 
peste 30 la sută pe seama creșterii 
productivității muncii, indicator la 
care prevederile de plan sint depă
șite cu 2 la sută.

Plecarea din București
Marți dimineața a părăsit Capitala, 

plecind in R. F. Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, impreunâ cu tovară
șa Elena Ceaușescu. face o vizită ofi
cială in această tară, la invitația 
președintelui Republicii Federale 
Germania, dr. Gustav W. Heinemann, 
și a doamnei Heinemann.

In această vizită, șeful statului ro
mân este insoțit de tovarășii Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior. George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. Virgil Actarian. 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, de 
consilieri și experti.

La plecare, pe aeroportul Băneasa. 
erau de față tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și tovarășa Elena Maurer, 
tovarășii Emil Bodnaraș. Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil. Gheorghe 
Pană. Gheorghe, Radulescu. Virgil 
Trofin. Ilie verdeț. cu soțiile. 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanii. Flo
rian Dănălache. Emil Drăgănescu. 
Janos Fazekas. Petre Lupu. Dumitru 
Popescu. Leon te Rău tu. Gheorghe 
Stoica. $tefan Voitec. Constantin 
Băbălău. Miron Constantinescu. Mi
hai Dalea. Mihai Gere. Magdalena 
Filipaș, Ion Ioniță, Vasile Patilinet.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor ob
ștești. personalități ale vieții noastre 
științifice, culturale și artistice, ge
nerali. ziariști.

Au fost de față Bernhard Wolf, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. F. Germania la București, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați in 

. tara noastră, alti membri ai corpu
lui diplomatic.

Miile de bucureșteni aflati la ae
roport au urat un călduros drum bun 
Dieședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, succes 
deplin in vizita pe care o începe in 
Republica Federală Germania, eve
niment de importantă majoră în evo
luția relațiilor româno—vest-germa- 
ne. ce nune pregnant in lumină do
rința comună a celor două țări si 
popoare de a găsi împreună căile ex
tinderii si adincirii colaborării din
tre ele. atit in interesul lor. cit si al 
cauzei generale a apropierii si con
lucrării rodnice intre națiuni. a des
tinderii si securității în Europa, in 
întreaga lume.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
îndelung, cu cordialitate, manifestă
rilor entuziaste ale locuitorilor Ca
pitalei. care, in această zi. au expri
mat din nou. cu însuflețire, simță
mintele întregului nostru popor, de 
inaltă stimă si prețuire fată de șe
ful statului român, fată de activi
tatea neobosită și contribuția sa ac
tivă la edificarea unei lumi mai 
bune, mai drepte, o lume a păcii. în
țelegerii si cooperării multilaterale 
intre popoare.

La ora 8.30. aeronava prezidenția
lă a decolat, indreptindu-se spre 
Koln.

Județul Suceava. Unltă!ile 
Industriale sucevene raportează un 
succes de prestigiu : îndeplinirea cu 
cinci zile mai devreme a planului 
semestrial. Se remarcă, prin rezul
tatele obținute, minerii de la Leșu 
Ursului și din bazinul Domelor, 
precum și muncitorii forestieri. în 
aceste două mari sectoare ale in
dustriei sucevene au fost inregi'- 
trați și cei mai ridicați indici de 
productivitate. în zilele care au mai 
rămas pină la sfirșitul lunii vor fi 
obținuți in plus 7 550 mc bușteni de 
rășinoase, 12 000 mc 'lemn de celu
loză. 7 000 mc cherestea de rășinoa- 
se. 2 500 tone barită. 800 tone mân- 
gan. Valoarea depășirilor la pro
ducția marfă, pe întregul județ, se 
va ridica astfel la peste 115 
oane lei.

Județul lași. intrecere* 
socialistă ce se desfășoară în cinstea 
zilei de 23 August, colectivele uni
tăților industriale din județul Iași 
au obținut un succes deosebit : ieri 
au fost îndeplinite sarcinile de plan 
prevăzute pe semestrul I. Pină la 
sfirșitul lunii iunie vor fi realizate 
suplimentar, printre altele. 2 500 
tone țevi sudate și profile îndoite 
din oțel, 450 tone fibre și fire poli- 
esterice. 1 600 kg antibiotice, 160 000 
metri pătrați diverse țesături, 25 
tone fire de bumbac, 3 700 tone uli i 
comestibil, mobilă in valoare de 3 
milioane lei. Constructorii ieșeni au 
reușit să realizeze 50 la sută din 
planul anual la total investiții și la 
lucrările de cohstrucții-montaj. 
Constructorii de locuințe și-au de
pășit planul semestrului I cu peste 
400 de apartamente.

noua fabrică de amoniac

(Agerpres)

$ Revedere cordială între cei doi președinți pe aeroportul din Koln o înaltele 
onoruri cu care a fost întîmpinat, căldura și ospitalitatea gazdelor, manifestările 
de simpatie ale cetățenilor reflectă prestigiul și stima de care se bucură aici, 
ca pretutindeni în lume, șeful statului român, promotor neabătut al cauzei păcii 
și înțelegerii între popoare e întreaga desfășurare a primei zile a vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu a marcat un 

bun început pentru succesul acestui eveniment important

Ierl, 26 . iunie, dțipă 
aproape 15 000 de ore 
de efort noua fabri
că de amoniac de la 
Combinatul de în
grășăminte azotoase 
din Piatra Neamț a 
intrat in probe tehno
logice. Cu acest pri
lej. ing. Mihai Vicol, 
directorul combinatu
lui, a tinut să preci
zeze că nu este vorba 
de o instalație oare
care. ci de o adevăra
tă uzină, care va asi
gura anual o produc
ție de circa 140 000 
tone îngrășăminte a- 
zotoase substanță ac
tivă. adică aproape 
tot atit cit s-a reali
zat in întreaga econo
mie națională in anul 
1965; ..Azotul 4“. cum 
mai este denumită 
noua unitate ce cu
prinde două mari ca
pacități pentru produ-

Sicerea amoniacului 
a ureei granulate, dis
pune de instalații 
dintre cele mai mo
deme. Bunăoară, com- 
presoarele centrifuga
le cu care sint dota
te instalațiile au pa
rametrii productivi 
deosebit de ridicați.

— Care vor fi efec
tele economice ale a- 
plicării acestor tehno
logii moderne, cu un 
grad inalt de automa
tizare ? — l-am în
trebat pe directorul 
combinatului.

— Reușim 
mul rind să 
o recuperare 
tă a căldurii __ .. 
tie sub formă de a- 
buri de parametri 
î nai ti. Ca urmare, 
noua fabrică de amo
niac beneficiază de o 
autonomie energetică

în ori- 
ob ținem 
avansa- 

de reac-

si a tovarășei [lena Ceausescu
Președintele Republicii Federale 

Germania. Gustav Heinemann, și 
soția sa. Hilda Heinemann, au o- 
fent la Palatul Augustusburg, din 
localitatea Briihl, situată în apro
piere de Bonn, un dineu în cinstea 
președintelui Consiliului de Statal 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Au participat 
vicecancelarul Walter Scheel, mi
nistru al afacerilor externe al Re-

publicii Federale Germania, cu so
ția, Mildred Scheel, Gerhard Jahn, 
reprezentantul guvernului federal 
și ministru al justiției, Hans Fri- 
derichs, ministrul federal al eco
nomiei, Horst Ehmke, ministrul 
pentru cercetare, tehnologie, poștă 
și telecomunicații, Dietrich Span- 
genberg, șeful Cancelariei preșe
dintelui federal, 
Wechmar. șeful

Ruediger von 
Oficiului federal

de presă și informații, miniștri, 
deputați, personalități ale vieții 
științifice și culturale din capitală.

Au luat, de asemenea, parte 
persoanele oficiale române care îl 
însoțesc pe președintele Consiliu
lui de Stat în vizita sa.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
cei doi președinți au rostit toas
turi.

Toastul președintelui 
Gustav Heinemann

Domnule președinte al Consiliului de Stat,

Soția mea și cu mine ne bucurăm foarte mult să 
vă putem saluta pe dumneavoastră. domnule pre
ședinte al Consiliului de Stat, pe soția dumneavoastră, 
precum și pe doamnele și domnii din suita dumnea
voastră in Republica Federală Germania.

Prin vizita dumneavoastră, domnule președinte al 
Consiliului de Stat, relațiile bune, prietenești, care 
s-au dezvoltat intre țările noastre in ultimii ani, ca
pătă o expresie evidentă.

In persoana dumneavoastră noi salutăm pe 
de stat al unei țări care a restabilit încă de mult 
relațiile diplomatice cu Republica Federală 
mania.

Sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare. . 
*? a externă a țării dumneavoastră este călăuzită de 
multă vreme de cunoașterea politică conform căreia 
pacea și destinderea vor putea fi reinstaurate în Eu
ropa numai dacă noi vom astupa prăpăstiile provocate 
de evenimentele din timpul războiului și din perioada 
postbelică și vom construi pe locul acestora un viitor 
nou, al colaborării și încrederii reciproce. Este doar 
o constatare a faptelor că România și-a asumat de

șeful 
timp 
Ger-

poli-

(Continuare in pag. a Ill-a)

Toastul președintelui
Hfcolae Ceaușescu

Domnule președinte,

Doresc sâ vă exprim în numele meu și al soției 
mulțumiri vii pentru invitația de a face această plă
cută vizită, pentru ospitalitatea cu care ne înconju
rați și să vă adresez, cu acest prilej, dumneavoastră, 
soției dumneavoastră, precum și întregului popor din 
Republica Federală Germania, salutul nostru călduros.

Ilustrare elocventă a evoluției pozitive pe care au 
cunoscut-o în ultimii ani raporturile româno—vest- 
germane, vizita pe care o întreprindem în tara dum
neavoastră ne oferă posibilitatea de a continua con
tactele directe, de a examina împreună evoluția re
lațiilor dintre cele două țări și de a pune bazele unei 
dezvoltări și mai susținute a acestora în viitor. S-au 
împlinit șase ani de la stabilirea raoorturilor diplo
matice dintre Republica Socialistă România și Re
publica Federală Germania — și constatăm cu satis
facție că, in acest răstimp, viața a confirmat pe de
plin justețea și oportunitatea acestui act politic. Apare 
astăzi mai pregnant ca oricînd că hotârirea. luată in 
anul 1967 de țările noastre, de a stabili raporturi di
plomatice a corespuns pe deplin intereselor ambelor 
popoare de a dezvolta relații bilaterale și. in același 
timp, a răspuns nemijlocit unor cerințe reale ale vieții 
internaționale, contribuind la stimularea și accelerarea

(Continuare in pag. a IlI-a)
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aproape completă, eu 
influente favorabile 
asupra prețului 
cost.

în fața tabloului 
comandă aflăm 
producția care se rea
lizează anual aici este 
suficientă pentru ferti
lizarea a peste 700 000 
ha, adică atit cit în
treaga suprafață arabi
lă a județelor Neamț. 
Iași. Mehedinți și Să
laj. că aceste îngrășă
minte vor asigura un 
spor de circa 5.6 mili
oane tone griu. Așadar, 
o parte din plinea tă
rii a început să se 
..plămădească*4 în in
stalațiile complexe ale 
noii fabrici de amo
niac de la Piatra 
Neamț.

Ion MANEA 
corespondentul 
„Scînteii"

de

de 
că

revistei „Bunte lllustrierte"
Republica Federală Germania

In pagina a Vll-a

intern;
• Conferință 

la Viena 
apariției 

Nicolae 
• știința

%
de presă 

cu prilejul 
volumului 

Ceaușescu 
conducerii 

pentru o Românie mo
dernă"

• Consultările politice 
sovieto-franceze la ni
vel înalt

• 35 de itate ți-au a- 
nunțat participarea la 
Conferința 
europeană 
securitate ți coope
rare

general- 
pentru

• Patrioții khmeri își in
tensifică acțiunile o- 
fensive
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN REPUBLICA FEDEHfllfl GlBMflNifi
Ceremonia primirii pe aeroportul din Koln

Există evenimente politice care, 
pr.n ampla lor semnificație, pr n 
inriurirea pe care o exercită nu 
numai asupra relațiilor bilaterale 
"intre t&ri. dar si asupra evolu
ției spre destindere în Europa, spre 
colaborare între toate statele, po
larizează atenția opiniei publice.

Un asemenea eveniment îl re
prezintă vizita oficială De care 
președintele Consiliului de Slat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. o întreprinde, timp 
de patru zile. în Republica Fe
derală Germania.

în zilele premergătoare sosirii 
șefului statului român, oamenii 
politici, presa, radioteleviziunea 
din țara gazdă au apreciat una- 
n m că această vizită întrunește 
■ oate atributele pentru a fi soco- 
ti’â drept un eveniment de cea 
mai mare importanță, cercurile 
conducătoare din tara gazdă ex- 
pr mîndu-și convingerea, așa cum 
sublinia și cancelarul Willy 
Brandt, că vizita va contribui la o 
a dinei re și mai mare a relațiilor 
dintre țările noastre și va da a- 
cestora noi impulsuri.

Convorbirile care vor avea loc, 
întîlnirile șefului statului român 
cu oameni politici, reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri, vizitarea u- 
nor importante obiective economi
ce vor deschide, fără îndoială, noi 
perspective extinderii colaborării și 
prieteniei dintre țările și popoarele 
noastre.

Pe de altă parte, precedînd doar 
cu citeva zile deschiderea lucrări
lor Conferinței general-europene 
pentru cooperare și securitate — 
eveniment istoric in viata conti
nentului — dialogul care începe as- 
’ va prilejui, totodată. In mod 
f resc. si discutarea unui șir de pro
bleme legate de traducerea in via- 
iâ a dezideratului unanim de crea
re a condițiilor care să chezășuias- 
că securitatea trainică și colabora
rea rodnică între toate națiunile

Marți după-amiază, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
E’.ena Ceaușescu, împreună cu 
persoane oficiale române care-i 
însoțesc, au fost oaspeții primăriei 
capitalei Republicii Federale Ger
mania.

Tn vechea și frumoasa piața din 
fața primăriei, a cărei clădire mo
numentală datează din secolul al 
XVIII-lea. în așteptarea oaspeților 
s-au adunat numeroși cetățeni ai 
orașului Bonn, care au ținut să-și 
exprime. în acest fel. stima si ad
mirația pentru realizările Româ
niei socialiste, pentru politica ei 
îndreptată spre consolidarea păcii 
si securității in Europa și în lume, 
simpatia și respectul față de

Cuvîntul primarului general 
al orașului

Excelente,
Doamnelor și domnilor.

Tn numele cetățenilor și al Con- 
s : iu Iui orașului Bonn, aflat aici 
pentru a vă saluta pe dumnea
voastră, am marea cinste să vă 
adresez, domnule președinte al 
Consiliului de Stat, stimatei dum
neavoastră soții și însoțitorilor 
dumneavoastră, un foarte cordial 
salut de bun venit.

în Cartea de aur în care, spre 
satisfacția și recunoștința noastră, 
semnează oaspeții noștri de vază, 
se află și semnătura ministrului de 
externe român, care în urmă cu 6 
ar a fost primul ministru de 
externe al unui Stat socialist venit 
in misiune oficială in Republica 
Federală Germania. Relațiile ro
mâno—vest-germane au cunoscut o 
dezvoltare continuă. Cînd. cu doi 
ani în urmă, președintele nostru 
federal a sosit în România in ca
drul unei vizite oficiale, la Bucu
rești se aflau expuse mari pan
carte pe care se putea citi „Tră
iască prietenia între poporul ro

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului JANOS RADAR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PĂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Survolînd teritoriul Republicii Populare Ungare, doresc să vâ adre
sez dumneavoastră ?i întregului popor ungar prieten un cordial salut 
tovărășesc și cele mai bune urări de noi succese pe calea socialismului, 
a Înfloririi multilaterale a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU

Europei. Sînt. acestea, elemente 
care imprimă vizitei un pronunțat 
caracter de lucru, conturind cadrul 
unui dialog constructiv în folosul 
celor două părți, ca și în folosul 
cauzei generale a securității și des
tinderii pe continent și in lume.

Sub aceste auspicii favorabile, 
s ib semnul încrederii că așteptă
rile celor două țări în reușita de
plină a convorbirilor la nivel înalt 
româno—vest-germane se vor îm
plini, debutează vizita președintelui 
României socialiste.

Proverbul „Ziua bună se cu
noaște de dimineață" și-a găsit co
respondent în începutul de bun 
augur al vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu. înaltele onoruri 
cu care a fost întîmpinat. căldura 
și ospitalitatea gazdelor, interesul 
viu și simpatia cetățenilor aflați 
pe străzile capitalei, ori în fața 
primăriei din Bonn, omagiul adus 
de șefii misiunilor diplomatice a- 
testă prestigiul și stima de care se 
bucură și aici. în Republica Fede
rală Germania, ca pretutindeni in 
lume, șeful statului român, perso
nalitate eminentă a vieții politice 
internaționale, promotor neabătut 
al cauzei păcii, prieteniei și în
țelegerii între popoare. Cu aceste 
considerații, să derulăm impresio
nantul film al primei zile a vizitei.

Plecată de la București la ora 
8.30, aeronava prezidențială survo
lează Ungaria și apoi Austria, 
răstimp în care radiotelegrafistul 
de la bord transmite din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
telegrame de salut adresate con
ducătorilor și popoarelor acestor 
țări. Zborul se desfășoară pe un 
timp însorit, vremea frumoasă 
dăinuind și pe teritoriul Republi
cii Federale Germania. După trei 
ore și jumătate, avionul coboară 
lin pe pista aeroportului din Koln, 
reactoarele forțelor aeriene vest- 
germane care l-au însoțit de la 
frontieră salutîndu-1 încă o dată 
înainte de aterizare.

In intimpinarea înalților oas

LA PRIMĂRIA ORAȘULUI BONN
bărbatul de stat aflat în fruntea 
acestei țări, care cu o neobosită 
energie promovează această înțe- 
leapră politică de pace și prospe
ritate.

în fața intrării principale a pri
măriei, oaspeții români sînt în
tâmpinați de primarul general al 
orașului. Pete’ri Kraemer. Două ti
nere. îmbrăcate în frumoase și ori
ginale costume, oferă tovarășei 
F.lena Ceaușescu un buchet de flori. 
O fanfară intonează imnurile de 
stat ale celor două țări.

Primarul general al orașului îi 
conduce pe înalții oaspeți în isto
rica sală de goblenuri, unde se 
află și Cartea de aur a orașului.

A luat cuvîntul primarul gene
ral. Peter Kraemer.

mân și poporul Republicii Fede
rale Germania". Dumneavoastră, 
Excelențe, ați venit împreună cu 
însoțitorii dumneavoastră pe ma
lul Rinului pentru a pune încă un 
jalon al relațiilor de prietenie 
dintre popoarele noastre. Și chiar 
dacă Bonnul se află așezat pe Rin. 
noi sîntem pe deplin conștienți că 
nu sîntem numai o țară a Rinu
lui. dar și o țară a Dunării. A- 
cest fluviu, care a jucat un rol in 
destinele Europei sud-estice. Du
nărea — care își are izvorul in 
Republica Federală și se varsă în 
România, în Marea Neagră — 
nu a dezbinat niciodată popoarele. 
Pot să spun că relațiile dintre ță
rile noastre au o tradiție înde
lungată. Orașul Bonn este mîndru 
de faptul că a putut găzdui toc
mai în această lună o expoziție 
a operelor celui mai însemnat pic
tor român al timpului său — 
Gheorghe Petrașcu. Vedem în a- 
ceasta o contribuție la eforturile 
reciproce de a face cunoscută po
poarelor noastre moștenirea cul
turală a țării prietene, de a con
tribui la înțelegerea reciprocă.

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

peți, pe aeroportul împodobit săr
bătorește cu drapelele de stal, ale 
Republicii .Socialiste România și 
Republicii Federale Germania au 
sosit președintele Republicii Fede
rale Germania, Gustav Heinemann, 
cu soția sa, Hilda Heinemann, 
vicecancelarul și ministrul afaceri
lor externe al R.F.G.. Waller 
Scheel, cu soția sa. Mildred Scheel, 
Gerhard Jahn, reprezentantul gu
vernului federal și ministru al 
justiției. Hans Friderichs. mi
nistrul federal al economiei, 
Peter Kraemer. primarul ge
neral al orașului Bonn. Dietrich 
Spangenberg, șeful Cancelariei 
președintelui federal. Ruediger 
von Wechmar. șeful oficiului fede
ral de presă și informații, Hans 
Georg Sachs, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe. Au 
lost, de asemenea, de față Constan
tin Oancea, ambasadorul României 
la Bonn, și Erwin Wickert, amba
sadorul R. F. Germania la Bucu
rești.

La ieșirea pe pasarelă a preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu se trag 
21 de salve de artilerie. La scara 
avionului, șeful statului român și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt sa
lutați cu cordialitate de președin
tele Republicii Federale Germania, 
Gustav Heinemann, și soția sa, 
Hilda Heinemann.

Oaspeților români le sînt pre
zentate persoanele oficiale vest- 
germane venite în întîmpinare. La 
rîndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu prezintă gazdelor pe 
Ion Pâțan. George Macovescu, Vir
gil Actarian și celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc.

Un grup de copii oferă celor 
doi președinți, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Hilda Hei
nemann buchete de flori.

în continuare, comandantul ba
talionului de gardă prezintă rapor
tul șefului statului român. Răsună 
solemn acordurile imnurilor de stat 
ale celor două țâri. Președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul

1-a fel ne bucură posibilitatea ce 
ne-a fost oferită prin invitația In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea de a pre
zenta la București. în primăvara 
anului viitor, orașul Bonn în ima
gini și sunet.

Excelență,
In amintirea acestei vizite și ca 

o expresie a recunoștinței că ați 
acceptat să semnați în Cartea de 
aur, am vrea să vă oferim opere 
ale compozitorului Ludwig van 
Beethoven, care s-a născut aici.

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Domnule primar general.
Doamnelor și domnilor consilieri.

Aș dori. în primul rînd. să vă 
mulțumesc pentru salutul și pri
mirea pe care ne-ați făcut-o la 
primăria ' orașului Bonn, capitala 
Republicii Federale Germania. Do
resc, la rindul meu, sâ vă adresez 
dumneavoastră și populației ca
pitalei Republicii Federale Ger
mania. în numele meu, al soției, 
al poporului meu, un salut cordial 
și cele mai bune urări. Sînt bucu
ros că pot să adresez primele cu
vinte pe pămîntul Republicii Fe
derale Germania in capitala sta
tului, întregului popor al republi
cii dumnevoastră.

Intr-adevăr, între țările noastre 
s-au dezvoltat, în ultimii ani. re
lații de colaborare bune. Stabili
rea relațiilor diplomatice cu șase 
ani în urmă s-a dovedit foarte 
bună, atit pentru raporturile din
tre țările și popoarele țărilor noas
tre, cit și pentru cauza colaboră
ri! în Europa și in general în lume.

Intr-adevăr, în trecut, între po
poarele noastre au existat relații 
de largă colaborare. Istoria cu
noaște multe momente importante 
— și întotdeauna Dunărea a con
stituit un fluviu de legături atît 

„Bun sosii in R.F.G/ — urarea adre sala înaltului oaspete român de pub licul venit in întîmpinare pe aeroport

Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Gustav Heinemann trec, apoi, în 
revistă, garda de onoare.

în timp ce oaspeții români. îm
preună cu gazdele lor, se îndreaptă 
spre ieșirea din aeroport, asistăm 
la o scenă emoționantă. Pe terasa 
aerogării, un grup de muncitori 
români de la întreprinderea „Are
construct". purtând portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu. scan
dează „Ceaușescu—România". Și 
aici, la mii de kilometri de țară, 
fiii poporului român, care repre
zintă cu cinste hărnicia și talentul 
românesc, lucrînd în cadrul ac
țiunilor de cooperare stabilite în
tre cele două țări, dau o vibrantă 
expresie sentimentelor de prețuire 
și stimă față de conducătorul 
României socialiste.

Autostrada ce duce spre reșe
dința rezervată înalților oaspeți 
români străbate o zonă pitorească 
pînă la castelul „Gymnich", monu
ment istoric care datează din se
colul al Xll-lea.

în fața peronului, străjuit de 
drapelele naționale ale celor două 
țări, o gardă militară prezintă 
onorul.

Intr-unui din saloanele castelu
lui, cei doi președinți, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Hilda 
Heinemann se întrețin cu cordia
litate.

Este ora 12,45. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu iau loc la bordul unui 
elicopter special cu care se în
dreaptă spre Bonn, la reședința 
președintelui Gustav Heinemann — 
vila Hammerschmidt — aflată in
tr-un cadru pitoresc, pe malul Ri
nului. Aici va avea loc un de.iun 
intim oferit in cinstea oaspeților 
români.

Se survolează Bonnul, capitala 
Republicii Federale Germania, 
oraș străbătut de apele Rinului. 
Aici, unde fluviul părăsește Munții 
Renaniei, luîndu-și drumul spre 
cimpiile regiunii de confluență 

pe malurile Rinului, și care și-a 
desâvîrșit opera pe malul Dunării. 
Dorim sâ reliefăm și.prin aceasta 
voința noastră de a trăi in aceeași 
armonie cu toate popoarele pe 
care o exprimă și muzica lui Be
ethoven.

La sfirșitul cuvîntului său. pri
marul general inminează oaspe
ților o casetă conținind discurile 
celor 9 simfonii ale lui Ludwig 
van Beethoven.

Primit cu aplauze, ia cuvîntul 
președintele Nicolae Ceaușescu.

comerciale, cit și culturale și știin
țifice. a contribuit la dezvoltarea 
colaborării dintre popoarele din a- 
ceastă parte a Europei și popoarele 
din estul continentului. Sperăm ca 
si in viitor — mai cu seamă în ac
tualele condiții ale progresului 
științei și tehnicii — Dunărea și 
Rinul sâ ne poată uni și prin le
gături directe de comunicație, prin 
canalul care se construiește și. in 
felul acesta, să contribuie și mai 
mult la dezvoltarea colaborării 
noastre economice, științifice și 
culturale.

Trăim în asemenea condiții cînd 
popoarele se gîndesc cum să acțio
neze pentru a crea o lume mai 
buna, mai dreaptă, o lume a co
laborării și păcii. Am dori ca vizita 
pe care o facem astăzi în Repu
blica Federală Germania, ca răs
puns la vizita președintelui Heine
mann de acum doi ani și la invita
ția sa, sâ constituie un nou mo
ment important în dezvoltarea vii
toare a colaborării dintre statele 
noastre, dintre popoarele noastre.

Vă mulțumesc pentru faptul că 
ne-ați înmînat aceste opere minu
nate ale lui Beethoven. într-ade- 
văr, muzica sa a fost întotdeauna 
un simbol al păcii și colaborării. 

cu Ruhrul, încep acele minunate 
peisaje care, prin farmecul lor, 
atrag turiștii din țară și din străi
nătate.

Bonnul — capitala Republicii 
Federale Germania —s-a dezvoitat 
mai mult prin extinderea sa teri
torială. și mai precis prin cuprin
derea în granițele sale citadine a 
unor sale din jur.

De-a lungul secolelor. Bonnul a 
jucat un rol mai mult sau mai pu
țin marcant în viața politică a țării. 
El s-a impus treptat prin Univer
sitatea sa, devenită cunoscută in 
toată Europa secolului al XIX-lea. 
Aici, în clădirea fostului Palat al 
prinților electori, transformată în 
școală superioară, a învățat KarI 
Marx.

Orașul Bonn a rămas în istoria 
mișcărilor revoluționare ale anului 
1818 ca unul dintre punctele cele 
mai fierbinți ale Germaniei.

Bonnul se definește acum ca un 
oraș modern, preocupat să-și apeie 
personalitatea, monumentele, să-și 
protejeze mediul ambiant, bogata 
vegetație de pe malul Rinului. Se 
remarcă, de altfel, faptul că, pre
tutindeni, clădirile publice sînt în
conjurate de grădini și pajiști. Vila 
Hammerschmidt și Parlamentul se 
disting prin grădinile lor pline de 
flori și arbori.

Elicopterul aterizează pe o pa
jiște din apropierea reședinței pre
ședintelui. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. însoțiți de suita 
de onoare, străbat pe jos aleile 
unui frumos parc.

Oaspeții români sînt întîmpinati, 
la intrarea în reședință, de preșe
dintele Gustav Heinemann și de 
soția sa, împreună cu care iau par
te la un dejun intim, desfășurat 
intr-o atmosferă deosebit de cor
dială. Oaspeții și gazdele ies. apoi, 
pe terasa de unde se deschide o 
splendidă panoramă a Rinului, se 
întrețin cordial și se fotografiază 
împreună.

în general muzica a vorbit întot
deauna un limbaj comun, al co
laborării și apropierii între po
poare. De aceea am primit acest 
dar minunat ca un simbol al do
rinței comune a popoarelor și sta
telor noastre de a colabora in do
meniile economiei, științei, culturii, 
al muzicii. în toate domeniile de 
activitate, pentru a face ca pe con
tinentul nostru să triumfe o poli
tică noua, de colaborare și de pace. 
(Aplauze).

în încheierea ceremoniei de la 
primăria orașului Bonn, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt invitați să 
semneze în Cartea de aur a pri
măriei.

Apoi. în cabinetul de lucru al 
primarului, șefului statului român 
îi sînt prezentați membrii consi
liului primăriei, alcătuit din re
prezentanții principalelor trei par
tide : social-democrat, creștin-de- 
mocrat și liberal-democrat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu ies pe 
balconul primăriei, de unde răs
pund mulțimii venite în piață pen
tru a-i saluta pe solii poporului 
român.

I^a ieșirea din clădirea primă
riei, șeful statului român, tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt aplaudați cu 
căldură, din nou, de către cetățe
nii Bonnului, veniți să-și exprime 
sentimentele de stimă și prețuire 
față de România și conducăto
rul ei.

Oaspeții se întorc cu mașinile la 
reședința de la Gymnich. Sînt 
străbătute arterele principale ale 
orașului, de-a lungul cărora ce
tățenii ii salută cu prietenie pe 
solii poporului român.

Reportajul vizitei
a fost realizat de
Ion MĂRGINEANU 
Romulus CAPLESCU 
Ernest BREITENSTEIN

Fotografii : Anghel Pasat
Ion Dumitru

„Un oaspete binevenit; un interlocutor de o importantă deosebită"
REVISTA PRESEI DIN R. F. G.

BONN 26 — Vizita președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu in Republica Fe
derală Germania se bucură de a- 
tentia întregii prese vest-germane. 
care consacră acestui eveniment 
spatii largi, la loc de frunte. Prpsa 
folosește prilejul pentru a scoate in 
evidentă bunele relații dintre cele 
două țari, perspectivele lărgirii și 
adincirii lor in viitor, in interesul 
ambelor state, al păcii și cooperării 
pe continentul european. Se subli
niază, in mod deosebit, faptul că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
primul șef al unui stat socialist care 
face o vizită oficială in aceasta 
țară. In articole, ziarele, vest-ger- 
mane relevă personalitatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, activitatea 
sa neobosită pe plan internațional 
pentru afirmarea in relațiile dintre 
state a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne ale altor state, avantajului 
reciproc. In numeroase articole e*te 
exprimată convingerea că vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu va 
constitui o contribuție de seamă la 
procesul de destindere și realizare 
a securității in Europa, la întărirea 
păcii in lume.

Simpla enumerare a unor titluri 
este semnificativă pentru întregul 
climat in care are loc vizita solilor 
poporului român. Astfel, cotidianul 
..GENERAL ANZEIGER". care a- 
pare in capitala R. F. Germania. își 
intitulează articolul dedicat acestui 
eveniment ..Bonnul salută vizita 
de stat a președintelui Nicolae 
Ceaușescu". „STUTTGARTEK
NACHRICHTEN" publică un articol 
sub titlul „Vizita lui Nicolae 
Ceaușescu — o încoronare a relații
lor cu România" și un comentai* u 
pe aceeași temă intitulat „Un 
oaspete binevenit". Cotidianul mun- 
chcnez „SUDDEUTSCHE ZEITUNG" 
notează : „Bonnul elogiază bunele 
relații cu Bucureștiul", iar ziarul 
„DIE WELT“ caracterizează vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
drept „UN PUNCT CULMINANT 
ÎN RELAȚIILE DINTRE CELE 
DOUA ȚARI".

Referindu-se la conținutul între
vederilor ce se vor desfășura ia 
Bonn. ..FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE" scrie că „în centrul a- 
tenției vor sta politica de destindere 
și problematica relațiilor economi
ce". „STUTTGARTER ZEITUNG" 
subliniază că „prin yenirea oaspe
telui român în Republica Federală, 
primul șef de stat al unei țări est- 
curopene, ne putem aștepta la trata
tive foarte concrete". Ziarul încheie 
comentariul cu cuvintele „Ceaușescu 
este nu numai un oaspete binevenit 
in Republica Federală. El este, inDeclarații ale unor personalități marcante

La castelul Gymnich — reședinja rezervată oaspeților români

Tn declarații făcute reprezentan
ților presei române, personalități 
de frunte ale vieții politice vest- 
germane au ținut sâ sublinieze im
portanța deosebită care se acordă 
la Bonn vizitei președintelui român.

„Pentru mine — a declarat vice
cancelarul și ministrul afacerilor 
externe. Walter Scheel — vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
reprezintă o încununare a bunelor 
relații dintre România și R.F.G., o 
expresie evidentă a conlucrării re
ciproc avantajoase intre cele două 
țări. Sintem convinși că vizita și 
convorbirile ce vor avea loc cu a- 
cest prilej vor da in continuare noi 
impulsuri in vederea intensificării 
raporturilor dintre cele două state"

„In calitate de ministru care răs
punde de problemele economice, a 
arătat ministrul economiei. Hans 
Friderichs. tin să reliefez voința 
guvernului federal de a dezvolta pe 
mai departe relațiile reciproce, in 
special cele în domeniul economic. 
Nutrim speranța că vizita președin
telui român va constitui tin puter

același timp, un interlocutor de • 
importanță deosebită".

Sub titlul ..Un oaspete dinamic", 
ziarul ..GENERAL ANZEIGER" 
subliniază că „de la stabilirea rela
țiilor diplomatice intre Bonn șl 
București, relațiile bilaterale s-au 
dezvoltat in mod îmbucurător și po
zitiv pe toate planurile". Vizita pre
ședintelui Ceaușescu este menită să 
marcheze o „etapă nouă a acestor 
relații, care vor ti caracterizate 
printr-o conlucrare sporită".

Ziarul de mare tiraj din regiu
nea Ruhrului „WESTDEUTSCHE 
ALLGEMEINE", care apare la 
Essen, menționează, intr-un amplu 
articol, că președintele Nicolae 
Ceaușescu „și-a ciștigat prin poli
tica sa externă o largă apreciere 
internațională". Referindu-se la 
stabilirea, in ianuarie 1967, a rela
țiilor diplomatice dirftre cele două 
țări, ziarul constată că această ac
țiune a României a constituit o 
contribuție dintre cele mai semni
ficative la afirmarea noii politici 
răsăritene a guvernului federal.

Cotidianul economic „HAN
DELSBLATT" scoate in evidență 
caracterul pozitiv și reciproc avan
tajos al relațiilor economice și de 
cooperare industrială dintre Româ
nia și R.F. Germania. Exemplifi- 
cind cu cifre evoluția ascendentă 
a acestor relații, ziarul ajunge la 
concluzia că „în domeniul coope
rării vest-germano—române s-au 
realizat pină in prezent experiențe 
bune". Abordind aceeași problemă, 
ziarul hamburghez ..DIE WELT" 
notează „surprinzătorul salt in di
recția modernizării. economiei rea
lizat de România" și consideră că 
„partenerii vest-germani au inte
resul să dezvolte relațiile econo
mice cu țara noastră.

In comentariul publicat, cotidia
nul „SUDDEUTSCHE ZEITUNG" 
elogiază voința dirză a șefului par
tidului și statului român de a 
transforma, in decursul unei sin
gure generații. România — țară care 
la sfirșitul celui de-al doilea răz
boi mondial se număra printre cele 
mai rămase in urmă din Europa pe 
plan economic — intr-un stat in
dustrial modern.

..RHEINISCHE POST" consideră 
că Republica Federală Germania 
trebuie să manifeste inițiativa in 
dezvoltarea cooperării economice, 
tehnice și științifice cu România 
pentru că „istoria a demonstrat că 
interesele economice concrete, re
lațiile și raporturile de cooperare 
au folosit întotdeauna și obiective
lor politice".

O importanță similară acordă vi
zitei și posturile de radio și tele
viziune din R.F. Germania, care, 
in informații și comentarii, relevă 
momentele principale ale eveni
mentului și semnificația sa.

N. S. STANESCU

nic factor stimulator pentru extin
derea relațiilor pe acest plan din
tre cele două state, R.F.G. și Româ
nia. relații ce pot fi și in prezent 
caracterizate ca îmbucurătoare".

..Actuala vizită a președintelui 
Consiliului de Stat al României in 
R.F.G. — a apreciat reprezentantul 
guvernului federal și ministru al 
justiției, Gerhard Jahn — este fără 
îndoială punctul culminant al rela
țiilor dintre cele două țări, ca și al 
intîlnirilor ce au avut loc in răs
timpul de cînd s-au stabilit aceste 
relații pe plan diplomatic. Sintem 
fericiți că această vizită are loc. 
Există multe domenii de interes 
comun pentru cele două țări. Rela
țiile bilaterale pot aborda în con
tinuare noi sfere de colaborare. O 
zicală germană spune că „nu exis
tă nimic mai bun decit ceea ce 
s-ar putea face și mai bine". Se 
vor găsi, cu siguranță, in lumina 
acestui adevăr, noi posibilități de 
amplificare a colaborării dintre cele 
două țări".

Excelentei Sale Domnului FRANZ JONAS
Președintele federal al Republicii Austria

îmi este deosebit de plăcut ca. survolînd teritoriul Republicii Aus
tria. sa vă adresez dumneavoastră și poporului austriac prieten un cald 
salut prietenesc, precum și cordiale urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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VIZITA TDVflRflSUmi NICOIM CEAUSESCU IU REPUBLICA FEOERALA GERMANIA
Toastul președintelui 
Gustav Heinemann

(Urmare din pas. D

ani de zile un rol de pionierat pen
tru înfăptuirea multor idei a căror 
transpunere în viată într-un cadru 
european general o așteptăm ari 
de la Conferința de securitate și 
colaborare în Europa.

Tn afară de aceasta, ne bucu
răm că în persoana dumneavoas
tră. domnule președinte al Consi
liului de Stat, avem un oaspete 
care se străduiește neobosit și cu 
succes să asigure țării sale, nu 
numai din punct de vedere poli
tic, un loc de cinste în rindul po
poarelor Europei și. în același 
timp, să construiască o Românie 
modernă în toate domeniile vieții 
umane.

Cu admirație și simpatie se ur
mărește în țara mea modul în care 
dumneavoastră conduceți cu forță 
deosebită construcția economică și 
industrială a României și dați o 
nouă strălucire moștenirii sale cul
turale.

Acum doi ani, soția mea și cu 
mine am avut onoarea și plăcerea 
de a fi oaspeții dumneavoastră în 
România. Ne amintim cu plăcere 
de frumoasele zile petrecute în 
țara dumneavoastră. Monumentele 
admirabile ale trecutului, cum ar 
fi mînăstirile din Moldova, și evo
luția economiei, aflată într-o dez
voltare rapidă, rămîn pentru noi 
impresii de neuitat

In timpurile de astăzi. în care 
viața se dezvoltă rapid, doi ani re
prezintă numai o scurtă perioadă. 
Acești doi ani marchează însă în 
relațiile dintre statele noastre o pe
rioadă în care colaborarea a atins 
un înalt grad de intensitate în 
multe domenii. Acești ani au evi
dențiat în mod clar, că între state 
cu orînduiri sociale diferite este 
posibilă nu numai o conviețuire 
pașnică, ci mult mai mult și anu
me : colaborare, schimburi și so
luționarea multor sarcini comune.

Ar fi prea mult dacă aș încerca 
acum să enumăr toate succesele 
colaborării noastre. Permiteți-mi, 
de aceea, să amintesc numai pe 
cele mai importante, demne de 
exemplu.

In domeniul politic, cele două 
țări și-au prezentat concepțiile în 
probleme bilaterale și internațio
nale in cadrul multor convorbiri 
și la toate nivelurile, realizind un 
grad îmbucurător de concordanță. 
Aceste convorbiri au contribuit ca 
ambele state să recunoască, într-o 
măsură crescîndă, valoarea și im
portanța eforturilor partenerului 
pentru crearea unui climat de 
securitate și pace în Europa.

Atit schimbul de mărfuri, cît și 
colaborarea între întreprinderi din 
țările noastre au crescut perma
nent în ultimii ani. Sînt sigur că 
aceste schimburi economice aduc 
o contribuție fructuoasă la dezvol
tarea țării dumneavoastră în di
recția unei colectivități modeme 
și productive.

Intîlnirile dintre germani și ro
mâni s-au înmulțit permanent în 
ultimii ani. Oameni de știință și 
de artă din cele două țări fac un 
âchimb intens de idei.

Anul acesta vor vizita, probabil. 
România — ca de altfel și anul 
trecut — peste un sfert de milion 
de cetățeni ai Republicii Federale 
Germania. Numărul românilor 
care ne vizitează țara crește în 
mod îmbucurător. Eu sper că a- 
ceastă evoluție se va menține și 
se va intensifica. Contactele uma
ne dintre țările noastre reprezin
tă o contribuție ce nu trebuie 
subapreciată pentru o mai bună 
cunoaștere și înțelegere reci
procă.

Cele două țări și guvernele lor 
pot face cu mîndrie și satisfacție 
un bilanț asupra celor realizate 
prin colaborarea lor, fără a negli
ja atenția ce trebuie acordată sar
cinilor de viitor. In ajunul Con
ferinței pentru securitate și co
laborare în Europa cele două părți 
au realizat deja, într-o măsură 
mare, ceea ce va constitui teluri

le și sarcinile acestei întîlniri im
portante a guvernelor țârilor eu
ropene.

Colaborarea germano-română ne 
îndreptățește pc noi toți să privim 
viitorul cu speranță și încredere. 
Eu sînt sigur că această vizită va 
deschide un nou capitol în rapor
turile germano-române. Nu doresc 
ca în această seară să vorbesc nu
mai despre retrospectiva și despre 
perspectiva relațiilor noastre.

Doresc să aduc un omagiu și bu
nului obicei de a evidenția în a- 
semenea ocazii solemne și de prie
tenie elementele comune istorice și 
spirituale.

Mă refer la un trecut mult în
depărtat, atunci cînd amintesc tim
purile în care țara dumneavoas
tră, de altfel și teritoriul pe care 
ne aflăm noi astăzi, făceau parte 
din același imperiu, și anume din 
imperiul roman.

In secolul trecut, ba chiar și în 
timpul generației mele, la noi, 
nemții, era foarte vie conștiința că 
gîndirea noastră și concepțiile 
noastre de evaluare poartă am
prenta profundă a acestor timpuri 
romane, care le-au influențat în 
mod determinant. Epoca romană 
este mai apropiată poporului dum
neavoastră nu în cele din urmă, 
prin limba care își are rădăcinile 
în acele timpuri. însuși numele 
poporului și al țării dumneavoas
tră evidențiază originea și începu
tul istoriei lor în epoca romană.

La readucerea în conștiință a 
originii poporului dumneavoastră 
a contribuit în mod substanțial și 
omul căruia îi aduceți un omagiu 
prin sărbătorirea a 475 de ani de 
la naștere. Mă refer la umanistul 
și reformatorul Johannes Honte- 
rus, care a purtat și numele, mai 
cunoscut nouă, de Johannes Gross 
și a cărui statuie am văzut-o în 
fața Bisericii Negre din Brașov, în 
timpul vizitei mele în Transilva
nia. Honterus a făcut parte dintre 
marii fii ai patriei sale, căruia le
găturile cu spațiul de limbă ger
mană i-au dat impulsuri însufleți- 
toare. El este un exemplu de re
prezentant al cetățenilor români 
de limbă germană — sașii transil
văneni, care în urmă cu mai bine 
de nouă sute de ani, și șvabii bă
nățeni, în urmă cu mai bine de 
două sute de ani, au emigrat în 
țara dumneavoastră, pe care ei, 
împreună cu locuitorii români, au 
cultivat-o, protejat-o și au apă- 
rat-o. Acești emigranți au găsit în 
Transilvania și Banat o nouă pa
trie căreia i-au purtat credință se
cole de-a rindul și în vremuri de 
impas și de pericol. Ei au creat în 
literatură și artă opere remarca
bile, care sînt cunoscute nu numai 
la dumneavoastră, ci au pătruns și 
in spațiul de limbă și cultu
ră germană. Și astăzi. încă, a- 
tît majoritatea acestei grupări 
etnice care trăiește în Româ
nia, cît și acea parte care, ca 
urmare a războiului și a eveni
mentelor de după război, trăiește 
în Republica Federală Germania, 
constituie un element important de 
legătură între țările noastre. Nu 
exagerez deloc cînd spun că rapor
turile noastre deosebite cu țara 
dumneavoastră, domnule președin
te al Consiliului de Stat, se dato- 
resc într-o măsură esențială acti
vității de mijlocire și propagare 
pentru patria lor română a compa- 
trioților dumneavoastră de limbă 
germană.

în speranța că aceste elemente 
comune contribuie la dezvoltarea în 
continuare. într-un spirit fructuos 
și prietenesc, a relațiilor politi
ce. economice și culturale, precum 
și a legăturilor umane și in do
rința ca dumneavoastră, domnule 
președinte al Consiliului de Stat, 
să realizați marile sarcini pe care 
vi le-ați propus dumneavoastră și 
tării dumneavoastră.

rog pe cei prezenți să ridice pa
harul pentru fericirea dumnea
voastră. a stimatei dumneavoastră 
soții, și pentru prosperitatea po
porului român.

Primirea șefilor 
misiunilor diplomatice 

acreditați la Bonn
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a primit 
marți după-amiază. la reședința de 
la castelul Gymnich. pe șefii mi
siunilor diplomatice acreditați in 
Republica Federală Germania, 
care au venit. împreună cu soțiile, 
pentru a prezenta omagiul lor con
ducătorului țării noastre. Au fost 
prezenți ambasadori și însărcinați 
cu afaceri a aproape 90 de țări, de 
pe toate continentele.

Au fost de față ministrul federai 
ti afacerilor externe, Walter

Scheel, și ministrul român de ex
terne. George Macovescu.

După ceremonia prezentării, 
conducătorul statului nostru, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, se întreține cordial, în 
grădina reședinței, cu șefii misiu
nilor diplomatice. Manifestîndu-și 
satisfacția pentru cinstea de a fi 
primiți de președinte, aceștia au 
dat glas respectului și considerației 
față de șeful statului român, pro
motor neobosit al unei politici de 
pace, prietenie și colaborare între 
popoare, bine cunoscută si larg 
apreciata in întreaga lume.

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

procesului general de normalizare 
a raporturilor dintre state și a cli
matului politic european, la cauza 
destinderii și colaborării pe con
tinent și în întreaga lume.

Fără îndoială că un rol determi
nant în dezvoltarea multilaterală 
a acestor raporturi l-au avut con
tactele la nivel înalt între țările 
noastre. în acest context, doresc 
să evoc cu plăcere, domnule pre
ședinte, întîlnirile pe care le-am 
avut și convorbirile purtate cu 
prilejul vizitei pe care ați făcut-o, 
cu doi ani în urmă, în România.

In toți acești ani s-a dezvoltat 
puternic colaborarea reciprocă. Au 
cunoscut o continuă extindere și 
diversificare schimburile de măr
furi. Republica Federală Germania 
situîndu-se pe locul doi în comer
țul exterior al României și pe pri
mul loc in comerțul cu țările occi
dentale. S-au înregistrat importan
te realizări în cooperarea economi
că și tehnico-științifică, precum și 
pe linia schimburilor culturale, tu
ristice, sportive și de altă natură. 
Am convingerea că stadiul actual 
al relațiilor româno— vest-germane 
pune în lumină suficiente posibi
lități de a da noi dimensiuni cola
borării reciproc avantajoase dintre 
țările noastre.

Dumneavoastră, domnule preșe
dinte. ați amintit aici că între ro
mâni și germani există străvechi 
legături istorice, încă de pe vremea 
cînd teritoriile pe care se află ță
rile noastre aparțineau aceluiași 
imperiu roman. Ați amintit, de a- 
semenea, rolul jucat în dezvoltarea 
acestor legături de sașii și șvabii 
strămutați cu sute de ani în urmă 
pe pămîntul țării mele și care, as
tăzi, bucurîndu-se de depline drep
turi și libertăți, de largi posibili
tăți de a se afirma multilateral pe 
planul vieții sociale, trăiesc și mun
cesc în strînsă unitate cu poporul 
român, adueîndu-și contribuția la 
progresul și înflorirea patriei co
mune — România socialistă. în de
cursul secolelor, popoarele noastre, 
colaborînd între ele, au contribuit 
la progresul economiei, științei, 
culturii, al civilizației mondiale.

Vorbind de trecut trebuie să ac
ționăm pentru făurirea prezentului 
și viitorului de colaborare și pace 
pentru popoarele noastre, pentru 
întreaga omenire.

Există toate premisele ca rapor
turile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federa'ă 
Germania — care se întemeiază pe 
principiile egalității în drepturi, 
respectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
mutual — să cunoască în conti
nuare o evoluție multilaterală o- 
ferind un exemplu și o dovadă 
concretă că. atunci cînd se pornește 
de la încredere, de la dorința sin
ceră de a colabora în deplină ega
litate, deosebirile de orinduire so
cială nu pot și nu trebuie să con
stituie o piedică în calea promovă
rii de raporturi normale și fruc
tuoase între state.

Domnule președinte,
Sîntem astăzi cu toții martorii 

unor mari și profunde transfor
mări în viața internațională, ai 
afirmării unui curs nou, îndreptat 
spre destindere și colaborare între 
state. Vizita noastră în Republica 
Federală Germania are loc cu ci- 
teva zile înaintea începerii Confe
rinței general-europene consacrate 
securității și colaborării. România 
și-a adus aportul constructiv la 
lucrările pregătitoare de la Hel
sinki și este hotărî tă să acționeze 
și în viitor cu toată fermitatea 
pentru a contribui la reușita con
ferinței. însăși ținerea conferinței 
rajFfezintă un eveniment de im
portanță istorică în viața Europei, 
care a cunoscut atîtea frămîntări 
și războaie. Conferința trebuie să 
pună bazele unei colaborări multi
laterale între toate statele conti
nentului și instaurării unor relații 
noi, întemeiate pe respectul deplin 
al independenței și suveranității 
fiecărui stat, pe aolicarea fermă a 
principiului egalității în drepturi, 
pe eliminarea oricăror ingerințe 
în treburile interne și pe avantaj 
reciproc. Conferința trebuie să a- 
dopte documente care să excludă 
forța și amenințarea cu forța și 
să ofere garanții reale fiecărui po
por că se va putea dezvolta în 
mod liber, la adăpost de orice a- 
gresiuni. Este în interesul tuturor 
popoarelor europene ca apropiata 
conferință să deschidă calea unei 
largi și neîngrădite colaborări — 
economice, tehnico-științifice, cul
turale și de altă natură — între 
toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială. In înfăptui
rea unor noi relații pe conti
nentul nostru trebuie să por
nim de la necesitatea lichidării di
vizării actuale și să făurim o Eu
ropă unică — înlăturînd toate ba
rierele artificiale — a tuturor na

țiunilor libere șl egale în drepturi. 
Se poate spune, fără a greși, că 
reuniunea general-europeană oferă 
o șansă unică pentru a făuri un 
nou destin de pace și colaborare, 
de înțelegere între popoarele Eu
ropei. Trebuie să facem totul pen
tru a răspunde așteptărilor popoa
relor noastre, tuturor națiunilor lu
mii care privesc cu încredere spre 
această conferință.

înfăptuirea securității europene 
presupune și măsuri concrete de 
dezangajare militară. In ce priveș
te reuniunea preliminară de la Vie- 
na cu privire la reducerea trupe
lor din țările Europei Centrale, 
România pornește de la faptul că 
problemele militare, chiar parțiale 
și chiar dacă se referă numai la o 
anumită zonă a Europei, privesc 
deopotrivă toate țările europene și 
de aceea este necesar ca la aceste 
negocieri să-și spună cuvîntul 
toate statele.

România acordă o mare însem
nătate extinderii colaborării intre 
țările din Balcani și inițierii de 
acțiuni concrete în vederea trans
formării acestei regiuni într-o zonă 
fără arme nucleare, fără baze mi
litare și trupe străine. Transfor
marea Balcanilor într-o regiune a 
păcii și colaborării corespunde atît 
intereselor popoarelor respective, 
cit și cauzei păcii în Europa și în 
întreaga lume.

Viitorul păcii și securității po
poarelor depinde de eforturile pe 
care toate națiunile sînt chemate 
să le facă în direcția impunerii 
unor măsuri concrete pe linia 
dezarmării generale și, în primul 
rind, a celei nucleare. în această 
privință, trebuie să se facă mai 
puternic auzit glasul tuturor po
poarelor, al opiniei publice mon
diale, astfel ca, realmente, proble
mele dezarmării să devină preocu
parea tuturor statelor și să se 
treacă la adoptarea de măsuri con
crete.

Am salutat Acordul de la Paris 
pentru încetarea războiului din 
Vietnam și considerăm că este 
necesar să se acționeze cu toată 
fermitatea pentru realizarea păcii. 
Este necesar ca toate popoarele 
din Indochina să fie lăsate să-și 
rezolve problemele corespunzător 
voinței lor, fără nici un amestec 
din afară.

Este, de asemenea, timpul să fie 
intensificată lupta popoarelor pen
tru stingerea focarelor de tensi
une și război care mai stăruie în 
diverse zone ale globului și, in 
primul rînd, pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Apropiat, 
in spiritul și pe baza Rezoluției 
Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967.

Pe agenda politică a lumii de 
azi continuă să se afle, de aseme
nea, ca probleme majore ce tre
buie să-și găsească o rezolvare, 
lichidarea oricăror vestigii ale co
lonialismului și neocolonialismu- 
lui. înlăturarea stării de subdez
voltare în care se mai află unele 
state, sprijinirea eforturilor po
poarelor care au pășit pe calea 
dezvoltării libere, de sine stătă
toare. /

Soluționarea durabilă și echita
bilă a tuturor problemelor cu 
care se confruntă omenirea nu se 
poate realiza decît cu participarea 
tuturor popoarelor — fie ele mari, 
mijlocii sau mici — cu drepturi 
egale la viața internațională, la a- 
doptarea tuturor hotărîrilor.

Mai mult ca oricînd se impune 
ca o necesitate creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite și al 
altor organisme internaționale in 
soluționarea tuturor problemelor 
și. în general. în aplicarea hotărî
rilor adoptate. In această ordine 
de idei, salutăm cu satisfacție a- 
propiata intrare în O.N.U. a celor 
două state germane.

România este hotărîtă să-și 
aducă și în viitor întreaga sa con
tribuție la cauza păcii și secu
rității internaționale, la făurirea 
unei lumi mai bune, mai drepte 
pe planeta noastră.

Domnule președinte,
Am ferma convingere că aceas

tă vizită, care începe sub atît de 
bune auspicii, convorbirile cu 
dumneavoastră, cu cancelarul Re
publicii Federale Germania și cu 
alți oameni politici și reprezen
tanți ai vieții economice și cultu
rale din țara dumneavoastră vor 
da noi impulsuri raporturilor ro- 
mâno-vest-germane, stimulînd co
operarea bilaterală în toate dome
niile, precum și conlucrarea rod
nică dintre țările noastre pe tă- 
rîmul destinderii, securității și 
păcii în Europa și în lume.

Cu aceste gînduri, doresc să 
toastez în sănătatea dumneavoas
tră. domnule președinte, și a sti
matei doamne Heinemann :

pentru prosperitatea și fericirea 
poporului din Republica Federală 
Germania !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor !

SOLEMNITATEA DEPUNERII UNEI COROANE
La Hofgarten, in fața impună

toarei clădiri a Universității din 
Bonn, se află un monument de o 
simplitate impresionantă. închinat 
celor căzuți în lupta împotriva fas
cismului, ca și tuturor acelora a 
căror viață a fost curmată în pe
rioada întunecată a regimului hi- 
tlerist. O placă de bronz, care 
poartă inscripția cu litere în relief 
„Victimelor războaielor și tiraniei", 
constituie un îndemn de a nu se 
mai admite niciodată repetarea 
unor asemenea orori.

Pe două catarge înalte, în fața 
monumentului, sînt arborate dra
pelele celor două țâri. O gardă

militară prezintă onorul. In Ime
diata apropiere s-au adunat nu
meroși cetățeni, care întîmpină cu 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Șeful statului român 
răspunde cu cordialitate saluturi
lor ce îi sînt adresate.

însoțit de inspectorul general al 
forțelor armate federale, președin
tele Nicolae Ceaușescu depune la 
placa comemorativă o coroană de 
garoafe roșii și albe în acordurile 
unui imn solemn.

Președintele Consiliului de Stat 
păstrează un minut de reculegere.

La vila Hammerschmidt, reședința președintelui R.F.G.

înaltul oaspete semnează în Cartea de aur a Primăriei orașului Bonn

FIRESC, OMENOS, DEMN— 
AȘA CUM ÎL CUNOAȘTEM

Cuvintele poartă in ele, 
fără îndoială, atit ecoul 
faptelor care le-au deter
minat, cit și grăunțele de 
obișnuință șt de rutină ia 
care obligă prea deasa lor 
folosire. De acest grăun
te de obișnuință și de ru
tină mă tem și cu grija 
unor cuvinte proaspete 
scriu acum, in seara pri
mei zile a vizitei pre
ședintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. in 
R.F. Germania.

ll însoțesc pe președin
tele nostru de 14 ore. 
L-am văzut azi diminea
ță luindu-și rămas bun de 
la concetățeni. Saluta li
niștit mulțimea de pe ae
roport, ca omul care plea
că la treabă, in zori, și-și 
ia rămas bun de la frați. 
A urcat in avion îmbră
țișat de urale.

Pe aeroportul Koln 
(Bonn), iluminat de soa
rele din cerul altei țări, 
președintele Ceaușescu își 
păstra aerul său firesc 
de om aflat cu treabă pe 
alte meleaguri. Dur la 
urma urmei, ne putem 
întreba : de ce și de unde 
atita firesc in felul de

a se mișca și de a ac
ționa al unei personali
tăți — fie ea și o mare 
personalitate ! — pe alt
pămint decit pămintul 
rădăcinii sale ? L-am ur
mărit — din acest punct 
de vedere — întreaga pri
mă zi pe președintele 
Ceaușescu acționind in 
numele țării noastre in 
R.F. Germania. Era li
niștit și firesc, era ome
nos și proaspăt, așa cum 
il cunoaștem de acasă. 
Și. totuși, repet, de cc 
era președintele Ceaușescu 
atit de liniștit și de fi
resc incit la primăria din 
Bonn tocmai domnia sa 
— care era oaspete — a 
reușit să spună cuvinte
le fără pregătiri ruti
niere ?

Astăzi, mai mult ca 
oricind, am înțeles că 
președintele Ceaușescu 
reprezintă pentru nume
roase popoare ale Euro
pei un punct de referin
ță, un criteriu moral, o 
personalitate capabilă să 
inriurească (prin activi
tatea neobosită a colecti
vității pe care o deter
mină) prezente și vii

toare mișcări de idei, ca 
și realități neîndoielnice. 

Am văzut tineri și bâ- 
trini, cetățeni vest-ger- 
mani — ale căror tem
peramente nu sint cu ni
mic explozive, incit să 
fie pusă pe seama aces
tor temperamente bucu
ria lor viu manifestată 
— salutind fără rezer
ve prezența acestui mare 
bărbat al timpului nos
tru : Nicolae Ceaușescu.

Oamenii recunoșteau in 
persoana președintelui 
român pe unul din acei 
rari bărbați de stat care 
își fac datoria față de 
popoarele lor, iar in 
personalitatea politică a 
României, așa cum sub
linia președintele Hei
nemann, un rol de pio
nierat in impunerea mul
tor idei, a căror traduce
re in viață o așteptăm 
astăzi.

Și, intr-adevâr, nu ar fi 
cazul in asemenea mo
mente ca noi. românii, să 
găsim cele mai proaspe
te cuvinte pentru a vorbi 
despre rolul țării noastre, 
care se situează in avan

garda luptei pentru pace 
și cooperare ? Președin
tele Ceaușescu este 
indreptățit de lupta sa 
de zi cu zi. să se poar
te firesc pe oricare din 
colinele acestui continent, 
la a cărui liniște și-a a- 
dus o contribuție excep
țională.

Oriunde l-am văzut era 
firesc. Iși ridica — in
tr-un gest cunoscut as
tăzi de atiția contempo
rani — brațul, salutindu-i 
pe cetățenii unei alte țări. 
Erau in tonalitatea fi
rească a întregii sale 
comportări politice : fer
mitate, căldură, demnita
te și un aer absolut firesc. 
Și de ce n-ar fi așa ? Oa
menii altor păminturi re
cunosc in persoana tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
pe unul dintre adevărații 
croi ai păcii. Cu mindrie 
și cu bucurie recunoaștem 
in președintele Ceaușescu 
pe acel erou al păcii care 
se situează de drept în 
intimitatea marilor pro
bleme ale lumii de azi.

Adrian PAUNESCU

In timpul solemnității de depunere a unei coroane de flori
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Județul Mehedinți: în 
12 zile întreaga produc
ție va fi transportată și 

depozitată
Cu câteva zile in urmă. In județul 

Mehedinți a knee-put recoltarea ce
reai clor. Din această săptămână, lu
crările se vor intensifica. La direc
ția agricolă județeană se afirmă că, 
datorită măsurilor tehnice și organi
zatorice luate, in ori mult 12 zile, 
întreaga producție va fi transportată 
și depozitată în condiții optime. Să 
vedem In ce măsură o asemenea a- 
firmatie are acoperire în fapte. So
licităm. mai întâi. citeva precizări ing. 
Emanoil Sirbu, directorul întreprin
derii județene de valorificare a ce
realelor.

Comparativ cu anul trecut, vom 
prelua mai multe produse. In urma 
unui control efectuat la bazele de 
recepție ne-am dat seama că avem 
un deficit de spațiu de depozitare 
care Însumează circa 24 000 tone. Au 
fost stabilite imediat o seric de mă
suri. S-a trecut, in primul rind, la 
descongestionarea spațiilor încă ocu
pate cu cereale din producția anului 
trecut Apoi a început depistarea 
unor magazii, pâtule și alte spații 
care, de ani de zile. ștau nefolosite. 
lăsate în părăsire. în unitățile agri
cole de stat $i cooperatiste. La Jiana, 
Cujmir. Sisești și în alte locuri au 
fost stabilite spații in care se vor 
putea depozita mii de tone de 
cereale. S-au asigurat toate con
dițiile ca. in aceste spații, recolta să 
fie bine păstrată și conservată. Tot
odată. ne-am ocupat de repararea 
magaziilor și dotarea lor pentru ca 

produsele să fie primite în timp 
scurt. La bazele din Bâlăcița. Stre- 
haia și Girla Mare au fost montate 
încă 3 noi benzi transportoare, in 
lungime fiecare de cite 80 m. îm
preună cu conducerile unităților a- 
gricole s-a stabilit un grafic pc zile, 
cunoscind. astfel, ce cantitate de ce
reale va fi transportată Ln baze. 
Pentru ca in acest an producția să 
ajungă in cel mult 2—3 ore din cimp 
în magazii s-a făcut o repartizare 
care a ținut seama de apropierea 
dintre unitățile agricole și bazele do 
depozitare. Pe tot timpul campaniei, 
se va lucra continuu, ziua și noap
tea. In felul acesta vom reuși să 
preluăm zilnic intre 8 500—9 000 tone 
cereale.

In unele baze, unde ne-am oprit 
— Bâlăcița, Crivina, Vinju Marc, 
Gruia și Strehaia — se mai fac și a- 
cum reparații la o serie de utilaje și 
instalații. De ce ? Nu au fost, asigu
rate o serie de materiale și piese de 
schimb. Bazele amintite mai au ne
voie de cantități apreciabile de 
plăci de azbociment, curele de dife
rite dimensiuni, site de selector, 
electromotoare etc. Ne deplasăm la 
întreprinderea de aprovizionare teh- 
nico-matcrială pentru agricultură. 
Aici, cei din conducerea unității ne 
spun că au solicitat, la rindul lor. 
aceste materiale, dar nu au sosit în 
cantități corespunzătoare.

Cum se ocupă conducerile unități
lor agricole de pregătirea campaniei 
agricole ? Am adresat această între
bare unor cadre de conducere și spe
cialiști. La cooperativa agricolă din 
Pristol, după cum ne relata Ilie 
Loca, președintele unității, toate 
mijloacele de transport — autoca
mioane, remorci și atelaje — sint gata 
pregătite. S-au recondiționat 2100 
saci și s-au procurat incâ 1 500 saci 
noi La Pâtule, Vinători, Rogova și 
Gruia, de asemenea, pregătirile s-au 

încheiat, cooperatorii și mecanizatorii 
așteptând doar momentul să intre in 
lanuri. In schimb, la Stingăceaua, 
Buiccști, Malovăț. Petra și Braniște, 
conducerile unităților s-au gindit, abia 
acum, să troacă la pregătirea mij
loacelor de transport. In aceste uni
tăți. o parte din căruțe stau vraiște, 
nu se știe care anume vor putea ti 
folosite in campania de recoltare. In 
aceleași unități s-a asigurat doar o 
parte din sacii necesari.

Acum, cind fiecare oră este pre
țioasă, toate aceste „scăpări din ve
dere" la care ne-am referit in rindu- 
rilo de față trebuie să fie grabnic 
înlăturate.

Virqil TATARU
corespondentul „Scînteii*

Coasa a doua la lucerna
Recoltarea furajelor, stringerca tu

turor resurselor de nutrețuri, trans
portul. depozitarea și conservarea lor 
in bune condiții in preajma fer
melor zootehnice sini unele dintre cele 
mai importante lucrări agricole. 
Datele centralizate la minister arată 
că, pină la 26 iunie a.c., prima coasă 
la trifoi s-a încheiat pe 96 la sută dm 
suprafața cu această cultură in în
treprinderile agricole de stat și pe 85 
la sută in cooperativele agricole. 
Suprafețele cele mai mari nerecol
tate aparțin cooperativelor agrico
le din județele situate in cen
trul și nordul țării : Harghita — 43 
la sută. Brașov — 54 la sută și Ma
ramureș — 46 la sută. In timp ce in 
aceste județe trebuie urgentată coasa 
intii la trifoi, in alte județe la 
ordinea zilei este executarea celei 
de-a doua coase la lucerna. Pină la 
data de 26 iunie a.c., în I.A.S. și 
cooperativele agricole lucerna a fost 
recoltată a doua oară pc o supra

față de 40 000 hectare, din cele 
281 000 ha ocupate cu această cul
tură. In unitățile agricole socialiste și 
in gospodăriile din zona de munte 
mai sint de rocoltat circa 1.3 
milioane hectare do finețe na
turale, pe care masa verde a ajuns 
în faza optimă pentru cosit Pină la 
26 iunie, finețelc naturale au fost 
cosite în proporție do 42 la sută in 
întreprinderile agricole de sfat șl 16 
la sută în cooperativele agricole. In 
multe județe s-a ținut seama de ten
dința manifestată in anii tre- 
cuți de a întirzia cositul, a- 
ceastă lucrare ajungind să se 
suprapună cu recoltarea griului. Se- 
sizind acest neajuns, comitetele ju
dețene de partid Bihor, Satu-Mare 
și altele au luat măsuri pentru or
ganizarea echipelor de casași șl me
canizatori și au aplicat sistemul de 
retribuire a cooperatorilor in acord 
global. Ca urmare, cositul finețelor 
in cooperativele agricole din județul 
Bihor s-a făcut pe 18 600 ha din cele 

Lucrările agricole de vară în flux continuu recoltat, eliberarea terenului și semănatul culturilor succesive — preocupare de mare răspundere a lu
crătorilor de la I.A.S. Afumați, județul Ilfov poto ; N. Buică

20 000 ha existente, reprezentând 93 
la sută din total.

Intrucit in majoritatea unităților 
agricole cositul finețelor se află abia 
la început., trebuie luate măsuri 
energice pentru desfășurarea acestei 
importante lucrări in ritm susți
nut, cu ■ toate forțele și mijloa
cele manuale și mecanice. O maro 
suprafață de finețe se află pe 
pante nemecanizabile, ceea ce Im
pune un plus de atenție pentru 
mobilizarea la muncă a cosașilor. 
Participarea largă la cositul ierburilor 
a întregului sat este in interesul uni
tăților agricole, al țărănimii, al între
gii economii naționale. In toate zone
le țării, pe marginea șoselelor, dru
murilor și căilor ferate, pe liziere și 
în poienile pădurilor există suprafețe 
mai mari sau mai mici pline de vege
tație. Urgentarea cositului pe fiecare 
petic de pămint, prepararea unor 
cantități mal mari de semisiloz, bogat 
in substanțe nutritive, prevenirea 
pierderilor datorate timpului ploios, 

«Int sarcini de mare însemnătate 
economică, care trebuie să stea per
manent pe agenda de lucru a orga
nelor de partid și agricole, a condu
cerilor unităților agricole. Consiliile 
populare trebuie să urmărească cu 
perseverență ca toți deținătorii de 
resurse de furaje să-și asigure Inte
gral necesarul de nutrețuri, precum 
șl unele rezerve pentru hrana ani
malelor, să se ocupe do crearea 
condițiilor necesare obținerii tutei 
producții sporite de carne și lapte.

Constantin BORDEIANU 

Pentru ca paiele să nu 
aibă doar valoarea... 

paielor
Un sistem avantajos de 
plată la strîngerea Iar cu 

mijloacele S.M.A.
Paiele, pe lingă folosirea lor în 

agricultură, sint mult solicitate în 
diferite sectoare ale economiei șl, in 
principal, constituie o materie primă 
pentru industria celulozei. Or. în 
anii trecuți, din cauza neglijențelor, 
cantități mari de paie n-au fost 
strinse din cimp sau au putrezit 
după ce au fost balotate. în acest 
timp, cerințele diferitelor sectoare 
nu au fost satisfăcute. Pentru a- 
cest an, s-a calculat că este nevoie 
de circa 280 000 tone de pale. Din a- 
cestea, peste 200 000 tone vor fl uti
lizate ca materie primă la fabricarea 

♦celulozei, iar restul vor fi destinate 

serelor pentru a servi la producerea 
castraveților șl ciupercilor, vor fi fo
losite in complexele zootehnice, caro 
nu au terenuri cultivate cu cereale, 
șt la însilozarca cartofilor. Pentru a 
rezolva corespunzător aceste cerințe, 
Ministerul Agriculturii a stabilit un 
nou sistem de plată după care sta
țiunile pentru mecanizarea agricultu
rii vor executa lucrările de balotat 
în cooperativele agricole care li
vrează paie pentru celuloză fiau pen
tru alte scopuri.

Noul sistem constă ln aceea că 
plata se face în natură în proporție 
de o treime. Pentru întreaga cantl- 

■•fate de paie balotată la o coopera
tivă agricolă, stațiunea primește o 
treime. Este un sistem avantajos 
pentru cooperativele agricole cărora 
le rămin două treimi din producția 
de paie, gata balotate. De fapt, plata 
ln natură reprezintă palele care in 
trecut se pierdeau datorită nestrin- 
gerii lor la timp.

Au fost stabilite, totodată, o seamă 
de măsuri tehnice care să permită 
executarea in cele mai bune condi
ții a lucrărilor dc balotare și păs
trarea fără pierderi a palelor. Astfel, 
presele vor lucra cu platforme, re
morci și tirîșuri care vor scoate ba- 
loții de pale la marginea tarlalelor. 
Aici se va face recepția lor, iar can
titățile care se cuvin cooperativei 
agricole vor fi transportate la locul 
de depozitare, iar baloții ce repre
zintă plata în natură, cooperativa 
este obligată să-i stivuiască la dru
mul de acces. Efori uri le care se fac 
in aceste zile pentru stringerea la timp 
și fără pierderi a cerealelor să fie 
însoțite și de preocuparea de a 
aduna și depozita toate paiele și 
pleava cara rezultă fa seceriș.

PROPORȚIILE RISIPEI CAUZATE DE DEFECȚIUNILE 
TEHNICE ALE MULTOR AUTOVEHICULE AR ÎNDREPTĂȚI 

UN INDICATOR DE CIRCULAȚIE INTITULAT ASTFEL:

„NU APRINDEȚI CHIBRITUL,
IA FOC ȘOSEAUA!..."

Un calcul, foarte aproximativ de altfel, întocmit 
pe baza unui sondaj efectuat de către redacție, îm
preună cu reprezentanți ai inspectoratului auto repu
blican din cadrul Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, duce la concluzia, deloc îmbucură
toare, că, din pricina unor defecțiuni tehnice ale auto
vehiculelor, în 24 de ore se irosesc, pe Î00 km de 
șosea, 100 de tone benzină I Deci, o tonă pe kilometru. 
Dacă această cantitate ar fi concentrată într-un șuvoi 
neîntrerupt și am aprinde un chibrit, ar lua foc 
șoseaua.

— Efectiv, ce consum de benzină 
înregistrați Ia 100 de kilometri ? Am 
adresat această întrebare mai multor 
conducători auto, vineri, 22 iunie a.c., 
pa șoseaua București—Pitești (va
rianta veche).

— Circa 50 de litri, ne răspunde 
primul nostru interlocutor, Nicolae 
Cherăscu. conducătorul autocamionu
lui 21—AR-2208, aparțfaind Autobazei
— 1 din Arad.

— Care-i consumul normat ?
— 43 de litri.
— Cum se explică depășirea cu 7 

litri a consumului normat ?
— Nu $tiu ce răspuns să vă dau, 

nu cunosc cauzele.
Am insistat, dar îr. zadar : condu

cătorul auto nu avea la îndemână 
nici o explicație. Și erau atit de 
mu He și de evidente ! Toate, la un 
loc, defineau unul și același lucru : 
starea tehnică necorespunzătoare a 
autovehiculului. Specialistul din ca
drul Inspectoratului auto republican
— care ne-a însoțit in timpul anche
tei noastre — avea să ne dea amă
nunte asupra fiecărei defecțiuni in 
parte. Noi, in rândurile de față, re
ținem că numai in cursa Arad — 
București, dus și intors, ca urmare a 
numeroaselor defecțiuni tehnice, au
tovehiculul in cauză a consumat in 
plus ^6 litri de benzină. De fapt. așa 
cum ne declara și conducătorul auto, 
lunar, supraconsumul de benzină la 
autovehiculul respectiv — a se cili 
risipă — se ridică la 400 de litri, a- 
dică La aproape 5 tone anuaL

Dar iată si alll conducători auto 
care pornesc la drum cu autovehicule 
nepuse la punct, dar cu acoperiri si
gure in privința... risipei. „Mașina 
are defecțiuni, consumă, in medie, 
mai mult cu 3 litri de benzină la 100 
de kilometri Recuperez eu insă pier
derile-. „Cum anume ?“ — îl între
băm. „Noi. de la petrol, avem posi
bilități mai mari față de alți șoferi". 
Interlocutorul este Ovidlu Sibiescu, 
conducătorul autocamionului 21-DB- 
3540 al Bazei de ateliere și transpor
turi din V Hori ta-Dîmbovița — apar
ținând de Ministerul Minelor. Petro
lului și Geologiei. Vorba ceea : are 
balta pește 1

Stropitori de benzină și ulei ? Nu. 
Și totuși... „Curge de la pompă... nu 
am observat, n-am știut câ-i spar
tă..." — explică și se scuză in același 
ump Virgil Osain. conducătorul ca
mionului 21-TM-2457 de la T.C.I.F.- 
Timișoara. care se deplasa la Bucu
rești. Cind l-am oprit, rezervorul era 

pe jumătate gol. deși șoferul era con
vins că mai are benzină pentru par
curgerea a incâ foarte multi kilo
metri. Aceeași risipă o intilnim și la 
autocamionul 22-B-379 al Autobazei-4 
Militari, care avea rezervorul de 
benzină fisurat ; ni se prezintă ace
leași justificări. Și cind te gindești 
că. numai cu citeva ore mai înainte, 
directorul autobazei, ing. Emil Balo- 
leanu. ne asigura că economiile de 
benzină insumcază aici mai multe 
sute de tone. Dar cu mai mult spirit 
gospodăresc, acestea pot fi și mai

CAZUL
BENZINEI (V)

mari. O dovedesc cu prisosință 
faptele.

In aceeași zi. pe șoselele naționale 
nr. 13 și 11. Cu sprijinul specialiștilor 
de la Inspectoratul județean dc mili
ție Brașov și Inspectoratul de trans
porturi auto verificăm autovehicu
lele de transport care circulă înspre 
și dinspre Brașov. Se urmărește in 
continuare starea tehnică a mașinilor 
și influența acesteia asupra consumu
lui de benzină. Mai concret, cum sint 
reglate carburatoarele. Autocamionul 
21—CJ—1707, aparținând uzinei „In
dustria sirmei" din Cimpia Turzii, 
vine tocmai de la Rm. Sărat Apara
tele de control indică o carburație 
perfectă. Efectul : se economisește un 
litru de benzină la suta de kilometri. 
Sint oprite, apoi, autocamioanele 
21—BV—1010 și 21 —BV—1170, apar- 
ținind Autobazei de transporturi auto 
din Rupea. Ambele se află intr-o 
stare deplorabilă. Pierd benzină, nu 
glumă ! în citeva minute, cit a durat 
verificarea, pe jos se formase o baltă 
de benzină. Un mic calcul arată că 
cele două autocamioane pierdeau cel 
puțin 8 litri benzină la suta de kilo
metri !

Verificarea consumului la autoca
mionul 31-AG-4801, aparținind Trus
tului de construcții-Pitești. arată că 
și in acest caz se Înregistrează, dato
rită nereglării corecte a carburatoru
lui, un supraconsum de circa 8 litri 

benzină la suta de kilometri. Carbu- 
rația se face, de asemenea, defectuos 
la autocamioanele nr. 31—BV—3221 și 
21—BV—1595 aparținind întreprinde
rii regionale de electricitate Brașov 
și celei de industria laptelui — Bra
șov. la camionul 31—BV—2 595 al 
Fabricii de zahăr din Bod, autoca
mionul 21—CV—201, aparținind in
dustriei locale a județului Covasna. 
„De 3 luni — ne relata condu
cătorul auto, Iuliu Szanto — ni
meni nu s-a mai uitat Ia carbu
rator. Așa că risipa este explicabilă"... 
Conducerea intreprinderii — aflăm — 
a stabilit, intr-adevăr, un om care să 
se ocupe de reglarea carburatoarelor, 
dar, dacă nu-1 controlează cum iși 
face datoria, păcat de inițiativă.

Zilnic, pe șoselele țării rulează, cu 
aproximație, 100 000 autovehicule des
tinate transportului dc mărfuri și că
lători. Cum este utilizată benzuia, 
cind unele dintre acestea circulă cu 
tot felul de defecțiuni tehnice ? Un 
răspuns a și fost dat. El relevă însă 
numai risipa de benzină la autovehi
culele ale căror defecțiuni tehnice au 
fost depistate cu ocazia raidului nos
tru. întrebarea este : cită benzină se 
irosește, din asemenea cauze, pe an
samblul economiei naționale ?

Mai intii, iată aprecierea inspecto
rului șef Ghcorghe Dumitrescu, din 
cadrul Inspectoratului auto republi
can : „Numai ca urmare a nereglării 
carburatorului, consumul normat de 
benzină al unui autovehicul poate fi 
depășit cu 1 pină la 33 la sută. Cu 
alte cuvinte, in loc de 30 de litri de 
benzină, un autovehicul ajunge să 
consume 40 de litri, sau in loc de 15 
de litri, aproape 60 dc litri la 100 km". 
Și acum, ținind cont de faptele con
semnate in timpul raidului și de cele 
spuse de inspectorul șef, să facem 
calculele — fără pretenția că ele ar 
reflecta cu o exactitate excesivă rea
litatea, dar îndeajuns de precise pen
tru a atrage atenția factorilor răspun
zători asupra unor fenomene extrem 
de păgubitoare pentru economia na
țională. Au fost controlate 362 de 
autovehicule. Din acestea, 70 — adică 
circa 20 la sută — prezentau defec
țiuni tehnice care provocau depășirea 
consumului normat de benzină. Or, 
20 la sută din numărul total al auto
vehiculelor care circulă intr-o zi este 
egal cu 20 000 dc asemenea autovehi
cule. Considerind că distanța medie 
pe care o parcurg zilnic este de numai 
100 kilometri, iar cantitatea de ben
zină consumată în plus de 5 litri, re
iese că în 2-1 de ore se irosesc 100 tone 
benzină, într-o lună 2 600 tone, Iar 
intr-un an... 31 200 tone !

Orice șofer înțelege însă că aceste 
calcule sint foarte aproximative.

Iată deci încă un „afluent" al ri
sipei de benzină. „Debitul" său nu 
este de neglijat, ceea ce ne îndrep
tățește să credem că, la dezbaterile 
care vor urma in „procesul" benzinei, 
factorii răspunzători vor veni cu pro
puneri și, mai ales, cu măsuri con
crete. menite să stăvilească consu
murile neraționale, să asigure întro
narea unui regim sever de economi
sire a acestui important combustibil.

Dumitrii M1NCULESCU
Iile ȘTEFAN
Nicolae MOCANU

Consemnam, la jumătatea semes
trului II al anului trecut, că po 
platforma industrială de la Rm. Vil- 
cea a intrat în funcțiune, cu 8 luni 
înainte de termen, un nou obiectiv 
productiv : uzina de utilaj chimic și 
forjă. In răstimpul care a trecut, tâ
năra unitate industrială, prevăzută să 
dea producție la 30 iunie a.c., a 
realizat un număr important, de co
menzi. livrind economiei naționale 
utilaie și instalații complexe nece
sare mai ales industriei chimice. Este 
un rezultat care onorează ne con
structorii și proiectanții acestei u- 
nităti. colectivul noii întreprinderi, 
organizația de partid, comitetul oa
menilor muncii de 
aici. Dar — cum 
se știe — fiecare 
tînără unitate pro
ductivă trebuie a- 
nalizată în raport 
cu prevederile 
planului, cu reali
zările obținute a- 
tit sub raport 
cantitativ, cit mai 
ales in privința 
laturilor calitative 
ale activității c- 
conomice. Despre 
indicatorii canti
tativi ai activității

■ uzinei — lucruri 
bune ; valoric, 
global, producția 
urmează un curs 
ascendent, situin- 
du-se la nivelul 
planului. Sub as
pectul indicatori
lor calitativi insă, mai sint multe 
de făcut ; in cinci luni din 1973. sar
cina de creștere a productivității 
muncii a fost realizată in proporție 
de 91,1 la sută, iar cheltuielile la 
1 000 Iei producție marfă se ridică 
la peste 1 100 lei. Și să reținem, este 
vorba de o întreprindere nouă, do
tată cu tehnica cea mai modernă, 
în care statul a investit importan
te fonduri. Tocmai de aceea și pre
tențiile sint mari ; cu atit mai mari, 
cu cit colectivul unității a dovedit 
că poate depăși greutățile începu
tului.

Ce trebuie întreprins, deci, pen
tru înlăturarea cauzelor acestei stări 
de lucruri ? Pentru ca — asa cum 
este firesc — cele 8 luni cîstigate la 
punerea in funcțiune a întreprinde
rii să nu fie irosite printre degete, 
ca parametrii tchnico-economici pro
iectați să fie atinși tot înainte do 
termen.

...31 martie a.c. Tinăra uzină de 
utilaj chimic si forjă Rm. Vîlcea tre
buia să onoreze 5 contracte in va
loare de aproape 9 milioane lei : 
în realitate, unitatea înregistra o 
restanță de producție valorind 
peste 6 milioane lei. De unde 
această răminere in urmă ? La 
data intrării in funcțiune, noii uni
tăți i-au fost repartizate o serie de 

„Industria Sîrmei" din Cimpia Turzii. Aspect din secția trăgători© oțel tar®

comenzi de la U.Z.U.C. Ploiești — 
întreprindere din cadrul aceleiași 
centrale. Centrala industrială pentru 
utilaj tehnologic, chimic, petrolier și 
minier — care, in mod obiectiv, nu 
făcea fată volumului de utilaje ce 
trebuiau executate pentru diferiți be
neficiari. Uzina ploieșteană s-a re
zumat insă doar la transferul con
tractelor, „omițind" ca materialele 
pentru care avea repartiții să ajun
gă la Rm. Vîlcea. Pină la 31 mar
tie a.c.. dată cind contraoteile trebu
iau onorate integral, uzina din Rm. 
Vîlcea încă nu reușise să intre in 
posesia materialelor necesare. Cu ce 
și din ce se putea realiza aseme

LA UZINA DE UTILAJ CHIMIC Șl FORJĂ DIN RM. VÎLCEA

OPT LUNI AVANS!
Dar, abia intrată în funcțiune, tînăra uzină are nevoie de un 

energic tratament de revitalizare a forței sale productive

CE AJUTOR ÎI POT DA CONSTRUCTORUL, CENTRALA 
DE SPECIALITATE ȘI 

MAI ALES PROPRIUL SĂU COLECTIV

nea utilaje : schimbătoare de căl
dură. rezervoare.» evaporatoare și 
alte utilaie chimice, prevăzute în co
menzile așteptate de beneficiari ?

— Tot U.Z.U.C. Ploiești — ne spu
nea ing. Gheorghc Lupu, directorul 
tehnic al uzinei vilcene — avea o- 
bligatia să ne asigure cooperarea cu 
diverse întreprinderi din tară, in ve
derea executării unor operații — am- 
butisări. placări, tratamente termice 
— care la noi nu se puteau efec
tua.

— De ce ?
— Pentru simplul motiv că. la 

data respectivă, capacitățile pentru 
executarea operațiilor amintite nu 
erau în funcțiune.

Directorul tehnic a atins, de fapt, 
punctul cel mai nevralgic al activi
tății tinerei unități. Cind uzina a fost 

declarată ca dată în exploatare — 
în octombrie 1972 — o serie de con
diții indispensabile pentru bunul 
mers al producției nu erau asigura
te. Lipsa aerului comprimat, a apei 
industriale, a cuptoarelor pentru tra
tamente termice, a podurilor rulan
te in hala de cazangerie — iată 
doar unele dotări absolut necesare, 
dar fără de care a pornit la drum 
colectivul uzinei. Datorită lipsei 
de capacități (nepuse în func
țiune). pentru realizarea unor lucrări 
s-a apelat la alte uzine : „Indepen
dența" din Sibiu, „Grivița roșie" din 
București ș.a. Astfel, lucrări efec
tuate ,ân scripte" la Rm. Vîlcea se

executau de fapt la sute de kilome
tri distantă, după care utilajele pre
lucrate se întorceau de unde au
plecat. Cheltuielile materiale au
crescut proporțional cu numărul ki
lometrilor parcurși, cu numărul și 
complexitatea operațiunilor ce 6e
executau in afara unității.

Este evident că pentru înlă
turarea neajunsurilor din activita
tea acestei întreprinderi se impun 
măsuri operative. Colectivul uzinei 
din Rm. Vîlcea, demn de toa
tă lauda pentru hotărirea de a se in
tegra mai rapid in circuitul econo
miei naționale, trebuie sprijinit in 
primul rind de către constructor. 
Subliniem această imperioasă cerință, 
pornind de la prevederile ultimului 
grafic de terminare a lucrărilor. în
sușit de constructor. Conform aces
tuia. închiderea si etansarea hale: de 
utilai chimic trebuiau terminate la 
25 aprilie ; obținerea autorizației 
pentru functionarea nodurilor rulan
te urma să aibă loc pină la 15 mai ; 
statia de pompe pentru apă recircu- 
lată avea termen de intrare in func
țiune la 10 mai iar .stația de 
compresoare — la 15 mai a.c. Aces
tea. ca și alte lucrări care Dină a- 
cum trebuiau finalizate, sint incă 
mult rămase în urmă. La statia de 
compresoare, bunăoară, a cărei ne- 
intrare in funcțiune produce serioa
se perturbări în procesul tehnologic, 
data dărji in exploatare nu se anun
ță prea apropiată, deși lucrările de 
montaj s-au încheiat. Construc
torul mai are de executat aici lu
crări de amploare ; de asemenea, 
compresoarele nu pot funcționa 
fără stația de pompe pentru apa 
recirculată, la care. insă, citeva lu
crări de amănunt au fost neglijate 
de către constructor. Repetăm deci, 
constructorul trebuie să-și facă da
toria pină la capăt...... Așa este legal,
dar terminarea tuturor lucrărilor 
este tratată de constructor nu ca o 
sarcină de plan, ci ca un fel de în
voială prietenească" — opina ing. 
Traian Ionescu, șeful biroului de in
vestiții la uzina de utilaj chimic și 
forjă.

Ce are de spus constructorul ?
— Negreșit, pină la sfirșitul lu

nii iunie, vom lichida toate restan

tele de la această uzină — ne asi
gura Dinu Boghez, inginerul-șef al 
Grupului de șantiere Govora.

— Cum acționați in acest sens ?
— In primul rind. ceea ce este lu

crul cel mai important, am con
centrat forța de muncă, prin repar
tizarea altor 300 de constructori la 
lucrările rămase în urmă. Intrucit 
aprovizionarea cu materiale este a- 
sigurată. la fel si documentațiile teh
nice. putem spune că nu mai există 
nici o piedică in calea respectării a- 
cestui ultim termen.

Deci, pină la sfirșitul acestei luni 
constructorul trebuie să»termine toate 
luorârile aferente primei etape de 

investiții și cre
dem că se va țină 
de cuvânt.

Colectivul uzi
nei trebuie ener
gic sprijinit și de 
către centrala in
dustrială de re
sort. in primul 
rind, prin asigu
rarea întregului 
necesar de forță 
dc muncă bino 
pregătită. Sur
prinde acum nu
mărul mare al 
muncitorilor ne
calificați (200) față 
de cel calificați 
(400). La o ase
menea pondere a 
muncitorilor neca
lificați este greu 
de presupus că 
sarcina de crește

re a productivității muncii va fi în
deplinită integral. Și, în general, o a- 
semenea componență a salariațLlor nu 
poate fi acceptată într-o unitate 
dotată cu tehnica cea mai avansată, 
în care trebuie 6ă fie executate lu
crări de inalt nivel calitativ. 
Nici în privința încadrării cu 
ingineri și economiști uzina nu stă 
tocmai pe roze. Din cei 35 de spe
cialiști, doar 8 au o vechime in pro
ducție de peste 5 ani. restul fiind 
stagiari. Deci, în lumina prevederilor 
decretului privind normele unitare 
de structură in unitățile economice, 
uzinei trebuie să i se repartizeze în 
continuare cadre cu experiență, 
competente, de care are strictă ne
voie acum, la început de drum.

Dar. in mod mult mai serios ca 
pină acum, mai temeinic si convin
gător trebuie sprijinit colectivul U- 
zinci de utilaj chimic și forjă din 
Rm. Vîlcea de către organele locale 
de partid, în strinsă conlucrare cu 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele. Cunoscut fiind că eco
nomia națională are grabnică nevoie 
de cantități tot mai mari de utilaje 
tehnologice, că de multe ori aces
tea sosesc cu întârziere pe șantiere, 
nu trebuie precupețit nici un efort 
pentru ca uzina din Rm. Vilcea să 
producă la nivelurile planificate și la 
termenele stabilite utilajele contrac
tate. De aici trebuie pornit. prin 
prisma intereselor de ansamblu ale 
economiei naționale trebuie acționat. 
Tinăra orgahizație de partid a uzi
nei trebuie îndrumată cu grijă, 
in așa fel incit să-și dozeze foarte 
bine forțele, să impletească strins 
activitatea organizatorică cu munca 
politico-educativă. Lucrările de maro 
complexitate, punctele „cheie" ale 
producției trebuie inețedintate co
muniștilor, celor mai destoinici și 
pregătiți muncitori, maiștri si ingi
neri. De la bun început, colectivul 
trebuie educat și format intr-un spi
rit de înaltă disciplină și răspundere 
fată de îndeplinirea sarcinilor de 
plan, față dc exploatarea judicioasa, 
cu randamente superioare a „zestrei" 
tehnice. Nici o clipă nu trebuie pier
dut din vedere că fiecare tonă de 
utilaj tehnologic realizată mai re
pede, la un nivel calitativ superior, 
in condițiile unei productivități a 
muncii înalte și ale unui preț de 
cost cit mai scăzut, înseamnă mult 
pentru economie, pentru prestigiul 
harnicului colectiv al acestc-i tinere u- 
nitâți constructoare de mașini.

Dan CONSTANTIN 
S. ION
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Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu

ETICA ECHITATEA ȘOCIAUȘȚĂ!
Prevederile proiectului de norme

COMANDAMENTE MORALE
DEVENITE REALITATE COTIDIANĂ

Nu crești oameni numai 
„ bifindu-le' * lipsurile!

— Aveam mai multi elevi din 
școala profesională care făceau prac
tica in secția noastră. Primul lucru 
la care ne-am gindit a fost să-i re- 

v «artizâm oe lingă muncitorii vechi, 
cu experiență, de la care să lmete 
meseria asa cum eerie la carte.

— Au învățat repede ?
— Cei mai multi, da. Doi dintre 

el Insă... Ba lipseau, ba trăgeau 
chiulul : la un moment dat au as
cuns. chiar, uneltele și materialul, ca 
să n-aibă cu ce mai lucra. Dacă am 
văzut că nu avem cu cine ne înțe
lege. am chemat părinții celor in 
cauză. Le-am arătat ce condiții au 
copiii lor aici, meseriile ce ne stră
duim să-i învățăm, ce posibilități li 
se oferă dacă lucrează in continua
re la noi. Le-am spus totodată și 
ce comportare au. Pe scurt, o vreme, 
elevii s-au tinut de treabă, 
apucat insă să ne bucurăm 
mult de reușită. După aceea, mun
citorii care-i aveau in primire s-au 
plins din nou de ei. Fiecare a pre
zentat cite un fel de raport. De pil
dă : „In ziua de cutare, elevul X, la 
ora 10. a părăsit mașina și nu s-a 
întors decit peste două ore" ș.a.m.d. 
Toate însemnările aveau aerul unor 
recîamatiL „Bine. bine, i-am între
bat dar voi ce-ati făcut in situațiile 
acestea „Păi ce să facem ? Noi 
l-am urmărit cu multă atentie". De 
..urmărit" îi urmăriseră ei. dar ce-i 
sfătuiseră. cum ii ajutaseră ? Că 
numai eu bifa tul lipsurilor nu se 
crește un om ! La adunare, de unde 
se așteptau să-i discutăm numai pe 
elevii practicanti. noi am pus în 
discuție și răspunderea ce revenea 
muncitorilor mai vîrstnici pentru 
pregătirea ucenicilor.

— Cum au evoluat cei doi ?
Maistrul Ionașcu Stoica, locțiitorul 

secretarului comitetului de partid al 
întreprinderii pentru prelucrarea 
maselor plastice din Buzău, ne arată 
două fise de angajare.

— Elevii care s-au angajat la noi 
primii după terminarea practicii au 
fost cei doi...

N-am
Drea

de i-a ales- Cum
„unul și unul" ?

- Nu i ■a ales.
l-a format.

— Important este că am ajuns cu 
bine la destinație. Eram așteptat. 
Combinatul ducea liosă de calcar. 
300 de autocamioane fuseseră con
centrate pentru aprovizionare, dar 
toate la un loc nu aduceau cit un 
£:ngur transport pe apă. Așa că — 
mr.i adaugă Costică Palade. coman
dantul echipajului de pe vasul „Alba" 
— Înțelegeți acum de ce ne-am în
cumetat să înfruntăm Dunărea, de 
Îndată ce... s-a spart gheata.

In primăvara acestui an. echipa
jul de pe „Alba" a bătut, toate re
cordurile pe care le stabilise de doi 
ani si jumătate încoace, de ci nd face 
cărăușie pe Dunăre, transportind cal

Ocupîndu-ne de proble
mele etice ale familiilor, 
am fost intimpinați uneori, 
e drept, rar. cu replici 
de genul : „Familia ? E o 
chestiune personală. Ce- 
aveți cu omul !“ Puține 
păreri pot fi atit de super
ficiale ca cea de mai sus. 
Este adevărat că. prin na
tura lor. raporturile fami
liale se țes pe încrengă
tura delicată a intimului, 
deschiderea sufletească 
dintre soț și soție tinde 
către excluderea oricărui 
element străin, insăși sce
na pe care se desfășoară 
viața de familie este o sce
nă închisă. Dar toate aces
tea nu știrbesc nimic din 
interesul social, din im
portanța socială, din răs
punderea socială ale fami
liei. Locatarul unui bloc 
iși poate mobila cum vrea 
apartamentul ; e o proble
mă personală. Dar asta nu 
Înseamnă că in, numele in
timității. el poate arunca 
apartamentul In aer.

Once problemă persona
lă are, in ultimă instanță, 
o corelație socială. E o 
lege. Nicăieri insă nu exis
tă o atit de accentuată 
răspundere socială a vieții 
personale ca in legătură 
cu familia. „Da“-ul so
lemn. rostit in fața ofițe
rului stării civile, cuprinde 
ir» silaba Iul un mare, un 
foarte mare angajament 
fată de societate. Nu în- 
timplător ceremonia căsă
toriei are o desfășurare ri
guroasă. nu intimplăLor se 
citesc tex-? din Codul fa
rm liei. adică din lege, nu 
lntimplător sint prezente, 
sub formă de eșarfă ori 
sub altă formă, Însemnele 
s tatu lui.

,u-

car de la Mahmudia la Galați pen
tru combinatul siderurgic. A reușit 
să aducă intr-un singur transport 
8 000 tone, adică tot atit cit ar fi 
adus un tren cu 800 vagoane. Și asta 
in condiții de navigație nu tocmai 
prielnice.

— Să nu vă mire că tocmai echi
pajul lui Palade a reușit această 
performantă, nc soune Ștefan Ignat, 
comandant-instructor. Are numai oa
meni unul si unul.

— Cum de i-a ales pe acești 
nul și unul" ?.

— Nu i-a ales, ci i-a format. Sint 
unii care nici nu văzuseră Dunărea 
ninâ să lucreze la el. pe vas. Dar 
au învățat meseria. Palade are o 
vorbă : „Haideți, fraților ! Acum fa
cem asta !". Și cind a zis facem, și-a 
și suflecat minecile si a pus mina 
la treabă. Pe ană nu-i ca pe uscat, 
să ai timp prea mult de gindire. 
Vedeți insă, el nu se mulțumește 
numai să le ceară oamenilor ce\a. 
ci le si arată cum să facă. De fapt, 
un adevărat comandant dc navă așa 
și trebuie să fie : sufletul echipaju
lui. Iar Palade înțelege să Dună 
suflet in toate, cu atit mal mult a- 
tunci cind este vorba de creșterea oa
menilor.

„De aceea mi-am adus
fiul in uzină"

— De cit timp lucrați in această în
treprindere ?

— Să tot fie vreo 32 de ani... Vi 
se pare mult ?

— Nici puțin nu este...
— De aici am să ies la pensie. Dar 

mai e pină atunci. Deocamdată, l-am 
adus și pe fiu-meu, nu cumva să se 
Întrerupă continuitatea.

— Continuitatea ?
— Tatăl meu a lucrat și el aici, 

încă dc pe vremea cind ceea ce ve
deți nu era decit. un mic atelier. El 
m-a adus și pe mine. In dimineața 
lui 11 iunie '48 eram aici, de față, 
cind a fost instalat noul director : 
un muncitor. De-atunci mica între
prindere ,.Radio-popular" s-a dezvol
tat mereu... In 25 de ani de stă- 
pinire muncitorească am ajuns o 
mare și complexă întreprindere pro
ducătoare de radiouri sî televizoare. 
Cine nu cunoaște produsele cu mar
ca „Electronica" ?

— Dar fiul dv. n-are decit 17 ani. 
El n-a trăit evenimentele despre care 
povestiți. Ce-1 va lega pe el de în
treprindere ?

— Meseria, meșteșugul. Pentru asta 
l-am adus. Eu am învățat de la tata. 
Ca părinte am datoria de a-i da fiu
lui meu în mină o busolă după care 
să se conducă in viață. Și prima con
diție este 
să-1 Învăț 
goți de 
uzină ?

Șeful de 
secția 
lectronica* 
tează in 
convingere a experienței sale mun
citorești. Experiență care este trans
misă zi de zi noilor generații.

să-1 deprind cu munca, 
o meserie. Acum ințelc- 

ce mi-am adus fiul in

atelier Ionel Răducanu din 
sculărie a întreprinderii ,.E- 

din București argumen- 
continuare. cu puterea de

Ion POPA

Mă aflam pe șantierul 
microraIonului 6, dtn Tir- 
goviște ; asistam la cerce
tarea efectuată de o comi
sie de anchetă, privitor la 
calitatea execuției pereților 
de rezistentă ai blocului 18. 
Neglijenta cu care fusese 
turnat betonul era eviden
ta, chiar pentru un nespo- 
clalist. Subunitatea trustu
lui de lucrări speciale din 
București care efectuase 
turnarea pereților nu mai 
lucra, la data anchetei, pe 
șantierul tirgoviștean.

Am întîlnit însă, la fata 
locului, pe cițiva dintre sa- 
lariațil întreprinderii de 
construcții-montaj Dîmbo
vița. care participaseră la 
execuția — prin același 
procedeu tehnic — a pereți
lor de beton ai 
39 A. ' 
ion. lucrare cu 
de calitate întru totul ase
mănătoare. Mă 
fala unor fapte cu care nu 
e de glumit. Tocmai de a- 
coea. mai mult poate de
cit in orice alt sector de 
activitate, grija pentru ca
litate constituie o trăsătură 
fundamentală a eticii pro
fesionale. Ascultăm expli
cațiile „obiective" ale celor, 
răspunzători de asemenea 
defecțiuni : ba că stația de 
betoane n-a respectat grafi
cele de livrare, ba că nu e- 
rau oameni destui — la pri- ■ 
ma vedere, totul părea să 
fie datorat unor pricini de 
ordin tehnico-organizatoric. 
de nedepășit. Am constatat 
insă că era practic imposi
bil de aflat cine lucrase, la 
cutare etaj si in cutare loc, 
la turnarea betonului ; răs
punderea se topise într-un 
anonimat greu de pătruns. 
Deci, o primă concluzie : 
preocuparea pentru calitate 
trebuie să înceapă cu stabi
lirea precisă, fără echivoc, 
a răspunderilor, cu asigura
rea continuității la locul dc 
muncă, cu supravegherea, 
in fiecare fază, a operațiu
nilor.

— Acum — îmi spune un 
betonist. rezemat in lopată

blocului
din același microra- 

defccțiuni

aflam in

/

— degeaba ne întrebați. 
Trebuia să fl venit cineva 
ză controlezo de 
dală cind se turna, la 
care basculantă 1

— Cum, adică, omul 
lucrează pe schelă nu . . 
să se controleze singur ? 
Ar fi absurd — și, de altfel, 
imposibil — ca pe lingă 
fiecare executant să fie 
instalat un supraveghetor...

Și totuși — deși l-am 
contrazis — înțelegeam că 
betonistul are. In felul Iul. 
dreptate. învinovățind pen-

fiecare 
fie-

care 
știe

in dezbatere un alt făgaș 
pe care îșl face loc tole
ranța :

— Eu cred că vina cea 
mal mare o au unii șefi do 
formație. Există echipe de 
cile 80 de oameni, sau și 
mal mari, inipărțile intre 
numeroase puncte de lucru, 
impinzile in tot orașul. Orl- 
cit de priceput, dc exigent 
ar fi un șef (le echipă, In 
această situație ii este Im
posibil să controleze ce fac 
oamenii lui. Ca să nu mal 
spun eă sînt șefi de echipă 
care numai de așa ceva nu

prctuiindenl de oameni ca
lificați — nu acceptă do
jeni : dacă nu vă convine, 
spun ei, plecăm ! S-a ajuns 
astfel că, la angajare, anu- 
nilți șefi de echipă să pună 
condiții : dacă plătiți atit. 
ne angajăm ! Avem un șef 
de echipă de zidari care se 
plimbă toată ziua cu un 
automobil elegant, își vede 
do cu totul alte treburi, dar 
încasează de la șantier ci- 
teva mii de lei pe lună.

Așadar, pe unele șantiere 
de construcții și-a făcut a- 
pariția un personaj ciudat)

Șl ZIDURILE SÎNT STRÎMBE
ÎN CLIMATUL TOLERANT...

tru proasta calitate a lucră
rilor caracterul sporadic și 
superficial al controlului, 
lipsa uneî supravegheri 
permanente și exigente. Se 
pare că dăinuie, pe i 
șantier, o inadmisibilă 
leranță : față de lipsa 
calificare, 
față de 
pildă, in 
carii : un 
rea betonului s-a 
nicit o echipă.
Ceea ce este cu adevărat 
surprinzător e faptul că ia 
trecut cuiva prin minte o a- 
semenea idee și — mai mult 
chiar — că zidarii au ac
ceptat să facă o treabă la 
care n-aveau cum să se 
priceapă. După cum se știe 
prima premisă a unui lucru 
de bună calitate este califi
carea !

Mișu Stroe, șeful unei e- 
chipe

acest 
to- 

i de 
față de chiul, 

inechitate... De 
privința califi- 
timp. cu turna- 

îndelet- 
de zidari !

de dulgheri. aduce

so Interesează, Incit îl vezi 
foarte rar pe șantier, me
reu pe fugă. Iar dacă atragi 
cumva atenția unui coleg 
dlntr-o altă echipă — un 
fierar sau un betonist — 
dacă îi faci vreo observație, 
iți răspunde că el are un 
șef. așa că tu să-ți vezi de 
meseria ta !

O asemenea mentalitate 
— clădită după deviza „eu 
nu mă amestec în treburile 
tale, tu să nu te amesteci 
intr-ale mele !“ are ca sub
strat dorința unora de a se 
sustrage controlului colec
tivului, judecății tovarăși
lor de muncă. O con
firmă inginerul Gheorghe 
Doroftei. care are în grijă 
execuția blocului :

— Unii s-au învățat să ia 
bani mulți pentru muncă 
puțină. Avînd posibilitatea 
să plece de pe un șantier 
pe altul — căci e nevoie

îmi povestea zilele tre
cute comunistul *
Maticek de la 
..Unirea", unul dintre 
mai renumiți strungari din 
întreprinderile clujene :

— Prin multe trăsături ți 
se pot întipări in amintire 
oamenii care te-au învățat 
meserie : unul prin aspri
me. altul prin blindețe. 
unul prin pisălogeală mă
runtă. altul prin lărgimea 
orizontului, mă rog, fie
care după temperament și 
caracter, căci, dacă oamenii 
in general nu sint Ia fel. 
de ce- am pretinde asta 
tocmai de la dascălii noștri 
pe drumurile meșteșuguiui 
și ale vieții ? Maistrul Ște
fan Bor, omul care m-a 
învățat pe mine în anii 
adolescenței să minuiesc 
strungul — în uzină la noi 
găsești azi zeci și sute de 
foști ucenici de-ai lui — 
avea un alt har pentru care 
ii păstrez nu numai o a- 
mintire frumoasă. din- 
tr-acelea pe care anii nu 
le pot șterge, dar și o a- 
dincă recunoștință ome
nească. Omul acesta m-a 
deprins cu altceva, poate 
mai prețios chiar decit toa
te cunoștințele și indemi- 
nările pe care, cu o rară 
generozitate, mi le-a trans
mis : e vorba de sentimen
tul de jenă, de rușine, un

Nicolae 
uzinele 

cei

sentiment. credeți-mâ, ex
trem de stimulator.

Să mă explic ..pe con
cret". cum se zice. După 
ce. timp de. vreo doi ani. 
mă tot inițiase în tainele 
strungăriei, ocupindu-sc de

mai dus altă dată cu alt 
reper, omul răspundea cu 
bunăvoință la întrebări, mă 
sfătuia, mă indruma. Dar. 
pină la urmă, insăși bună
voință lui m-a trezit la 
realitate. Intr-un anumit

MOMENTUL

MA TU Rl ZĂRII

mine pas cu pas, ajutîn- 
du-mă nu numai să-mi în
sușesc niște priceperi și 
dexterități oarecare, dar și 
să înțeleg bine rostul fie
cărui desen, fiecărei miș
cări, fiecărui gest în 
manipularea acestei mașini 
atit de complexe, m-a lăsat 
într-o bună zi singur, să 
lucrez de capul meu. M-am 
dus la el o dată cu o piesă 
să-1 întreb ceva, m-am

moment — n-aș putea să 
precizez cind s-a intimplat, 
deși țin minte cu exactita
te fiecare amănunt al epi
sodului — mi-a fost brusc 
rușine să-1 mai sicii cu în
trebările : investise in mine 
atîtea cunoștințe incit sim
țeam că, de-acum înainte, 
fiecare întrebare riscă să-1 
jignească, riscă să-i dea 
senzația că nu și-a făcut 
cum trebuie datoria de a

mă învăța meserie. Cum 
să nu fiu eu in stare, cu tot 
ce șiiam, să înving singur 
un obstacol ? Și. din clipa 
aceea, mi-am pus eu în
sumi creierul la contribuție 
ca să descopăr soluții, să 
rezolv cu puterile mele 
problemele și dificultățile 
pe care- mi le ridica în cale 
meseria. De-abia atunci am 
devenit conștient de cit de 
multe lucruri sint in stare, 
mi-am descătușat parcă 
niște energii nebănuite, am 
început să am inițiativă, să 
nu mă mai mulțumesc cu 
ce făcusem, să tind spre 
mai bine, mai rapid, mai 
frumos. Momentul jenei, al 
rușinii a fost, în fond, mo
mentul adevărului, mo
mentul biruinței adevăratei 
mindrii profesionale, mo
mentul maturității...

...A-l face pe ucenic, pe 
învățăcel să simtă rușinea 
de a nu rezolva el singur 
o problemă a meseriei — 
iată o mare lecție pedago
gică pe care Ștefan Bdr i-a 
transmis-o lui Nicolae Ma
ticek și pe care Nicolae 
Maticek (cum mi-au rela
tat o mulțime de oameni 
de la „Unirea") o transmi
te la rîndu-i numeroșilor 
săi învățăcei într-ale strun
găriei — și ale vieții.

Victor BIRLADEANU

pe nedrept bporeclit" jet 
de echipă. Profitind de 
unele omisiuni ale norme
lor legale — care stabilesc 
numărul minim, dar nu și 
pe cel maxim, de muncitori 
dintr-o echipă — acest in
divid e departe de a nulii 
cea mai mică dorință de 
a-și exercita onest profesiu
nea pe care, eventual, a in- 
vățat-o. O verigă esențială 
a exigenței, a preocupării 
pentru calitate, lipsește, in 
aceste cazuri — ba. mai rău 
de atit. șeful de echipă de
vine un activ promotor al 
mentalității mic-burgheze, 
al goanei după bani ne
munciți : „dacă plătiți atit, 
ne angajăm !“ ; „dacă nu 
vă convine, plecăm !“ Iar 
ceea ce condiționează ei atit 
de categoric se dovedește a 
fi, in cele din urmă, o mun
că de proastă calitate, de 
mîntuială.

— Buclucul — e de pă
rere Mișu Stroe — vine de 
la lipsa' de exigentă a șefi
lor noștri. Eu sint de a- 
cord : cel care face treabă 
bună, sâ ciștige bine. Dar 
dacă nu-l arzi pe om la 
buzunar, atunci cind e ca
zul. apoi nu mai face trea
bă. La acest bloc, eu n-am 
văzut pe nimeni din condu
cerea șantierului să vina, 
pe parcursul execuției, și 
sâ facă vreun control. Se 
spune că dacă echipele nu 
sint plătite cum cer — in
diferent de calitatea lucră
rilor — ele pleacă in altă 
parte. Ia să se facă o în
cercare, să nu li se plă
tească decit pentru ceea ce 
au muncit și au făcut bine. 
Să vedem unde o să 
plece ?

încerc să aflu părerea 
foarte tinărului inginer Do- 
roftei despre exigenta ne
cesară față de lucrările e- 
xecutate și despre măsurile 
prin care se poate acționa 
pentru a le impune un 
standard ridicat.

— Deocamdată n-am con-

dlțli să fiu exigent. Nu-ml 
pot permite să-mi fac me
seria : dacă aș avea pre
tenții mai mari, oamenii ar 
pleca și șantierul nu-mi dă 
alte echipe in loc. Ml 8-a 
reproșat, uneori, că nu-s 
mal drastic, că nu înjur, 
că-mi place sâ mal pun și 
eu mina pe o lopată ; sini 
do părere că oamenii tre
buie tratați omenește.

Desigur, oamenii trebuie 
tratați omenește, iar exi
gența nu se manifestă prin 
violențe de limbaj. Dar 
contrar părerii interlocuto
rului meu — cel puțin așa 
cum rezultă ea din această 
declarație — între omenie 
și exigență nu numai că nu 
există nici o incompatibili
tate, ci, dimpotrivă, ele sint 
indisolubil legale. Adevăra
ta omenie nu poate înflori 
decit în climatul unei reale 
exigențe. Omenie mai în
seamnă și echitate !

Datorită toleranței sint 
plătiți și cei care nu lac 
nimic sau fac prea puțin 
6au lucrează neglijent. Banii 
care Li se cuvin unora pen
tru ceea ce muncesc efec
tiv, banii care li se cuvin 
celor conștiincioși, celor 
harnici, celor pricepuți, trec 
in buzunarul indolenților, 
leneșilor, incompetenților. 
Oare asta se mai poate 
numi... omenie ? Nu cum
va tocmai acest mod greșit 
de a înțelege omenia dă 
apă la moara celor puși pe 
căpătuială, nu cumva toc
mai această atitudine i-a 
învățat pe unii — pentru 
că le-a îngăduit-o ani in 
șir — „sâ ia bani mulți 
pentru muncă puțină" ?

Nu pun aici în discuție 
r.umai cele spuse de ingi
nerul Doroftei — care, pro
babil. nu este nici singurul 
și nici cel mai vinovat din
tre cei răspunzători pentru 
starea de lucruri descrisă 
in ancheta de față. Mai e- 
xistă, desigur, și motiva
țiile tehnico-organizatorice, 
cauzele așa-zis obiective, 
întreg cortegiul de expli
cații, pe care îl știm cu 
toții prea bine și de care 
ne-am cam săturat, ca să 
spunem lucrurilor pe nume. 
Nu e pentru prima dată 
cind ziarul nostru scrie 
despre calitatea lucrărilor 
in construcții. Ceea ce adu
cem însă acum in atenția 
opiniei publice ține de do
meniul mentalității, al con
vingerilor. al formării con
științei. Căci, cum spuneam, 
in loc de omenie ar fi fost 
mult mai exact să fie pro
nunțat. in rindurile de mai 
sus. cuvîntul tolerantă. Iar 
rezultatul desfășurării aces
tui larg evantai al toleran
tei nu este altul decit lu
crul de proastă calitate, este 
chiar blocul despre care 
discutăm — și care se vede 
de la bun început că e 
prost executat — ca și alte 
lucrări făcute de mîntuială. 
De unde se poate constata 
că. atunci cind toleranței I 
se dă numele pompos de 
omenie, lucrul de mintuia- 
lă și inechitatea merg 
mină-n mină.

Gheorghe 
SASARMAN

POȘTA PAGINII

Eroarea părerii citate 
la inceput n-ar fi atit de 
gravă dacă ea n-ar da și 
tonul la erori in gindirea 
și comportarea unora. Sint 
membri ai societății ca- 
re-și dizolvă cu nonșalan
ță propriile familii, devin 
văduvi de bună voie pe 
ringul mișcătoarelor rela
ții. Multe destrămări de 
familii se produc pentru 
că. in fața unor animozi
tăți mai mici sau mai

trăinicia celulei formate 
de bunăvoie.

Interesul social este jus
tificat pentru că. de la pri
mul pas greșit in legătură 
cu familia, suferă cineva. 
Nu se poate să nu sufere 
c.neva. Deci fie și din a- 
ceastă logică simplă, orice 
tulburare a armoniei fami
liale nu mai înseamnă o 
problemă personală, ci un 
act de inechitate. Darămite 
cind tulburările afectează

și mai plină de bucurie. Iar 
el — Marin N. — era bine
venit la orice oră (servi
ciul îi impunea un program 
mereu neprevăzut). Venind, 
oricit de supărat, oricit de 
tirziu, avea o vorbă : „Ce 
mai stai ? ! Tu știi care-i 
datoria ta". „Datoria" soției 
era 6ă-i toarne apă-n 
pumni, tabiet banal, dar 
apa turnată era rece și 
bună, șl calmă, și vie, dez
morțea mușchii și invese-

bun, că-și stricase sie-și 
familia, i se părea insig
nifiant lui Marin N. la 
temperatura patimii ca- 
re-1 cuprinsese.

Dar dacă el nesocotea im
plicațiile aventurismului, 
colegii de muncă și supe
riorii nu l-au trecut cu ve
derea. Unda tulbure a vie
ții a atins și conduita pro
fesională. Oricum, insă, to
varășii lui n-aveau de gind 
să-1 lase să se comporte

Un cer de semne de întrebare...

mari, a unor temporare »i 
inerente oscilații in tem
peratura sentimentelor, in 
fața unor eventuale difi
cultăți etc, soții, uitind 
tocmai răspunderea socială 
pe care o au. nu întreprind 
nimic ca să salveze nava 
Încercată de valuri. Nu 
întreprind nimic ca să se 
ridice la înălțimea serio
zității relațiilor de familie, 
pe care continuă să le pri
vească drept roade ale u- 
nei opțiuni strict persona
le. Asemenea oameni sint 
conștienți de libertatea ab
solută a Încheierii căsăto
riei. dar nu completează 
această libertate cu răs
punderea ulterioară. tot 
atit de completă, pentru

FAMILIA 
pe ecranul panoramic

sarcinile sociale majore ale 
celulei familiale, cum ar fi 
aceea de a forma viitori 
oameni !

...Soții N. din Ploiești 
s-au căsătorit In urmă cu 
14 ani. din dragoste. Amin- 
doi erau harnici, cu timpul 
și-au înjghebat o gospodă
rie model, vreo șapte ca
mere. clteva garnituri dt 
mobilă, orătănii. grădină 
flori alcătuiau decorul din 
care nu lipsea nimic. O fe
tiță leit taică-său făcea în
toarcerea bărbatului acasă

lea fața. Fc-meia era cam 
tăcută, insă cite glume nu 
se fac pe seama nevestelor 
gureșe, incit lui Marin ii 
plăcea muțenia ei. Privirile 
iubitoare și fidele valorau 
mai mult decit orice con
versație.

In acest echilibru, cimen
tat cu vremea, o alu
necare ca cea suferită de 
M. N. acum trei ani putea 
fi depășită aproape fără 
urmări. Subit i-a plăcut o 
altă femeie. Că aceea 
nu avea un renume prea

după cum îl tăia capul. 
Purta o uniformă — era 
subofițer de miliție — și 
il obliga la o desăvîrșită 
integritate morală. Cuprins 
de amețeala lipsei de răs
pundere, M. N. n-a înțe
les nici in momentul in 
care i s-a atras sever aten
ția că trăiește nu o pasiu
ne, ci o aventură ieftină și 
că partitura ei nu e o pro
blemă exclusiv personală, 
ci are serioase implicații 
morale și sociale. A res
pins ajutorul incercat. Și a 
fost trecut in rezervă.

In acel moment. apa 
naufragiului l-a ajuns și pe 
eL Putea observa consecin
țele pe care le provocase 
dezertind de la îndatoriri

Faptul s-a petrecut în pe
rioada gravului gest al iz
gonirii soției și copiilor din 
domiciliul conjugal. Curind 
s-a văzut și eșuat profesio
nal. Dar acesta a fost abia 
începutul avalanșei.

Drama judiciară a destră
mării familiei N. durează 
de vreo doi ani și va mai 
dura. Dar consecințele a- 
cestei destrămări s-au și 
produs : trei din patru 
membri ai familiei locuiesc 
pe unde apucă, in timp ce 
M. N. se tirguie pentru 
bunuri, pentru resturile e- 
pavei. adică (în paranteză 
fie spus, e o mare îndrăz
neală să mai pretinzi jus
tiției resturi din ce ai sfă- 
rimat prin injustețe.) Edu
cația copiilor e grav peri
clitată. Bunăstarea gospo
dăriei. realizată prin forte 
comune. a pierit. Stima 
colegilor de muncă, inclu
siv pentru vechea lui viată 
de familie, colegi care-1 vi
zitau cu inima deschisă și-1 
considerau un model în 
căsnicie, s-a topit odată cu 
îndepărtarea lui. Femeia 
visurilor de-un sezon l-a 
abandonat dună scurt timp, 
căutindu-și alte consolări 
pentru propria ei familie 
sfărimată. Și-a arătat ade
vărata fată. Agățat de o 
nouă combinație — a treia 
— Marin N. a adus in gos
podărie o altă femeie des
părțită, cu un alt copil, iar 
pentru a complica definitiv 
încurcăturile, are si cu a- 
ceasta un urmaș. Privind in 
iur. ce altceva noate vedea 
acum Marin N. decit de
zastru ?

Nici o satisfacție.
L-am vizitat la abatorul 

din localitate unde și-a gă
sit un post de receptioner.

Ne-am amintit că. in urmă 
cu 11 ani, înaripat, cloco
titor. ceruse el însuși tre
cerea in rezervă pentru un 
an-doi. fiindu-i dor de 
frumoasa lui meserie de 
strungar. Simțea nevoie, 
plin de elan, să mai mo
deleze ceva cu mina lui. 
Dorința, firească, se în
cadra in tonusul sufletesc 
general al lui Marin N. din 
acea perioadă, vitalitate in 
care se înscria și armonia 
conjugală. L-am întrebat :

— De ce nu v-ați întors 
și de această dată la 
strung ? Doar erați îndră
gostit de meserie !

— Nu mai am putere.
Și această lipsă de vlagă 

tot in contextul eșecului se 
înscrie. Ii amintesc de li
niștea simplă a apei tur
nate în pumni, de pacea 
curții lui :

— Vă ieșea fetița in ln- 
timpinare ?

— Să nu mai aud de cea 
mare. E o criminală !

„Criminala" are 12 ani și 
un cer de semne de între
bare deasupra-i. Incrînce- 
narea lui Marin N., la care 
nu ne așteptam, este, de 
fapt incrîncenarea de a nu 
vedea dezastrul celor pe 
care era chemat sâ-i ocro
tească. cu atit mai veni
noasă cu cit se simte el 
însuși victimă a sinistru
lui. Chiar dacă nu-și măr
turisește. simte că a pier
dut totul în incendiul cau
zat de chibritul aruncat cu 
mina lui. Pe care n-a vrut 
să-1 stingă. Pe care s-a în
căpățînat să-1 considere o 
problemă personală. Intr-o 
gravă eroare.

Serqla ANDON

• CU PLĂCERE. Iată o scrisoare care ne face 
să deschidem cu o deosebită plăcere rubrica. Ex
peditorul ei intră direct in subiect : „Nu demult 
am lăsat în tramvai o servietă ce conținea, prin
tre altele, și aparatură de valoare. Incercînd să-i 
dau de urmă, am ajuns pînă la depoul Bucureștii- 
Nol. Aici, nu mică mi-a fost surpriza aflînd că 
servieta îmi și fusese expediată acasă de către 
șeful stației personalului de mișcare, tovarășul 
Gorunescu (in servietă se aflau Însemnate numele 
și adresa mea). Impresionat atît de cinstea celor 
doi lucrători de la I.T.B. care predaseră geanta 
(taxatoarea Ivanov și vatmanul Tronaru) cît și de 
operativitatea cu care șeful stației depoului a fă
cut să-mi parvină acasă (in mai puțin de trei ore), 
cele pierdute, mi-am îngăduit să mă adresez 
paginii „Omul față in față cu exigențele eti
cii socialiste" pentru a sublinia climatul de cinste 
și corectitudine ce caracterizează munca acestor 
salariați". Semnează dr. Gheorghe Eugen Bucur, 
bd. 1 Mai nr. 166, bloc 2, ap. 66, sectorul 8, Bucu
rești.

• MUTAȚIE. Ca orice mutație de amploare și 
cu implicații asupra conștiinței oamenilor, fluxul 
specialiștilor către matca producției, generat de o 
nouă legislație adoptată în această primăvară, a- 
pare cu consecvență și în preocupările corespon
denților noștri. Am redat și vom mai reda opinii 
pe această temă. Deocamdată ne reține atenția 
scrisoarea unui cititor ploieștean, cu stil îngrijit 
și începuturi de febră literară. „Vă trimit roman
țat un caz care nu este unic" (sîntem convinși ; 
printre altele și deoarece observăm că acel... „caz" 
sînt de fapt... două). Asupra exemplelor vom re
veni într-un alt context, importantă ni se pare, 
pînă una alta, morala scrisorii de însoțire : „Am 
vrut să redau cazul nu ca o sesizare, ci un caz in 
care se vor recunoaște mulți tineri ingineri", ne 
explică cititorul nostru. El Insistă asupra obliga
ției de a fi duse pînă la capăt cu conștiinciozitate 
măsurile inițiate de partid pentru legarea nemij
locită a specialistului de producție, ceea ce repre
zintă, în același timp, o îndatorire cetățenească șl 
o condiție de etică profesională. Frumoase gînduri, 
ne-am zis, apropiindu-ne tot mal mult de sfirsitul 
scrisorii, acolo unde corespondenții notează,' de 
obicei, date despre ei înșiși. „Sînt tehnician, lu
crez... intr-un birou de elaborare de norme", aflăm 
cu puțin înaintea semnăturii. Da, da. „Cazul ro
manțat" nu este unic !...

• PIINEA E PUNE!... Ni se pare atît de 
firesc că ziarul se cumpără dimineața, proas
păt, pentru simplul motiv că atunci apare, 
incit nu ne-am gindit niciodată dacă gestul 
reflex al sutelor de mii de cititori poate a- 
vea și alte semnificații. „Sint o cititoare con
secventă a ziarului «Scinteia.. de aproape trei de
cenii, ne scrie Maria Tudan din Lugoj. Nu cred să 
fi scăpat lecturii mele citeva numere ale ziarului, 
din cine știe ce motive : îmi este necesar ca pli
nea". Ca piinea ? Frumoase cuvinte pentru noi. Nu 
spunem că am așteptat această scrisoare ca să ne 
simțim angajați față de cititori, dar cit de mult ne 
obligă astfel de comparații I Cunoaștem că lumea 
ia ziarul nu pentru cote la bursă, nici pentru re
clame, nici pentru anunțuri, nici pentru cancanuri. 
Știm că ni se pretind informații și idei, chemări 
șl atitudini. Plinea e pîine I...

S. A.
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FAPTUL
DIVERS
Ceramică I

CIND LIPSA INIȚIATIVEI ISTE ACUZATA 
DE CEI DATORI SA AIDA INITIATIVE 

activitatea culturală intirzie la granița bunelor intenții

j Al 125 000-lea tractor livrat la export

din epoca
bronzului

I

Jlgodin este numele celei mai 
recente culturi materiale pri
vind cocea timpune a bronzu
lui. dofacaperjia pe teritoriul pa
triei noastre. Identificată prin 
săpăturile arheologice efectua
te la LeQjceni (Harghita) de 
către Jânos Păi și Horvâth 
Csaba. de la muzeul din Miercu
rea Ciuc. in colaborare cu Pe
tre Roman, de la Institutul de 
arheologie din București, noua 
cultură se caracterizează 
ceramică ornamentată cu 
presiuni de șnur, avind cores
pondente similare in Europa 
centrala. Tot săpăturile de la 
Leiiceni au dus la descoperirea 
a numeroase tipare pentru tur
narea pieselor metalice, i 
ce permite aprecierea că 
exista un puternic centru 
prelucrare a bronzului.

pnn 
im-

ceea 
aici 

i de

prea plină
Trei turiști străini x-au pre

zentat într-una din zile Zj punc
tul de frontieră Vama Veche 
pentru obișnuitul control va
mal. După ce au deschis port
bagajul mașinii, controlorul va
mal a zărit o pernă electrică 
medicală care i s-a părut cam 
..plină". După o verificare mai 
amănunțită a constatat că in 
ea se aflau mai multe pachete 
cu hașiș. ‘ *
cei ce roiau să se 
asemenea pernă se 
vinpe că vor dormi 
turn și-au așternut.

Așa stind lucrurile, 
culce pe o 
vor 
așa

con- 
după

I Vînăto

adevărată
De peste 30 de ani, Dominic 

Eugen Bucur, tehniciin de vi- 
nătoare la ocolul silvic So
nata. străbate potecile vinăto- 
rești de pe munții Saca și 
Buciu, văile Sebeșului. Inhului 
ți Nirajelor. Si, tot de atunci, 
ia sfirșitul fiecărei călătorii, et 
iși consemnează în carnetul său 
de serviciu impresiile și ob
servațiile făcute. Printre altele, 
sint consemnate in acest jurnal 
scurte istorisiri despre doborirea 
a zeci de vulpi, mistreți și alte 
animiie răpitoare. Simple po
vești vinătorești ? în nici un caz. 
Pentru ilustrarea lor, Dominic 
Eugen Bucur și-a amenajat a- 
casă o expoziție conținind zeci 
de piese valoroase. dintre 
care unele trofee au obținut 
medalii de aur la diverse ex
poziții de vinătoare. O colecție 
rară, care este vizitată cu inte
res de mulți vinâtori.. pasionați 
ca ți el de ocrotire t fondului 
cinegetic.

Biografia
celor 50

I

I
I
I

I

I

I
I

I

I 
I

La liceul ..Unirea" din Focșani. 
Zi de intilnire, după 10 ani. a 
promoției 1963. La apel au răs
puns 50 de absolvenți — azi 
consacrați deya ca specialiști in 
numeroase domenii de acti
vitate. Cei mai mulți s-au în
tors de pe băncile facultăților 
punind umărul la ridicarea noi
lor fabrici din Focșani. Za. dez
voltarea agriculturii j 
Biografia jubiliară a f , 
tru toți plină de împliniri și 
satisfacții. La 20 de ani. cind 
se vor intilni din nou. va f 
desigur, și mii plină de reali
zări. O spun proiectele de vii
tor pe care fiecare dintre ei 
au deocamdată pe masa 
lucru. Să le dorim succes.

I
I
I

1, ia aez- . 
județului. I 
fost pen- I 

și
nd I/b Iiii- *

Iie 
de

Cine poate
da relații?

13 
orei 
din

S-a întimplat in ziua de 
septembrie 1971. In jurul 
19.00, Haralambie Voicu, 
comuna Nicorești, aflat sub 
fluența alcoolului, trecea cu bi- ■ 
cicleta pe podul de peste Șiret I 
din comuna Cosmești (Galați). | 
In acest timp, din sens opus 
(dinspre Tecuci), s-a apropiat I 

, ' 1un autoca- I
mion. După ce a evitat acciden- 

Itul de circulație, șoferul, im- I 
preur.a cu însoțitorul său, au I 
coborit din cabină și i-au apli- I 
cat mai multe lovituri lui H.V., .
trintindu-1 la pămint și conți- I 
nuindu-și apoi drumul. După | 
șase zile. H.V., datorită trau
matismului cranian suferit, a I 
decedat De atunci, cu toate I 
cercetările Întreprinse, șoferul ■ 
in cauză și Însoțitorul său nu ■ 
au putut fi identificați. Șoferul. I 
in virstă de 35—40 de ani, de | 
statură mijlocie, voinic, era 
îmbrăcat cu un pulover de cu- | 
’ _; maro. Autocamionul era | 
de culoare verde, cu prelată, 1 
încărcat cu lăzi. Cine poate da | 
. _i_Td este rugat să se adreseze I 
Inspectoratului județean Galați I 

Ministerului de Interne. .

I
I
I (dinspre Tecuci). < 

de locul respectiv 
mion. După ce a e

I
I
I
ilmbrt 

lo are 
de ci

I încarci
relații

Inspec 
al Mn

I
I
I

Rubrica redactată de
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

ți corespondenții „Scînteii1 I

O scrisoare sosită zilde trecute la 
redacție nc-a reținut atenția in mod 
deosebit. Semnatarii acesteia, oameni 
de diferite profesii care trăiesc și 
muncesc acum in Capitală, dar care 
s-au născut și au crescut pe aceleași 
meleaguri — satul Plăvălar din co
muna Udești — Suceava, ne relatau, 
cu îndreptățită îngrijorare, despre 
slaba activitate politico-educativă. ca 
și despre totala lipsă a oricărui fel 
de activități cultural-artistice in sa
tul lor natal. La fața locului, pc viu, 
aveam să ne convingem dc justețea 
acestor sesizări, in special a acelora 
referitoare la declinul activității cul
tural-artistice. Dar iată concret cum 
stau lucrurile. In anul 1968 și-a în
cetat activitatea formația de teatru. 
Doi ani mai tirziu s-a descompus 
formația corală, cu o tradiție de mai 
mulți zeci dc ani. O soartă similară 
au avut-o apoi formația de dansuri 
$i brigada artistică de agitație. De 
altfel, in ultimii 4—5 ani aici au ve
nit din ce în ce mai rar brigăzi ști
ințifice : la activitatea cu cartea și 
cu filmul au fost cuprinși un număr 
tot mai scăzut dc localnici, ca să nu 
mai vorbim de faptul că de o bună 
bucată de vreme n-a mai trecut prin 
sat nici un conferențiar trimis de 
forurile județene.

Paradoxal, dar acesta este adevă
rul : in timp ce gospodarii din Plă
vălar. al doilea sat ca mărime din 
cele 10 cite numără comuna lui 
Euscbiu Camilar, își aduc o contri
buție importantă la activitatea eco
nomică a C.A.P. Reuseni (anul tre
cut această unitate a fost distinsă cu 
Ordinul Muncii clasa I). iar viața 
social-economică a satului lor cu
noaște. pe măsura eforturilor depuse, 
importante schimbări, viața spiritua

lă nu numai că nu a ținut pasul, 
cum ar fi fost firesc, cu aceste în
noiri, ci, dimpotrivă, treptal-treptat 
au incoput să dispară și activitățile 
devenite tradiționale. Cauzele ? Mul
tiple. Dc la directorul căminului cul
tural și al școlii, învățătorul Gheor
ghe Stamate, dascăl aici in sat de 40 
de ani. aflăm desțpre situația tristă a 
localului căminului cultural. Clădirea, 
o construcție impunătoare, realizată a- 
proape in totalitate prin contribuția 
voluntară a sătenilor, a fost folosită 
efectiv numai in perioada 1958—1968. 
In ultimii 5 ani, ușile i-au 
stat închise, deoarece clădirea, avind 
pereții putrezi de la .temelie pină la 
tavan, se afla in pericol de dări- 
mare. în treacăt fie spus, un spe
cialist venit la fața locului constata 
cu resemnare că mai mult ar costa 
demolarea acestei clădiri decit ma
terialele recuperabile. Dar tot a- 
celași specialist Iși manifesta, pe 
bună dreptate, surprinderea că n-au 
fost luate măsuri operative pentru 
efectuarea reparațiilor necesare încă 
în urmă cu 5 ani.

Iată, așadar, o primă cauză — 
lipsa unei baze materiale adecvate, 
a unui local corespunzător, in care, 
zilnic, după orele de muncă, să 
pulseze viața cultural-educativă. așa 
cum se Intimplă in numeroase locuri 
de pe cuprinsul județului Suceava. 
Dar. așa cum spuneam, nu este și 
singura cauză. Cum se explică, de 
pildă, faptul că în Plăvălar. sat ce-i 
drept mai îndepărtat de centrul de 
comună, n-a fost organizată in ul
timii ani nici o duminică cultural- 
artistică și sportivă ? Nu s-ar fi pu
tut amenaja, in acest răstimp. cu 
mijloace puțin costisitoare, o scenă 
in aer liber, unde, periodic, pe baza

Un reușit spectacol 
al operetei bucureștene

De mult nu am mai 
văzut un public atit de 
sincer entuziasmat la 
un spectacol de ope
retă ! Nu s-a aplaudat 
politicos, nu a trebuit 
să se închidă ochii la 
vechile, la știutele for
mule melodramatice, 
nu a fost necesar să 
se treacă cu vederea 
adausurile dansante ; 
nimeni nu a numărat 
minutele pină cind 
ansamblul coral avea 
să-și termine pateticul 
final... Cum s-a intim- 
plat ? Opereta și-a im
pus in această stagiu
ne un punct de vede
re nou. animată de do
rința de a se debara
sa de acele bătrini- 
cioase maniere de 
tratare a spectacolelor. 
Și nu este un exem
plu mai concludent 
pentru reușita ac
țiunii, decit premie
ra ..La calul bă
lan" de Ralph Be
natzky. Opereta este 
melodioasă. ariile, 
duetele cunoscute, su
biectul simplu. an
trenant. Glume. în
curcături. momente li
rice... Intr-un cuvint. o 
operetă după toate 
regulile clasice, care 
insă, intr-o regie mai 
puțin inspirată, ar fi 
putut cădea ușor in 
desuet. ar fi intraț 
cuminte in rindul 
spectacolelor ..vechi", 
avind cel mult un suc
ces mediocru si o via
tă nu foarte lungă. 
Trebuie salulată. de 
aceea, inițiativa con
ducerii operetei de 
a solicita cola
boratori înzestrați, cu 
o bună știință a 
meseriei. Astfel, laa- 
cest spectacol direcția 
de scenă a fost sem
nată de A. I. Arbore, 
autor al atitor specta
cole lirice de televi
ziune. al unor specta
cole de succes de pe 
scena Conservatorului. 
Regia lui A. I. Arbore 
conferă operetei lui 
Benatzky un suflu

proaspăt, plin de tine
rețe. Elimină notele 
desuete. lungimile, 
momentele trenante. 
Impune un ritm des
fășurării și cheamă 
toti actorii să joace, 
să creeze personaje 
vii. caractere notabi
le. Dintr-un tango 
care ar îi putut eșua 
intr-un moment ba
nal. melodramatic, s-a 
realizat un moment 
burlesc, de bună ca
litate. ironic : din- 
tr-o declarație de dra
goste. la fel de lacri
mogenă. s-a realizat o 
scenă cu multă tan
drețe ; s-au impletit

diferitele cadre, li s-a 
dat tonul astfel incit 
ele să se completeze fi
resc. Nici ansamblul 
nu a mai fost perso
najul colectiv uniform 
care apărea să mar
cheze punctele culmi- 
nante, ci o lume pes
triță. pe care o pri
vești, și înțelegi mai 
bine tabloul pe care 
a vrut să-1 descrie au
torul operetei. Deci 
regia lui Arbore ple
dează pentru un spec
tacol de operetă mo
dern. din care să fie 
excluse desuetul, con
formismul. Apoi tre
buie să consemnăm 
meritul tinerei core
grafe Mihaela Atana- 
siu. cunoscută pu
blicului pentru rea
lizările sale pe scena 
operei ieșene. Dansu
rile au fost aplaudate, 
soliștii (amintim ne 
Maria Mitrache, Vic
tor Vlase...) s-au în
trecut să dea culori 
noi unor dansuri de 
epocă, sau pitoreștilor 
tiroleze. Coregrafa a 
compus fiecare mo
ment. a eliminat știu

tele finaluri. cunoscu- 
ții pași, acele intrări 
și ieșiri care mai mult 
dezorganizau corpul de 
balet. Numerele core
grafice, deși uneori 
pot fi privite ca ..nu
mere" in sine, meri
tă să fie călduros a- 
nreciate pentru inge
niozitate, pentru ritm.

Să menționăm. nu 
in ulțimul rind, nu
mele artiștilor opere
tei care au făcut un 
joc scenic inspirat, 
arătând cum se poate 
interpreta o operetă, 
intr-un limbaj actori
cesc modern. Astfel, 
s-au impus spectatori
lor : Valii Niculescu, 
excelentă in rolul ace
lei tinere peltice. 
George Hazgan, cu o 
reușită mimică, un 
umor sănătos, Cornel 
Rusu, dind ..junelui 
prim" istețime, dezin
voltură. Lucia Roic, 
conturi nd o ener
gică hangiță. Sem
nalăm prezenta Cleo- 
patrei Melidoneanu, 
efortul de a se in
tegra unui joc spiri
tual. aptitudinile tină- 
rului Virgil Bojesejt. 
vocea Danielei Voicu, 
sobrietatea lui Elizeu 
Simulescu. Corul și 
orchestra, sub condu
cerea lui Constantin 
Râdulescu, au sunat 
mult mai bine ca de 
obicei, mai viguros.

Așadar, la operetă, 
regia, coregrafia, sce
nografia (Arrhinio 
Tordănescu semnează 
un decor simplu, a- 
decvat) au invitat ac
torii, întregul ansam
blu să facă din ope
reta lui Benatzky. atit 
de cunoscută, un spec
tacol nou. cu multă 
vervă. Este realmente 
un succes, o deschi
dere largă sore spec
tacolul de operetă 
modern, de calitate 
oe care 11 dorește pu
blicul de azi.

Smaranda 
OȚEANU

unor programări, să prezinte pro
grame cultural-artistice taraful de 
muzică populară din Racova sau fan
fara din Știrbăț. formațiile dc dan
suri din Reuseni și Rus Mânăstioara, 
corul și formația de teatru din 
Udești, precum și alte colective ar
tistice care activează in satele co
munei ?

— A lipsit inițiativa locală, recu
noaște franc și concis tovarășul Pe- 
trea Borza, secretarul comitetului co
munal de partid și primarul co
munei.

Inițiativa organelor comunale de 
partid și de stat, desigur, precizăm 
noi, precum și a mai multor comi
tete și comisii dc aici, cu diferite a- 
tribuții in domeniul muncii politico- 
educative și cultural-artistice.

„Situația de la Plăvălar — ni s-a 
spus in continuare — ne-a dat mult 
do gîndit și vom lua măsuri ca. prin 
antrenarea tuturor factorilor respon
sabili să rezolvăm grabnic cerințele 
îndreptățite ale cooperatorilor. Dar 
oricum nu s-ar fi ajuns la o aseme
nea situație dacă după îmbolnăvirea 
tovarășului Stamate s-ar fi găsit 
cine să-1 înlocuiască.

Chiar așa să se prezinte lucruri
le ? Nicidecum. La școala generală 
din Plăvălar am discutat cu mai 
multe cadre didactice care sint dor
nice în orice moment să preia și să 
ducă mai departe tradițiile cultural- 
artistice ale satului, al căror mare 
animator, un adevărat activist cul
tural a fost și mai continuă să fie 
pe măsura puterilor învățătorul 
Gheorghe Stamate. învățătoarea Di- 
dina Struț, colegii săi Valerian Po- 
povici și Reveca Pauliuc așteaptă să 
fie investiți cu responsabilități pre
cise in această direcție.

încheiem aici însemnările noastre, 
nu înainte de a menționa încă un 
fapt semnificativ. Am intilnit în 
Plăvălar un colectiv compus din ac
tiviști de partid și de staț. colectiv 
care, la indicația biroului comitetu
lui județean de partid, avea sarcina 
să cerceteze și să rezolve operativ 
problemele apărute in comună. Este 
și aceasta o garanție că situația poate 
reveni neîntîrziat la normal, ca urma
re a unor eforturi conjugate din par
tea tuturor factorilor cu răspunderi 
pe linia activității cultural-educati
ve. sub directa conducere a organe
lor de partid.

Gheorghe PARASCAN
corespondentul „Scînteii"

Sesiuna științifică 
consacrată 

lui Dimitrie Cantemir
La București s-au încheiat marți 

lucrările sesiunii științifice a Institu
tului de istorie „Nicolae Iorga" și 
Institutului de studii sud-est euro
pene. consacrată împlinirii a 300 de 
ani de la nașterea marelui savant 
român Dimitrie Cantemir.

Reuniunea, care a deschis seria 
manifestărilor științifice dedicate lui 
Dimitrie Cantemir. a prilejuit relie
farea unor aspecte semnificative pri
vind personalitatea și opera sa. In 
acest cadru, comunicările prezentate 
au analizat și au pus in lumină 
ideile filozofice și social-politice 
înaintate ale savantului domnitor, 
rolul lor inovator in contextul isto
riei și culturii românești. S-a subli
niat aportul lui Dimitrie Cantemir 
la cristalizarea ideii originii latine și 
a continuității poporului român în 
Dacia, precum și contribuția la cu
noașterea sud-estului european și a 
trăsăturilor specifice acestei zone de 
civilizație in conștiința lumii savante 
de pe continent. Au fost, de aseme
nea, aduse precizări însemnate asu
pra circulației operei sale pe cu
prinsul întregii noastre patrii.

★
Cercurile filatelice din întreaga 

țară organizează în aceste zile ex
poziții-concurs consacrate aniversării 
tricentenarului nașterii marelui om 
de stat și cărturar român Dimitrie 
Cantemir. Colecțiile selecționate in 
această etapă vor fi incluse ulterior 
in expozițiile organizate de filiale
le județene și apoi la faza repu
blicană. care va avea loc la Brașov, 
in perioada 28 octombrie 15 noiem
brie a.c. (Agerpres)
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Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează la 8 iulie o 
nouă tragere excepțională Prono- 
expres, la care se vor atribui nu
meroase și importante premii in 
bani (de valoare fixă și variabilă), 
autoturisme ..Dacia 1 300“ și ..Sko
da S100“. precum și excursii in 
R. D. Germană (pe ruta Berlin 
Leipzig—Dresda, cu durata de circa

10 zile) și excursii in Austria (cu 
durata de circa 8 zile).

Participarea la această tragere 
excepțională Pronoexpres se face 
cu bilete de cite 3 lei, 6 lei și 15 
lei. varianta de 15 lei avind drep
tul de participare la toate extra
gerile. Se vor efectua 5 extrageri 
de cite 8 numere din 45. Așadar, 
in total se vor extrage 40 de nu
mere ciștigătoare.
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Piese de schimb ț
pentru aparate radio ț 

și televizoare '
Universalcoop — întreprinde- l 

re specializată în comerțul prin l 
corespondența — pune la dispo- . 
ziția cetățenilor piese de schimb 1 
pentru radio și televizoare, pre- l 
cum și o serie de articole și ’ 
aparate electrice. Printr-o sim- 
plă carte poștală. Universalcoop, . 
cu sediul in București (str. Ser- ) 
gent Nuțu Ion nr. 8—12. secto- l 
rul 4), trimite solicitanților. prin ’ 
poștă, contra ramburs. piesele ) 
sau aparatele de care aceștia i 
au nevoie. »i

t V
PROGRAMUL I

9.00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 59-a.

e.OT Parada sporturilor.
10,00 Telex.
10.05 Avanpremiera.
10,10 Ancheta TV : Tn căutarea 

timpului pierdut11.
10.50 Film serial „Orașul Negru". 

Producție a televiziunii din 
R. P. Ungară. Episodul IV — 
..Rosalie11.

11.50 La ordinea zilei. Azi. județul 
Vilcea.

12,05 Moment folcloric cu Maria 
Enache Pop. Mariana Lungu 
și echipa de dansuri a Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Bacău.

12 20 Revista llterar-artistlcă TV.
13.W Telejurnal.

17,00 Fotbal : Semifinalele ..Cupei 
României" : Metalul Bucu
rești — Chimia Rm. Vilcea. 
Transmisiune directă de la 
Pitești.

18.45 Luminile rampei. Pagini pre
clasice în interpretarea for
mației de cameră a Filarmo
nicii „George Enescu". în 
program, lucrări de G. F. 
Haendel.

19.00 Timp șl anotimp in agricul
tură.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. Cincinalul înainte 

de termen. 1973 — an hotâ- 
ritor.

20,00 Cinteeul săptămlnii : „Iți
etnt, țara mea11 de Viorel 
Doboș. Text de Gheorghe 
Dragomirescu. interpretează 
Ion Bogza.

20,05 Teleobiectiv.
20.25 Telecinemateca : Ciclul Zbig

niew Cybulskl — „Cenușă șl 
diamant11. Regia : Andrej 
Wajda. Cu : Zbigniew Cy- 
bulski, E. Krzyzewska.

22.05 24 de ore. România în lume.
22.45 Stadion.

PROGRAMUL II

20.00 O viață pentru o idee : Dr. 
Ignaz Semmelweis (II).

20,30 Agenda.
20.40 Tineri interpreți. Selccțiuni 

din programul susținut de 
elevii Liceului de muzică 
„Ion Vldu11 din Timișoara, la 
faza județeană a Festivalului 
școlilor de artă.

21.20 Ghișeul.
21.40 Mugurel de cintec românesc.
22,10 Roman foileton „Noile aven

turi ale mușchetarilor1'. Epi
sodul II — „Conspirație".

cinema
• Salclmul liliachiu : LUMINA — 
9; 11.15: 13.30: 16; 18.30; 20,45.
• Lumea se distrează : CAPITOL 
— 9; 11; 13: 15; 17; 19: 21, la gră
dină — 20,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

) în pasionanta întrecere pe care 
i o desfășoară in cinstea zilei de
’ 23 August, constructorii de trac-
i toare din Brașov au înregistrat in
< palmaresul lor bogat în realizări
‘ un nou și important succes : livra-
i rea la export a celui de-al 125 000-
’ lea tractor. Din 1952, cind primele
' tractoare produse in orașul de la
i poalele Timpci au incoput să lu-
, treze in afara granițelor țării și
1 pină astăzi, industria românească
i de tractoare a parcurs un drum
* ascendent, produsele ei afirmîn-i du-se ferm pe piața mondială. Da-
i torită performanțelor tehnico-eoo-
1 nomice și funcționale superioare
l pe care le posedă — și anume : ro-

bustețe, capacitate de a fi utilizate 
ț la o gamă largă de lucrări din cele 
i mai diferite domenii, forță de trac- 
' țiune, viteze de lucru sporite, con- 
l sum de combustibil redus, mane- 
.’ vrabilitate ușoară și confort imbu- 
) nătâțit — tractoarele românești se 
t situează astăzi la nivelul oelor mai

prestigioase mărci și clase de trac
toare străine. Atestarea acestor ca
lități a fost confirmată prin nenu
măratele aprecieri elogioase făcute 
cu diferite prilejuri, in scris sau 
verbal, de beneficiari, prin rezul
tatele și ecourile concursurilor șl 
expozițiilor internaționale la care 
tractoarele noastre s-au impus in 
modul cel mai categoric, prin fap
tul că cele mai renumite institute 
de specialitate din Europa au omo
logat tractoarele românești. Pină 
acum, tractoarele produse la Bra
șov s-au exportat in nu mai puțin 
de 75 de țări ale lumii, printre cei 
mai recenți beneficiari externi nu- 
mărindu-se S.U.A. (din 1971 numă
rul tractoarelor exportate aici a 
crescut de la 515 la 3 560), Irlanda, 
Elveția.

Solicitările mereu sporite de 
tractoare românești peste hotare 
au făcut ca ponderea exportului să 
urce vertiginos, mai cu seamă in 
ultimii cîțiva ani. Anul trecut, de

pildă, peste 53 la sută din produc
ția uzinei a fost livrată la export, 
în anul acesta, ponderea tractoa
relor și pieselor de schimb destina
te exportului va fi dc aproximativ 
75 la sută. Numai de la începutul 
anului și pină in prezent au fost 
expediate unor beneficiari. din 
circa 30 de țări, un număr de 
aproape 11 000 tractoare, cam 'tot 
atitea cite s-au livrat la export 
din 1952 pină in 1960. De subliniat 
că, odată cu creșterea numerică a 
tractoarelor exportate, a crescut și 
gama acestora. La ora actuală se 
exportă in paralel nu mai puțin de 
7 tipuri din cele 15 tipuri aflate 
in fabricația de serie a uzinei.

Diversificarea fabricației de trac
toare și adaptarea acesteia la ce
rințele pieței externe va avea ca 
efect o creștere și mai substanțială 
a exportului.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"
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Taxă pentru muzică s-a introdus. Pe cind amenzile pentru lipsa de receptivitatedin
Acționând ca un fac

tor de educație civică, de 
generalizare a experien
ței pozitive, pentru com
baterea manifestărilor de 
neglijență și lipsă de 
răspundere față de ce
rințele și interesele popu
lației. controlul obștesc 
din județul Vilcea des
fășoară. potrivit legii, o 
susținută activitate in 
toate unitățile de servire 
publică. Iar rezultatele 
intervențiilor echipelor 
cetățenești se reflectă in 
îmbunătățirea activității 
sectoarelor controlate.

Cu toate acestea, sint 
destul de frecvente ca
zurile in care — in ciu
da propunerilor valoroa
se venite din partea e- 
chipelor de control ob
ștesc — conducerile de 
întreprinderi manifestă 
o atitudine de tolerare și 
chiar de acoperire a di
feritelor abateri de la 
etica profesională, nein- 
tervenind hotărit pentru 
întărirea simțului de răs
pundere in rindul lucră
torilor. Astfel de exem
ple am intilnit și cu 
ocazia raidului întreprins 
zilele trecute prin unită
țile subordonate O.C.L. 
„Alimentara" și T.A.P.L. 
Rm. Vilcea.

O primă constatare : 
procesele-verbale înche
iate de către membrii e- 
chipelor de control ob
ștesc in unitățile aces
tor organizații comer
ciale rămin, deseori, sim
ple consemnări in regis
trele unice de control. La 
singura autoservire din 
zona nord a municipiului 
Rm. Vilcea — cartier in 
care locuiesc peste 3 000 
de cetățeni — aprovizio
narea cu produse ali
mentare se face numai 
de două ori pe săptâmi- 
nă, deși unitatea nu dis
pune de spațiul cores
punzător creării stocului 
minim de mărfuri. Din 
această cauză, lipsa u- 
nor produse de largă 
cerință se face simțită cu 
o frecvență care ar fi 
trebuit să dea de gîndit 
organelor comerciale.

serviciile publice vîlcene?
Dar, din păcate, nu s-a 
întâmplat astfel. Și la fel 
s-au petrecut lucrurile și 
la alimentarele din car
tierele Petrișor. Gară, 
sau din stațiunile bal
neoclimaterice de pe va
lea Oltului.

După cum rezultă din
tr-un proces-verbal con
semnat in registrul res
taurantului „Casa vil-
ceană", membrii echipei 
de control obștesc se
sizau că in mod abuziv 
și ilegal s-a introdus ta
xarea consumatorilor cu 
5 lei pentru... muzică. De 
asemenea, a mai fost 
semnalat că la braseria 
„Doina1* sint nefolosite o 
serie de utilaje și insta
lații moderne, că la res
taurantul „Zăvoi", ca și 
la cofetăria ..1 Mai" nu 
s-au dat în exploatare 
instalațiile de apă caldă 
etc. etc. Ce s-a intim- 
plat? Conducerea T.A.P.L. 
Rm. Vilcea a tăcut pen
tru simplul motiv că... 
nici măcar nu i-au ajuns 
la ureche faptele res
pective. Cind totuși re
gistrele unice de control 
au fost „vizate" de că
tre tovarășul Nicolae Su
ci u, responsabil cu teh
nica și organizarea co
merțului, acesta s-a mul
țumit să dea in toate ca
zurile un răspuns ste
reotip și ineficient : 
..Luat cunoștință și s-a 
făcut cunoscut (sic !) ser
viciilor de resort pentru 
a lua măsurile respec
tive". Dacă intr-adevăr 
sint rezolvate pină la 
capăt propunerile echi
pelor de control obștesc, 
nimeni nu s-a mai inte
resat. Firește, la controa
lele următoare sesizări
le au fost înregistrate din 
nou. și din nou fără re
zultat.

Despre lipsa de recep
tivitate a unor condu
ceri de întreprinderi a 
fost sesizat și consiliul 
municipal F.U.S. — Rm. 
Vilcea, însă nici acesta 
nu a acționat cu mai 
multă fermitate, in spi
ritul legii. Ba mai mult, 
deși iși propusese ca in

cursul lunii mai să or
ganizeze o consfătuire pe 
această temă, cu partici
parea responsabililor e- 
chipelor de control ob
ștesc și a directorilor li

ni taților supuse contro
lului, această acțiune a 
fost aminată pentru o 
altă dată, care n-a fost 
stabilită insă nici pină 
in ziua de azi.

DIN POȘTA RUBRICII
Intervenție promptă. „In comuna Broșteni. județid 

Suceava, activitatea echipelor de control obștesc a 
fost — pină la sfirșitul trimestrului I a.c. — necores
punzătoare. Dar, ca urmare a intervenției consiliului 
comunal F.U.S. — care a numit doi împuterniciți din 
rindul pensionarilor pentru a mobiliza și însoți echi
pele pe teren — situația s-a îndreptat radical. Iar re
zultatul direct al activizării echipelor a fost îmbunătă
țirea muncii in unitățile controlate. A crescut totodată 
și receptivitatea respectivilor conducători de întreprin
deri. Așa. spre exemplu, gestionarei Maria Gavril, de 
la chioșcul de legume și fructe din satul Lungeni. i 
s-a desfăcut contractul de muncă pentru că in pofida 
repetatelor observații făcute de controlorii obștești, 
referitoare la respectarea disciplinei și corectitudinii, 
dinsa nu făcea nici un efort de îndreptare". (GRIGORE 
LUNGU, comuna Broșteni — Suceava).

Vinovatul a fost sancționat. I.A.P.L. „Bistrița" Bucu
rești ne comunică : „Urmare articolului apărut la ru
brica „Registrul public al controlului obștesc", din 
„Scînteia" nr. 9524, vă comunicăm că salariatul nostru 
Zervo Nicolae a fost sancționat cu penalizare de 5 la 
sută din salariu pentru repetarea atitudinii necuviin
cioase față de organul de control".

Cine face ordine ? „Echipa noastră a constatat că in 
curtea căminului de zi a Fabricii de medicamente din 
str. Dionisie Lupu 39 — București există o clădire 
folosită in prezent drept garaj. Am propus în repetate 
rinduri să fie transformată această clădire in bloc ali
mentar^ pentru cămin — ceea ce ar permite mărirea 
capacității acestuia și deci înscrierea unui număr 
sporit de copii — dar încercările noastre nu au dat 
nici un rezultat. Să fie oare vreo legătură intre liosa 
de audiență a intervențiilor noastre și faptul că in* a- 
cest garaj iși țin mașinile doi funcționari superiori din 
cadrul forului tutelai’ al întreprinderii care adminis
trează căminul — respectiv Ministerul Industriei Chi
mice ? (ANETA TIJA, str. Gabriel Peri nr. 4, Bucu
rești).

Colaborare prețioasă : „Doresc să apreciez buna co
laborare care există intre echipele de control obștesc 
din orașul Pucioasa, județul Dîmbovița, și inspecția 
comercială. In urma sesizărilor noastre, inspectorii se 
deplasează la fața locului și sancționează abaterile 
constatate. Astfel au fost amendați responsabilii bu
fetelor din comună și din piața centrală, responsabilul 
magazinului nr. 39 ș.a. Nicolae Udroiu, de la unitatea 
I.L.F. nr. 19, a fost amendat cu 50 lei pentru faptul că 
nu a prezentat conducerii întreprinderii sale registrul 
de control obștesc in care erau inscrise observațiile e- 
chipei cetățenești". (ION ȘF.RBANOIU, str. Republi
cii nr. 154, Pucioasa).

Rubrica realizata de 
Ion STANCIU 
Mihai IONESCU

• Antoniu și Cleopatra : SCALA
— 9.30; 13; 16.15; 19,30, FESTIVAL
— 9: 12,30; 16; 19,30, la grădină
— 20,30, GRADINA DINAMO —
20.30.
• Ultimul cartuș : GRIVIȚA —
9; 11.15: 13.30; 16: 18,15; 20,30,
CENTRAL — 0,15: 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30. AURORA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, la grădină —
20.30. TOMIS — 9: 11.15: 13,30:
15.15; 18,15; 20,45, la grădină — 
20,15.
a Monte Carlo : PATRIA — 10; 
12.30: 15,15: 18: 20.45, LUCEAFĂ
RUL — 8,30: 11; 13.30; 16; 18,30; 
21. la grădină — 21,15.
a O zi mai lungă decit un an : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a Simon Templar intervine : 
BUCUREȘTI — 9: 11.15: 13.30:
16.15; 18.45; 21, la grădină — 20.15. 
EXCELSIOR - 9: 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30. MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20.45, MODERN — 
8,45; ]1; 13.30; 16; 18,30; 21, la
grădină — 20,30.
• Ciprian Poriimbescu : VIITO

RUL — 15,30; 19. ARTA — 15,30:
19, la grădină — 20,15.
q Fluturii sint liberi : FAVORIT
— 8.45: 11; 13.15; 15,30; 18: 20,30,
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30: 16;
18,15; 20,30, la gradină — 20,15.
• Veronica : UNIREA — 16; 18;
20, la grădină — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45.
• Ce se Intimplă, doctore ? : 
DOINA — 11; 13,30; 16: 18,15; 20.30.
• Viva Marla — 10; 12; 14. Stan
și Bran lupi de mare — 16,30;
18,30, Orfeu — 20,30 ; CINEMATE
CA (sala Union).
• Aventurile lui Babușcă : LIRA
— 16; 18; 20, la grădină — 20,15.
• Copiii căpitanului Grant :
BUCEGI — 15,30; 17,45; 20. la gră
dină — 20.30, GIULEȘTI — 10:
15,30; 18; 20,30.
• Aici zorile sint din nou liniș
tite : DRUMUL SĂRII — 15.30; 19.
• Pe aripile vintulul : VOLGA — 
9; 14; 18,30; MIORIȚA — 9,30; 15; 
19,15, GRADINA SELECT — 20,15.
• Bătrinii bandiți : CRINGAȘI
— 15.30; 18; 20,15.

e Rond de noapte : GLORIA — 
11.45; 11; 13.15; 15.45; 18,15: 20,30, 
FLOREASCA — 15.30; 18: 20,15.
• Omul nu c singur : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Sălbăticia albă : TIMPURI NOI
— 9.30—20,15 în continuare.
• Ceața : MUNCA — 16; ,18; 20.
• Acea pisică blestemată : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18: 20,15.
• Semnale : RAHOVA — 15.30; 18. 
a Clasa muncitoare merge în pa
radis : RAHOVA — 20,15.
o Cind legendele mor : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15. Ia grădină — 
20,30. VITAN — 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 20.30.
o Solaris t PROGRESUL — 15,30; 
19.
• Țara sălbatică : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15.
• Fata bâtrlnă : COTROCENI — 
14; 16; 18; 20.
• Nici un moment de plictiseală : 
PACEA — 15,30; 18; 20,15.
• Cowboy : COSMOS — 15.30; 18; 
20,15.

teatre
— 19 30™ Română : A,bert Herring

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale11 (sala Studio) ; Părinții te
ribili — 20.
• Teatrul Giulești : ...Eseu — 19 30
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu11 (In sala Comedia 
a Teatrului Național „I. l. Cara- 
glale" : Fii cuminte Cristofor

o Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al municipiului 
București prezintă la „Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flori
lor" — 20.30; 21,15.
t> Ansamblul artistic „Rapsodia 
romana" : Meleaguri fermecate _

• Circul „București" ; Arena ’73 
— spectacol internațional — 19,30.
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Interviul acordat VIZITA ȘEFULUI STALULUI CAMBODGIA, 
PRINLUl NORODOM SIANUK

de tovarășul Nicolae Ceaușescu revistei „Biuile Illustrierle" din Republica Federală Germania
Dupo cum i-a anunțai, la 16 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

lecretor general ol Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat ol Republicii Socialiste România, a primit pe ziaristul 
Gerhard Kruger de la revista „Bunte Illustrierle" din Republica Fe- 
derolă Germania, căruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Excelență, cu 
prilejul celei dc-a 25-a ani
versări a proclamării Repu
blicii. ați evocat actul istoric 
al împlinirii dorințelor româ
nilor de a se uni intr-un sin
gur stat. Ce semnificații a- 
tribuiti idealului de unitate 
națională in condițiile lumii 
actuale ?

RĂSPUNS : România a dus vre
me îndelungată lupta pentru reali
zarea unității sale naționale. Se
cole de-a rindul, ea a Fost sub do
minație străină. întotdeauna, nă
zuința spre unitate națională a 
preocupat pe toți marii noștri gin- 
d'.tori, pe toți oamenii politici pro- 
K‘«esiștif întregul popor. A fost, de 
aceea, firesc ca la aniversarea re
publicii. care marchează de fapt și 
afirmarea deplinei independențe 
naționale, să reamintesc toate aces
tea.

în ce privește semnificațiile uni
tății naționale in noile condiții a’.e 
lumii contemporane, noi pornim de 
la faptul că națiunea, statele inde
pendente mai au încă de jucat un 
mare rol atit pentru progresul lor 
economico-social. cit și pentru rea
lizarea unei politici noi de colabo
rare și de pace in lume. Este de 
înțeles că. pornind de aici, unita
tea națională a fiecărui popor con
stituie un factor progresist, un fac
tor indispensabil unei politici de 
pace și securitate în lume.

ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră. domnule președinte, salu
tați politica Republicii Fede
rale Germania orientată spre 
pace și destindere. După pă
rerea dumneavoastră, ce im
portanță au, în acest sens, 
contactele cu țările socialiste ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. am sa
lutat și salutăm politica Republicii 
Federale Germania, a oricărei țări, 
care este orientată spre pace și co
laborare cu alte state. Dar aici aș 
putea spune că am mers ceva mai 
departe, și anume am acționat, ca 
țară socialistă, pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Repu
blica Federalâ Germania. în acest 
sens voi menționa stabilirea rela
țiilor diplomatice dintre statele 
noastre cu șase ani în urmă, ceea 
ce a avut o influență pozitivă atit 
în ce privește extinderea colabo
rării reciproce, cit și politica ge
nerală de destindere și securitate 
în Europa.

Puteți, deci, vedea, din aceste 
acțiuni ale României, că am spri
jinit întotdeauna în mod activ ac
țiunile îndreptate spre normaliza
rea și dezvoltarea relațiilor țârilor 
socialiste cu Republica Federală 
Germania. Am salutat acordurile 
cu Uniunea Sovietică, cu Polonia, 
tratatul cu Republica Democrată 
Germană. Salutăm, de asemenea, 
acordurile realizate de pe acum cu 
Cehoslovacia și sperăm că se va 
ajunge la normalizarea relațiilor 
Republicii Federale Germania cu 
toate țările socialiste. Toate aces
tea constituie factori de o deose
biră importanță pentru dezvoltarea 
pe un drum nou a colaborării și 
păcii în Europa.

ÎNTREBARE Ce așteptați 
din partea Conferinței de 
securitate și cooperare in Eu
ropa ?

RĂSPUNS : După cum se cu
noaște, România se pronunță de 
mulți ani pentru Conferința gene- 
ral-europeană. la fel ca și alte țări 
socialiste, și, actualmente, ca toate 
țările europene. Considerăm că 
Conferința europeană pentru secu
ritate și cooperare va trebui să a-
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TENIS:

Turneul de la Wimbledon
Tumeul internațional de tenis de la 

Wimbledon (Londra) a continuat, 
marți, cu disputarea primelor parti
de din cadrul probei de simplu fe
mei. Jucătoarea românca Iudit Goha 
a intilnit-o pe temsmana cehoslova
că Rena\a Tomanova, pe care a în
vins-o cu 6—4. 6—0. Alte rezultate : 
Billie Jean King (S.U.A.)—Lucia 
Bo*si (Iialia) 6—0, 6—2 : Chris Evert 
(S.U.A.)—Fiorella Bonicelli (Uru
guay) 6—3, 6—3 ; Vicki Berner (Ca
nada)—Mariana Simionescu (Roma
nia) 6—4, 6—2 ; Evonne Goolagong 
(Australia)—Betty Stove (Olanda) 
6—3. 6—3 : Virginia Wade (Anglia) — 
Dianne Fromhollz (Australia) 3—6, 
6—2. 6—1.

În primul tur al probei d'- dublu 
masculin. perechea Ti ie Nâstase

LUPTE LIBERE

Sportivii noștri au cîștigat 
„Cupa tarilor latine"

La Madrid a avut loc prima ediție a 
..Cupei țărilor latine" la lupte libere, 
competiție la care au fost prezenți 
sportivi din șapte țâri. Un succes 
remarcabil au repurtat luptătorii 
români, care au terminat învingători 
ia 9 dm cele in categorii. In clasa
mentul pe echipe, formația Româ
niei a ocupat primul loc, cucerind 
trofeuL 

dopte asemenea documente și să 
ajungă la astfel de înțelegeri care 
să ducă la așezarea relațiilor din
tre statele continentului pe prin
cipiile deplinei egalități, ale res
pectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc. Ea va trebui, de asemenea, 
să adopte înțelegeri solemne — aș 
putea spune — cu privire la re
nunțarea la forța și la amenința
rea cu forța in soluționarea orică
ror probleme dintre state și să pro
moveze cu fermitate calea tratati
velor, a soluționării pașnice a ori
cărui diferend. Totodată, așteptăm 
ca înțelegerile realizate sâ deschi
dă calea pentru o largă cooperare 
economică, tehnică, științifică, cul
turală și in alte domenii, eliminind 
o serie de îngrădiri și restricții 
existente astăzi. Și. in fine, noi am 
dori ca in încheiere conferința să 
adopte hotărirea de a constitui un 
organism permanent care să asi
gure contactele multilaterale din
tre state și eventual să poată pre
găti noi reuniuni — care vor fi, 
fără îndoială, necesare, avînd în 
vedere că nimeni nu se poate aș
tepta ca această conferință să so
luționeze toate problemele din Eu
ropa. De aceea, va trebui să se de
pună încă eforturi pentru dezvol
tarea unei colaborări tot mai strin- 
se între state, pentru a face real
mente din Europa o zonă a păcii 
și colaborării pașnice.

ÎNTREBARE : In ce condi
ții ar putea fi înlocuite ac
tualele alianțe militare în Eu
ropa printr-un nou sistem de 
securitate ?

RĂSPUNS : România, la fel ca 
și alte țări socialiste, s-a pronunțat 
și se pronunță pentru depășirea, 
stadiului actual, al blocurilor și 
alianțelor militare, și pentru înlo
cuirea lor cu un sistem de secu
ritate care să nu mai facă necesară 
existența unor asemenea blocuri. 
Desigur, sîntem realiști, înțelegem 
că aceste deziderate ale popoare
lor europene nu se pot realiza de 
pe o zi pe alta, că trebuie acționat 
cu fermitate in această direcție. 
Este necesară dezvoltarea încre
derii intre state, sînt necesare mă
suri treptate de dezangajare mi
litară. de reducere a trupelor și ar
mamentelor, de retragere pină la 
urmă a trupelor străine de pe te
ritoriul altor state, de trecere la 
măsuri mai generale de dezarmare, 
în așa fel îneît să se creeze o ase
menea situație care să dea depline 
garanții fiecărui stat că se află in 
siguranță, că nu va putea fi supus 
vreunei agresiuni. Deci, să se poa
tă ajunge la desființarea blocurilor 
militare și înlocuirea lor — dacă 
s-ar putea spune — cu o asemenea 
colaborare a țărilor europene care 
să asigure unitatea deplină a în
tregii Europe, și nu a unei Europe 
de Vest, de Est, de Nord sau Sud. 
Europa trebuie să acționeze ca o 
Europă unică, pe baza respectului 
independenței fiecărei țări, dacă 
dorește intr-adevăr să contribuie 
la pacea întregii lumi.

ÎNTREBARE : Excelență,
doriți ca la Bonn să aveți, in 
primul rind. un schimb gene
ral de opinii sau intenționați 
să discutați cu guvernul fede
ral și posibilitățile unei co
laborări politice mai apro
piate intre țările noastre f

RĂSPUNS : În ce privește discu
țiile care vor avea loc la Bonn, ele 
vor fi stabilite de comun acord cu 
președintele Heinemann și cu can
celarul Brandt. Fără îndoială că 
vor fi abordate, în primul rind.

(Romania)—Jimmy Connors (S.U.A.) 
a întrecut cu 7—5. 7—5. 6—2 cuplu) 
Kakulia (U.R.S.S )—Pala (Cehoslo
vacia).

HANDBAL

„Trofeul Iugoslavia"
în orașul iugoslav Bitolia au 

început întrecerile celei de-a 13-a 
ediții a competiției internaționale 
masculine de handbal dotată cu 
..Trofeul Iugoslavia". In primul 
meci, selecționata României a jucat 
cu formația Ungariei. Ilandbaliștii 
români au obținut victoria cu sco
rul de 18—13 (9—8).

PRONOSPORT
Ciștlgurile concursului 

din 24 iunie 1973
Categoria I: (13 rezultate) 36.30 va

riante a 1 733 lei ;
Categoria a II-a : (12 rezultate)

1 057.15 variante a 139 lei.
întrucit valoarea premiului de ca

tegoria a Ilî-a (11 rezultate) a fost 
sub plafonul minim de 20 lei. con
form regulamentului, nu s-a plătii, 
iar fondul a fost atribuil celorlalte 
două categorii (1 și a II-a). 

problemele colaborării economice, 
tehnico-științifice. culturale dintre 
țările noastre, căile de extindere a 
acestei colaborări, precum și pro
bleme privind contribuția țărilor 
noastre la înfăptuirea securității 
în Europa, la soluționarea unor 
probleme care preocupă astăzi o- 
menirea. în acest cadru, fără în
doială că vom aborda și unele 
probleme mai generale ale situației 
internaționale, precum și orice al
tă problemă ce se poate ivi. Noi nu 
sîntem și nu vom fi niciodată îm
potriva discutării oricăror proble
me. considerînd că discuțiile nu 
pot dccit să ajute la clarificare, la 
întărirea politicii de colaborare în
tre state.

ÎNTREBARE : Cum vedeți 
colaborarea economică viitoa
re cu Republica Federală Ger
mania ? Care sint dorințele 
României ? Cum s-ar putea 
echilibra balanța comercială 
deficitară pentru România ? 
Vă pronunțați pentru o coope
rare comună a celor două state 
în țările In curs de dezvol
tare ?

RĂSPUNS : Trebuie să mențio
nez. în primul rînd, că actualmen
te relațiile economice dintre Româ
nia și Republica Federală Germa
nia se găsesc la un nivel ridicat, 
că există o perspectivă reală ca ele 
sa ajungă la circa 2.5 miliarde de 
mărci în 1975 și, desigur, înspre 
1980. să mergem mult mai de
parte. Pentru aceasta este necesar 
sâ trecem de la formele clasice — 
dacă s-ar putea spune așa — ale 
schimburilor comerciale, la o coo
perare in producție, la realizarea 
de societăți mixte, care de altfel 
sint în curs de constituire în mo
mentul de față prin discuțiile care 
au loc între unele companii din 
Republica Federală Germania și 
întreprinderi din România.

In ce privește dorințele Româ
niei, ele sînt, desigur, legate de a- 
ceea ca guvernul țării dumnea
voastră sâ pornească de la faptul 
că România este încă o țară în 
curs de dezvoltare. De altfel, in 
cadrul Fieței comune s-a hotărît 
acordarea preferințelor generali
zate României, deci există, dacă 
se poate spune așa. de acum și o 
bază pentru ca Republica Fede
rală Germania să pornească de la 
această realitate — și. ca atare, să 
acorde României și avantajele co
respunzătoare. Am dori sâ putem 
vinde mai mult și, desigur, să și 
cumpărăm mai mult din Repu
blica Federală Germania.

în ce privește problema balanței 
comerciale, ea este în momentul 
de față echilibrată, pentru că de 
doi ani noi avem un sold activ, 
însă în ce privește balanța de 
plăți ea este încă deficitară. De a- 
ceea. dorim să acționăm pentru a 
crește exportul in mod suplimen
tai-, pentru a ne crea disponibili
tăți de a putea echilibra și balanța 
de plăți, ținînd seama că o serie 
de produse din trecut le-am luat 
pe credit. Sperăm că în următorii 
cîțiva ani vom ajunge la o soluțio
nare deplină a acestei situații.

Ne pronunțăm în mod activ 
pentru o cooperare a statelor noas
tre cu țările în curs de dezvoltare, 
cu atit mai mult cu cît și Româ
nia — și. după cîte știu — și Re
publica Federală Germania între
țin relații cu multe din aceste 
țâri. Există, deci, posibilități reale 
ca printr-o colaborare largă cu a- 
ceste țări să contribuim atît la 
dezvoltarea colaborării bilaterale, 
cît și la acordarea unui ajutor a- 
cestor țări in dezvoltarea lor eco- 
nomico-socială.

în încheiere, aș dori să transmi
teți cititorilor revistei dumnea
voastră și poporului din Republica 
Federală Germania urări de pros
peritate și de pace.

în cîte v a
Astăzi, in semifinalele „Cupei 

României" la fotbal, la Ploicș i. 
Steaua va primi replica echi
pei Constructorul Galati, iar la 
Pitești. Chimia Km. Vilcea va 
iuca in compania echipei Me
talul București. Jocurile iqcep 
la ora 17. Stațiile noastre de 
radio vor transmite, alternativ, 
desfășurarea acestor partide. 
Transmisia se va face pe pro
gramul 1.

• ATLETISM. — In cadrul con
cursului international atletic de la 
Aarhus (Danemarca). Hoffmelster 
(R. D. Germană) a realizat cea mai 
bună performantă mondială a anu
lui. in nroba feminină de 1 500 rn 
plat : 4'10’’8/10. Chilianul Warnkc a 
ciștigat proba de 5 000 m plat in 
13’41". Bulgarul Bratanov a termi
nal victorios in proba de 400 m 
garduri, cu timpul de 52"l/10.

• FOTBAL. — Conlinuindu-si 
turneul in Europa, selecționata de 
fotbal a Braziliei a intilnit pe sta- 
d onul Rasunda dm Stockholm, in 
fala a 40 000 de spectatori, echipa 
Suediei. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 1—0 (0—6) in favoarea gazde
lor. prin golul înscris in minutul 79 
de extrema stingă Sandberg.

• YACHTING. — Concursul in
ternațional de yachting clasa ..Finn", 
desfășurat la Varna, s-a încheiat cu 
o frumoasă victorie a sportivului 
român Gheorghe Nicolicioiu, care a

Prințul Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia. președintele Fron- 
lului Unit Xaționil ni Cmibodgiei. 
si prințesa Monique Sianuk au vizi
tai. marți. Muzeul Peles din Sinaia, 
o sinteză a stilurilor europene __ in 
construcții si artă din pecolcle XVI 
5t XIX. dună ce — zilele trecute — 
au avut prilejul să cunoască, pi in 
intermediul Muz.ului Satului $i ex
poziției artizanale UCECOM dm 
Bucureșt i, unele din preocupările ar
tistice ale poporului nostru. bogăția 
și frumus-'toa folclorului românesc.

La sosire. Altețele Lor Regale și 
persoanele care le însoțesc in vizita 
întreprinsă in Inia noastră au fost 
intimpinaie de Nicolae Pavelescu, 
vicepreședintele Consiliului popular 
județean Prahova, si de Constantin 
Neagu. președintele Consiliului popu
lai al orașului Sinaia. Urindu-le bun 
venit, directorul muzeului, Dan Popa 
Petre, i-a invitat pe oaspeți să vizi
teze monumentalul edificiu ridicat, 
in mai multe etape, in intervalul 
1875—1914. de unii din cei mai mari 
arhilecți ai timpului. In numeroasele 
încăperi pe care le-au străbătut, oas
peții au putut admira incrustațiile 
artistice, realizate din variate esențe 
de lemn, motivele ornamentale ale

Cu prilejul vizitei delegației 
Prezidiului Parlamentului danez
Biroul Marii Adunări Naționale a 

oferit marți un dejun in onoarea 
delegației Prezidiului Parlamentului 
danez, condusă de Karl Skytte. pre
ședintele Folketingului.

Au participat Stefan Voitec. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Maria Groza. I lie Murgulescu si 
Gheorghe Necula. vicepreședinți a; 
M.A.N.. președinți de comisii per
manente și secretari ai M.A.N.. de
putat i. Au luat parte, de asemenea. 
Constantin Stătescu. secretar a! Con
siliului de Stat. Vasile Gliga. ad
junct a! ministrului .afacerilor ex
terne, precum si Torben Busck-Niel- 
son. ambasadorul Danemarcei la 
București.

Ștefan Voitec Si Karl Skytte au 
toastat pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie si colabo
rare dintre România și Danemarca.

★
In cursul dimineții de marți, dele

gația Prezidiului Parlamentului da
nez. condusă de Karl Skytte. preșe
dintele Folkgtingului. care face o vi
zită in țara noastră, la invitația Marii 
Adunări Naționale a Republicii So-

Conducătorul delegației C.C. al P.C.R. 
care a participat la festivalul 

ziarului „l’Unitâ“ s-a intors in Capitală
Marți după-amiază s-a întors in 

Capitală, venind din Italia, tovară
șul Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. conducătorul delega
ției C.C. al P.C.R. care a participat la 
festivalul național de la Veneția al 
ziarului ,.1'Unitâ".

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Cronica
De citeva zile se află la Bucu

rești dr. Taher Ziai, senator, preșe
dintele Camerei de Comerț. Indus
trie și Mine din Iran, care între
prinde o vizită oficială in tara 
noastră. Marți, oaspetele a avut o 
intilnire cu Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de Comerț. In zi
lele următoare, dr. Taher Ziai va 
a -ea întrevederi cu reprezentanții 
unor ministere economice și unități 
de comerț exterior.

★
între 23 și 25 iunie a.c.. Fanny 

Edelman. secretară generală a 
F.D.I.F.. a făcut o vizită in țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Femeilor. Cu acest prilej 
ea a avut convorbiri la C.N.F.. unde 
a făcut un schimb de opinii asupra 
rolului femeii in societatea contem
porană și a activității F.D.I.F. Secre
tara generală a F.D.I.F. a vizitat, 
totodată, unele unități economice și

r î n d u r i
totalizat 14.7 puncte. Pe locul doi. 
cu 26 de puncte, s-a clasat bulga
rul Svetan Pencev.

• ATLETISM. - Atletul ameri
can de culoare Jeff Bennett și-a 
păstrat titlul de campion al S.U.A. 
l i decatlon. Bennett, care este pro
fesor de biologie la Universitatea 
dm Oklahoma, a realizat 8 124 punc
te in concursul disputat ia Porte- 
ville. Este interesant de arătat că 
B-mnelt este unul dintre cei mai 
„scunzi" atleți decatloniști din lume : 
el are 1.72 m si 69 kg.

• TENIS DE MASA. — Finalele 
competiției internaționale de tenis 
de ma6ă pentru „Cupa orașelor tîr- 
guri" s-au disputat in orașul portu- 
gnez Paho d'Arcos. în competiția 
masculină, echipa maghiară Vasutas- 
Budapesla a învins cu 5—3 lorma- 
tia franceză Kremelin-Bicetre. Fi
nala feminină a revenit echipei 
maghiare Ferencvaros Budapesta, 
învingătoare cu 5—3 in fata forma
ției vest-germa ne S.K. Kiel.

• NATAȚIE. Două performanțe 
deosebite in ultima zi a concursului 
internațional de natație de la Santa 
Clara (S.U.A.). în proba feminină de 
200 m liber, victoria a revenit lui 
Shirley Babashoff (S.U.A ). Ea a 
realizat timpul de 2’06" 3 100 (cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului), iar in proba de 1 500 m. 
Ri'-k Demoni a fost cronometrat in 
16'08" 83 100 (cea mai bună perfor
manță mondială a anului). 

decora (iun; lor făurite in stilul neh- 
renașterii germane, al neorenașterii 
ital « ne. precum și al stilurilor ba
roc si maur și al altor școli ale ar
tei europene și orientale.

Solii poporului cambodgian au cer
cetat. de asemenea, cu deosebit in
teres sculpturile și picturile «părti
nind unor matj maeștri a< ai lei, mo
bilierul. vilraliilc. lapiseriile. brode
riile. covoarele de Tabriz. Smirna și 
Buhara, port' lanurile fine (U Me■*- 
sen si do Sevres, vasele de Murano, 
oglinz le de Veneția și alte obiecte 
de artă. La sfirșit, prințul Norodom 
Sianuk a scris in cartea de onoare, 
exprimindu-și via admirație pentru 
comorile do artă aflate in patrimo
niul muzeului.

în continuare, oaspeții au vizitat 
hotelul turist ic de la coi a 1400. Cu 
acest prilej, ei au fost informați des
pre dezvoltarea din ultimii ani a 
stațiunii turistice Sinaia, care găz- - 
duiește anual peste o jumătate de 
milion de vizitatori. dintre care 
100 000 de străini.

La încheierea vizitei, oaspeții au 
exprimat mulțumiri pentru osn Cali
tatea cu care au fost înconjurați.

(Agerpres)

cialisle România, a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

★
Marți dimineața, delegația parla

mentară daneză, condusă de Karl 
Skytte. președintele Folketingului. 
care se află in țara noastră, a vizitat 
Fabrica de elemente pentru autom«- 
tizări-București. Delegația a fost în
soțită de Ștefan Voitec. președintele 
Marii Adunări Naționale. Maria Gro
za. vicepreședinte al M.A.N., de alte 
persoane oficiale, precum și de Tor- 
ben Busck-Nielsen. ambasadorul Da
nemarcei in țara noastră.

La sosirea în fabrică, oaspeții au 
fost intîmpinați de Ion Constantines- 
cu. directorul genera) al Centralei 
industriale de electrotehnică și auto
matizări. în cursul vizitei, membrii 
delegației au primit explicații in le
gătură cu'evoluția producției și ac
tivitatea acestei moderne Întreprin
deri. au luat cunoștință de progre
sele realizate de industria electronică 
românească. (Agerpres) 

erau prezCnți' tovarășii Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Exe
cuta. secretar al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ghizela Vass, 
Mihnea . Gheorghiu. Teodor Mari
nescu. membri ai C.C. al P.C.R., ac-
tiviști de partid.

* (Agerpres)

zilei
social-culturale din București și 
Brașov.

★
întreprinderea de stat „Isotimpex" 

din Sofia a deschis marți diminea
ță. la Sala Palatului din Capitală, 
expoziția intitulată : „Tehnica de 
calcul si organizare". Sint expuse 
calculatoare, memoratoare cu discuri 
magnetice, precdm și heliografe. a- 
parate de multiplicare, mașini de 
scris electrice și portative.

(Agerpres)

Consfătuire pe tema 
economisirii metalului
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scinteii", Cezar Ioana). — între
prinderea mecanică din Timișoara a 
găzduit, in zilele de 25 și 26 iunie, 
o consfătuire pe tema extinderii și 
generalizării procedeelor moderne 
de economisire a metalului, or
ganizată in intimpinarea „Zilei 
constructorilor de mașini" de către 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele și uniunea sindica
telor pe ramură de producție. Par- 
ticipanții — specialiști din peste 50 
de întreprinderi și centrale indus
triale. aparținind M.I.C.M.G. și altor 
ministere economice. precum și din 
institute de cercetare și proiectare 
și institute de invățâmint tehnic su
perior — au dezbătut, in lumina in
dicațiilor conducerii partidului, căile 
și posibilitățile de reducere a con
sumului de metal prin introducerea 
de tehnologii moderne, atit in pro
ducția curentă cit .și in fabricația de 
piese și utilaje unicate sau de se
rie mică. Consfătuirea a adoptat un 
program complex de măsuri pentru 
gospodărirea judicioasă a metalului 
in industria construcțiilor de mașini 
grele și in alte ramuri consumatoare 
de metal.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

28, 29 și 30 Iunie. In țară : vremea 
va continua sâ se încălzească. Cerul 
va fi variabil, izolat in cursul după- 
amiezilor sint posibile ploi de scurtă 
durată, mai ales in zonele de deal și 
de munte. Vint slab pinft la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre 8 și 18 grade, iar cele maxi
me intre 20 și 30 de grade, pe alocuri 
mai ridicate. în Bucuroșii : vremea 
va continua să se încălzească. Cerul 
va fi variabil, favorabil aversei de 
ploaie, la începutul intervalului. 
Temperatura in creștere.

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
Foarte sensibil la amabilele dumneavoastră felicitări adresate cu 

ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru al Regatului Țărilor 
de .Tos, vă exprim viile mele mulțumiri.

Sint convins că relațiile prielenești dintre țările noastre vor con
tinua să se dezvolte In interesul fericirii continentului noetru.

JOOP DEN UYL
Prim-miniJtru

al Regatului Țârilor de Jos

REPERE PENTRU UN GHID 
CONTEMPORAN AL VARȘOVIEI

— în perspectiva anului 1991). pen
tru care lucrăm, ne spune tovarășul 
ing. Jerzy Brzostek. viceprimarul 
Varșoviei, aglomerarea urbană a ca
pital* i. cu imprejurimile ei. va mar
ca o creștere de aproape un milion 
de locuitori si va aiunge la circa 
3—3,2 milioane. Astăzi orașul propriu- 
zis are 1 milion 350 mii locuitori. în 
elaborarea planurilor noastre de 
viitor am adoptat o metodă ce 
permite stabilirea unor soluții opti
me. Astfel, am creat un birou pen
tru planificarea de perspectivă a 
Varșoviei, in care specialiști axați pe 
cele trei sectoare importante pentru 
dezvoltarea oricărui oraș — urbanis
tică. comunicatii-transporluri și in
frastructură comunală — elaborează 
in paralel mai multe variante de 
dezvoltare a ora
șului. în paralel, 
la proiectul de 
dezvoltare a ora
șului mai lucrea
ză un colectiv al
cătuit din specia
liști de la trei in
stitute republica
ne, ce nu sînt 
subordonate pri
măriei. La finele acestui an varian
tele vor fi terminate și analizate. 
Este o investiție de gindire și mun
că uriașă, la care, intr-un fel. parti
cipă întreaga Varșovie. Ce va ieși 
din aceasta ? Probabil a cincea va
riantă. o inmănunchere a celor mai 
bune soluții, care, după o largă dez
batere publică va fi aprobată do fo
rurile competente. Cum se vede, se 
desfășoară o activitate laborioasă, 
ceea cc- e de înțeles ; este vorba doar 
de confortul urban al varșovienilor. 
de condițiile lor de trai care nece
sită angajarea unor investiții de zeci 
de miliarde de zloti.

...O rază de soare îmi abate pri
virea spre geamul înalt al acestui 
palat administrativ, reconstruit din 
temelii după război; in forma și in 
stilul original. Cu o zi înainte, un co
leg polonez îmi relata :

„Era in iarna lui 1945. Ne Îndrep
tam spre front, traversam Varșovia 
sau, mai bine zis. ce mai rămăsese 
din ea. Călătoream in camion, prin
tre ruinele de ziduri arse, ca pe fun
dul unui defileu de munte, cu ciu
date stinci cal ca roase, in care furtu
nile tăiaseră goluri dreptunghiulare 
ca niște ferestre. Printre ruine, că
rări Înguste, abrupte, duceau spre 
deschiderile in pereții acestor stinci 
ciudate. Jci-colo, cite o figură de om 
grăbii. Iar uneori din cite o fereas
tră căptușită cu scinduri bătute In 
cuie, ieșea un burlan de tablă, pe 
post de horn, in timp ce vintul se 
juca cu cite un firicel de fum întu
necos...".

Asta a fost atunci, după război. 
Vrind-nevrind, compar acest tablou 
apocaliptic al Varșoviei martire, cu 
orașul acestor zile, plin de viață și 
de freamătul energiei locuitorilor 
săi. care iși vor capitala tot mai fru
moasă. mai modernă.

La ce să te referi mai lntîi ? La 
blocurile de neste douăzeci și treizeci 
de niveluri ale centrului, la alternan
ța judicioasă, cu gust, dintre clădirile 
cu etaje multe și cele cu etaje pu

Note de drum 
din Polonia

Ședințe ale
permanente

Zilele trecute a avut loc. la Bucu
rești, cea de-a 37-a ședință a- Comi
siei permanente C.Â.E.R. pentru a- 
gricultură.

La lucrările ședinței au participat 
delegații din Bulgaria. Cehoslovacia, 
Cuba, R.D. Germană. Mongolia. Po
lonia. România. Ungaria și U.R.S.S.
,în calitate de observator a luat 

parte reprezentantul R.D. Vietnam.
Participanții la ședință au fost 

salutați, in numele guvernului Re
publicii Socialiste România, de to
varășul Gheorghe Rădulescu. mem
bru al Prezidiului Permanent, al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Comisia a examinat problemele 
care decurg din documentele celei 
de-a XXVIÎ-a sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc și ale 
ședințelor a 62-a și a 63-a ale Co
mitetului executiv al consiliului, 
precum și propunerile cu privire la 
perfecționarea, in continuare, a acti
vității sale și a adoptat recomandări 
corespunzătoare. Comisia a recoman
dat țărilor membre ale C.A.E.R. să 
utilizeze o serie de tehnologii mo
derne și metode mai avansate de 
organizare a muncii, precum și unele

★
PRAG A 26 (Agerpres). — în ora

șul cehoslovac Brno s-au încheiat 
lucrările celei de-a 24-a ședințe a 
Comisiei permanente a C.Â.E.R. 
pentru folosirea energiei atomice in 
scopuri pașnice. La lucrări au luat 
parte delegații din Bulgaria. Ceho
slovacia. Cuba. R.D. Germană. Po
lonia. România. Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

în cadrul lucrărilor comisiei au 
fost examinate activitatea comisiei 
in conformitate cu prevederile docu
mentelor celei de-a XXVII-a sesiuni 
a C'.A.E.R. și ale ședinței Comite
tului Executiv al consiliului, pre
cum și sarcinile care decurg din

★
BELGRAD 26 (Agerpres). — La 

Dubrovnik a avut loc cea de-a 3B-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru energia electrică, ia 
care au participat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R. ; Bulgaria. Ce
hoslovacia. Cuba. R.D. Germană. Po
lonia. România. Ungaria și Uniunea 
Sovietică. în conformitate cu acordul 
dintre C.A.E.R. si guvernul iugoslav, 
la lucrările comisiei a participat și o 
delegație iugoslavă.

La ședință au fost examinate prin
cipalele tendințe ale dezvoltării sur
selor de energie electrică pină in 
1990. precum și propunerile privind 
cooperarea țârilor membre ale 
C.A.E.R. interesate in această ra
mură. Au fost examinate, de aseme
nea. o serie de măsuri pentru asigu
rarea unei cooperări mai stabile in 
cadrul sistemelor de surse de ener
gie a țărilor membre ale C.A.E.R. 

ține. cu spațiile Întinse de verdeață, 
sau la mărețul edificiu al teatnfTul 
de operă, sau poate la impresionantul 
monument al eroului necunoscut de 
sub rămășițele arcadelor clădirii unui 
vechi Minister ? Să admiri acri 
„Stare miasto" („Orașul vechi") al 
pinzrior lui Canaletto sau marile 
magazine universale ?

Să ne întoarcem la interlocutorul 
nostru, la aspectele muncii practice 
de zi cu zi ale edililor.

— Plnă nu de mult era foarte greu 
să te ocupi de problemele edilitare, 
ne spune viceprimarul. Ne lup
tam pentru bani, pentru posibili
tăți de a investi, de a ne reconstrui 
capitala. Azi greutățile sint de altă 
natură : nu reușim să-i cheltuim. 
Nu-i ușor să asiguri fort-a de muncă, 

mijloacele tehni
ce necesare pen
tru cite con
strucții de locu
ințe. hoteluri, e- 
dificii social-cul- 
turale și edilita
re avem în plan. 
Vom reduce nu
mărul de blocuri 
cu patru-cinci e- 

taje pe care le mai construim, pentru 
a inâlța mai multe edificii de 14—15 
etaje, pentru a construi clădiri uni
cate de 35 și 40 de niveluri — hoteluri, 
clădiri administrative și locuințe in 
noul centru civic al orașului. De ase
menea, vom satisface, in cadrul an
samblului urbanistic al marii Var- 
șovii, și dorințele acelora care vor 
să-și construiască case individuale 
sau locuințe in clădiri cu puține a- 
partamente. Peste 18 000 de aparta
mente se construiesc in acest an. 
iar 25 000 sint prevăzute pentru anul 
1975.

Pentru ușurarea deplasării oameni
lor se prevăd in perspectivă cinci 
linii de metro, cu o lungime de 165 
km. ceea ce va permite să se degaje
ze centrul orașului de o bună parte 
din liniile de tramvaie. Deocamdată 
se pregătesc documentațiile de lucru 
pentru primul traseu.

Este în curs de realizare un sistem 
de drumuri magistrale, de mare ca
pacitate. cu cite trei benzi de circu
lație, pe fiecare direcție. Două trasee 
vor tăia orașul pe direcția nord-sud, 
alte două pe direcția est-vest. Inca- 
drindu-se organic în sistemul de 
autostrăzi al țării. Toate încrucișările 
vor fi denivelate, fără semafoare, 
fără trotuare și cu o izolare cores
punzătoare a fluxurilor Dietonier?. 
Primele tronsoane ale magistralelor 
Wislostrada (Autostrada Vistulei) și 
traseul Lazienki (care traversează 
parcul cu același nume) vor fi gata 
la finele acestui an, respectiv anul 
viitor. Alt mare șantier este in car
tierul Mokotow, din apropierea cen
trului, unde se amenajează un com
plex de recreere și agrement.

Sint multe de văzut și de admi
rat în această Varșovie a ritmurilor 
socialiste de dezvoltare. în acest oraș 
care-și cinstește cu pioșenie trecutul 
și are in permanență privirea În
dreptată spre viitor.

Al. PLAIEȘU

unor comisii 
ale C.A.E.R.

tipuri noi de proiecte pentru con
strucția de obiective pentru produc
ția de lapte, carne de vită, de porc, 
ouă și păsări pentru carne și. de a- 
semenea, să efectueze livrări re
ciproce de utilaje complete pentru 
astfel de obiective.

Totodată, comisia a examinat pro
blema privind colaborarea țărilor/ 
membre ale C.A.E.R. in sprijinirea 
intensificării creșterii animalelor, a 
introducerii metodelor industriale in 
producția unor tipuri de produse a- 
nimale in R.P. Mongolă.

De asemenea, comisja a adoptat 
planul de lucru al încercărilor in
ternaționale de mașini agricole și 
silvice pe anul 1974 și a examinat 
alte probleme legate de mecanizarea 
agriculturii țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Comisia a adoptat bazele tehnico- 
științifice elaborate privind crearea 
unor sisteme hidroameliorative de 
mare randament.

Delegațiile țărilor au vizitat o se
rie de unități agricole din țara 
noastră.

Lucrările comisiei s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă prietenească, de 
lucru.

★
Programul complex al adincirii și 
perfecționării in continuare a cola
borării dintre țările membre ale 
C.A.E.R.

Comisia a examinat propuneri pri
vind dezvoltarea colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. in domeniul 
creării unui reactor nuclear cu o pu- 
lere de 1 000 megawați, in elabora
rea metodelor lichidării in condiții 
de securitate a deșeurilor radioactive, 
precum și alte probleme ale cola
borării.

Lucrările comisiei s-au desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, de 
lucru.

★
in 1975, in special în pariea de sud- 
est a sistemului energetic unificat, 
inclusiv cu sistemul de surse de 
energie al R.S.F. Iugoslavia.

Ținind seama de importanța infor
mării in această ramură, comisia a 
decis să înființeze un sistem inter
național de informare științifică și 
tehnică in domeniul surselor de ener
gie electrică.

Participanții la ședință au dat o 
apreciere pozitivă rezultatelor ob
ținute in cadrul colaborării și siste
melor energetice unificate in anul 
expirat. S-a convenit să se ia mă
surile necesare pentru a contribui la 
o mai bună folosire a avantajelor 
economice și tehnice ale activității 
paralele a sistemelor energetice ale 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Lucrările comisiei s-au desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, de lu
cru.



viața internațională
35 DE STATE ȘI-AU 

ANUNȚAT PARTICIPAREA

GENERAL-EUROPEANA

ȘI COOPERARE
HELSINKI 26 (Agerpres). — La 

Helsinki s-a anunțat câ un număr 
He 33 de state europene. S.U.A. si 
Canada au răspuns pozitiv la invi
tația guvernului finlandez, adresată 
In conformitate cu holâririle re
uniunii multilaterale pregătitoare, de 
a participa la conferința general- 
e-jropeană pentru securitate și coo- 
o- raro. a cărei primă fază — la ni
velul miniștrilor afacerilor externe 
— va mcepe la 3 iulie în capitala 
finlandeză.

In afara celor 34 de state repre
zentate la reuniunea pregătitoare, a 
a-ceptat invitația de a lua oarte la 
conferință și principatul Monaco.

Consultările politice 
sovieto-franceze la nivel inalt

L. BREJNEV FACE 0 VIZITĂ IN FRANȚA, LA INVITAȚIA 
LUI G. POMPIDOU

PARIS 26 (Agerpres). — Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a sosit luni la Paris. Intr-o 
vizită in Franța la invitația președin
telui Georges Pompidou.

In cadrul primelor consultări po
litice sovieto-franceze. marți, la cas
telul Rambouillet, de lingă Paris, 
Georges Pompidou și Leonid Brej- 
nev au efectuat un schimb de opi
nii asupra problemelor legale de 
dezvoltarea în continuare a relații
lor franco-soviet ice, precum și in li
nele probleme internaționale de in
teres reciproc pentru role două țâri, 
transmite agenția TASS.

★
Andrei Gromiko. ministrul de ex

terne al U.R.S.S., care il însoțește 
pe Leonid Brejnev in vizita sa in 
Franța, a avut, in aceeași zi. con
vorbiri cu ministrul de externe al

Declarații de politică externă ale vicepremierului 
Iugoslav, Miloș Minici

BELGRAD 26 (Corespondență de la 
S. Morcov eseu). — In cadrul unei șe
dințe comune a Consiliului Popoare
lor și Consiliului Social-Politic al 
Adunării Federale a R. S. F. Iugo
slavia, Miloș Minici. vicepremier și 
secretar federal pentru afacerile ex
terne. a declarat că ceea ce s-a reali
zat pînă acum in legătură cu secu
ritatea și cooperarea in Europa este 
o contribuție concretă la evoluția po
zitivă a relațiilor internaționale. O 
importanță deosebită — a spus el — 
o au principiile potrivit cărora țările 
europene vor participa la Conferința 
de la Helsinki ca state suverane și 
independente, in condițiile deplinei 
realități in drepturi, preenm și fap
tul că această conferință are loc in

Convorbirile 
polono-austriece
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — în 

cadrai convorbirilor oficiale dintre 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con- 
s iliului de M i niștri al R. P. Polone, ș i 
Bruno Kreisky. cancelarul federal al 
Austriei, a fost evidențiat, după cum 
relatează agenția P.A.P., interesul 
viu al celor două țări în direcția 
adindrii proceselor de destindere pe 
continentul european. Totodată, 
fost exprimată hotărirea de 
ționa in direcția întăririi 
s-'curității, a transformării 
într-un continent al păcii 
coexistenței și colaborării.

★
Edward Gierek, prim-secretar al 

C.C. al P.M.U.P., l-a primit marți 
pe cancelarul federal al Austriei, 
Bruno Kreisky, aflat intr-o vizită 
oficială in Polonia.

In timpul oonvorbirii au fost exa
minate principalele probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor politice și 
a colaborării reciproc avantajoase 
dintre Polonia și Austria, precum și 
probleme actuale ale situației de pe 
continentul european — relatează a- 
genția P.A.P.

a 
a se ac- 
păcii si 
Europei 
trainice.

afara alianțelor militare. Iar holări- 
rile vor ii adoptate prin consens. 
Iugoslavia, a adăugat el. va pleda 
pentru aplicarea consecventă a aces
tor principii, văzind in aceasta nu 
numai o premisă pentru succesul 
conferinței, ci și o cale pentru con
tribuția reală a țărilor din Europa, a 
S.U.A. și Canadei la democratizarea 
relațiilor internaționale in general.

In continuarea expunerii sale. Mi
nici a subliniat ca deosebit de im
portant faptul că in Europa se răs- 
pindește tot mai mult concepția că 
sint posibile instaurarea relațiilor de 
încredere și dezvoltarea colaborării 
multilaterale, pe baza egalității in 
drepturi intre țări, indiferent de 
orinduirea lor socială și politică.

Secretarul federal pentru afacerile 
externe a arătat că Iugoslavia este 
profund convinsă de caracterul inse
parabil al păcii și securității și de 
necesitatea unui asemenea caracter 
al tratativelor și înțelegerilor, care 
să asigure o aplicare deplină a prin
cipiilor coexistenței pașnice active in 
toate zonele lumii. Numai pacea și 
securitatea pentru toți pot fi stabile 
și trainice, a spus el.

Relațiile noastre cu țările vecine, 
a spus Minici, se dezvoltă sub sem
nul unei tot mai largi și puternice 
colaborări bilaterale, politice, econo
mice. științifice, tehnice și culturale. 
Acolo unde există probleme deschise 
căutăm soluții pe baza principiilor 
egalității in drepturi și interesului 
comun. Referindu-se la perspectivele 
relațiilor dintre statele balcanice, el 
a arătat că țările și popoarele din 
această zonă trebuie să reglementeze 
singure, pe baza intereselor lor. in 
mod suveran, fără amestecul facto
rilor externi, relațiile lor reciproce, 
in spiritul 
suveranității și colaborării reciproce, 
egalității în drepturi și a prieteniei, 
contribuind prin aceasta la Întărirea 
colaborării și securității in Europa 
și a colaborării și securității inter
naționale in general.

Franței, Michel Jobert. Cel doi mi
niștri de externe au făcut un schimb 
de opinii intr-o serie de probleme 
internaționale majore, acordind o 
deosebită atenție primei etape a 
conferinței Roneral-europene la ni
velul miniștrilor de externe, pro
gramată să se deschidă la 3 iulie, 
la Helsinki.

Tot in cursul zilei de marți a avut 
loc o întrevedere între Nikolai Pa- 
tolicev. ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S., și Jean-Philippe Le- 
cat. secretar de stat pe lingă minis
trul economiei și finanțelor al 
Franței. Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme economice care in
teresează cele două țări.

★
Președintele Georges Pompidou a 

oferit, marți, la castelul Rambouil
let. un dejun in cinstea lui Leonid 
Brejnev. Cu acest prilej, președin
tele Franței și secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. au rostit cuvintări.

Referindu-se, în alocuțiunea sa, 
la convorbirile începute cu Leonid 
Brejnev, președintele Pompidou a 
spus : „Convorbirile au corespuns 
deplin celor ce așteptam de la ele 
și sint convins că rom putea con
stata, o dată mai mult, că aceste 
întrevederi sint rodnice pentru po
poarele noastre, pentru Europa și 
pentru cauza păcii în ansamblu". 
Georges Pompidou și-a exprimat 
speranța în dezvoltarea cooperării 
franco-șovietice, in interes reciproc.

In ciivîntarea sa, Leonid Brejnev 
a relevat că discuțiile cu partea 
franceză au loc intr-un moment cind 
se dezvoltă relațiile intre numeroa
se state cu orinduiri sociale dife
rite, cind sint căutate soluții pentru 
cele mai importante probleme care 
confruntă omenirea, atit in Europa, 
cit și în alte regiuni ale lumii. ” 
xistă posibilități reale pentru a 
desfășura o activitate temeinică 
direcția instaurării unor relații 
pace și colaborare reciproc avanta
joasă intre statele răsăritene și cele 
occidentale, pentru eliberarea ome
nirii de primejdia unui război nu
clear — a spus Leonid Brejnev.

Subliniind importanța Conferinței 
general-europene, Leonid Brejnev a 
apreciat că, la acest for, participan- 
ții urmează să privească spre viito
rul continentului nostru, să traseze 
căile de dezvoltare a relațiilor intre 
statele interesate în condițiile unei 
colaborări pașnice.

Leonid Brejnev a arătat că dez
voltarea relațiilor sovieto-franceze 
In domeniile politic, economic, cul
tural și științific reprezintă una din 
principalele direcții ale politicii ex
terne sovietice.

E- 
se 
în 
de

întăririi independenței.

Patrioții khmeri 
iși intensifică 

acțiunile ofensive
PNOM PENH 26 (Agerpres).

Ofensiva declanșată la 6 iunie_
forțele armate de eliberare cambod
giene a fost marcată, luni, de o 
spectaculoasă explozie a unei părți a 
depozitului de muniții de la Kambol, 
cel mai important din Cambodgia — 
relatează agenția France Presse. Pe 
de altă parte, forțele patriotice și-au 
intensificat acțiunile ofensive la 
sud-vest de Pnom Penh, unde au 
fost atacate patru poziții lonnoliste. 
In nord-estul capitalei, alte trei po
ziții ale regimului de la Pnom Penh 
au fost, de asemenea, violent ataca
te. In nord, pe șoselele 5 și 6. situa
ția râmine neschimbată, forțele lon
noliste nereușind să deschidă aceste 
șosele traficului.

de

CHILE

Consolidarea procesului revoluționar
obiectiv fundamental al Partidului

Federativ al Unității Populare
O CUViNTARE A PREȘEDINTELUI ALLENDE

SANTIAGO DE CHILE 26. (Cores
pondență de la E. Pop). După cum 
s-a anunțat, in capitala chiliană s-au 
desfășurat lucrările Congresului Na
țional al Unității Populare din Chile. 
In expunerea făcută la încheierea 
lucrărilor congresului. președintele 
Salvador Allende a abordat o serie 
de probleme esențiale ale cadrului 
șl condițiilor in care se desfășoară 
procesul revoluționar din Chile, de
finind, in contextul transformărilor 
structurale din țară, rolul și obiecti
vele Partidului Federativ al Unității 
Populare. El a arătat că particula
ritățile formării Partidului Federa
tiv7 al Unității Populare și obiectivele 
sale sint determinate de specificul 
procesului revoluționar din Chile, de 
realitățile concrete pe care se funda
mentează programul și politica gu
vernului puterii populare.

Realizarea programului Unității 
Populare — a declarat el — reclamă 
capacitatea de mobilizare și de orga
nizare a maselor populare, ca o sar
cină esențială a Partidului Federa
tiv, ea trebuind Bă se exprime prin 
întărirea unei conduceri unice pe 
plan economic, social și politic. Par
tidul Federativ, a spus președintele, 
este format din diferite colectivități 
confluente in aprecierea necesității 
unui program pentru Chile, a tacti
cilor ce trebuie folosite pentru trans
punerea in realitate a procesului re
voluționar. Allende a apreciat că in 
procesul de apropiere a grupărilor 
politice pe care le reprezintă Parti-

dul Federativ se manifestă 
greș calitativ de importanță 
dinarâ, ce permite coerența , ___
genitatea In cadrul pluralismului care 
trebuie să ducă la conducerea poli
tică unică. Aceasta — a menționat 
el — nu înseamnă renunțarea la pro
gramele proprii, ci consolidarea for
ței politice a procesului revoluționar.

„Deasupra criteriilor de partid și a 
urgenței de vitalizare a cadrelor pro
priei colectivități slă marea și pro
funda necesitate a loialității față de 
popor și revoluțje ; să existe loiali
tate și drept de a avea păreri dife
rite, dar in cadrul Partidului Federa
tiv. pentru a ne transforma în mili- 
tanți cu aceleași convingeri, cu a- 
ceeași credință, cu aceeași voință re
voluționară, in slujba țării și a po
porului", a declarat șeful statului 
chilian.

„Sintem un guvern popular șl, toc
mai pentru că sîntem un guvern al 
oamenilor muncii, acest guvern tre
buie să se bazeze, prin însăși natura 
sa, pe clasa muncitoare, pe oamenii 
muncii, organizați in centrala lor 
unică", a subliniat președintele.

După ce a relevat manifestarea pu
ternicelor legături dintre guvern și 
oamenii muncii la recentele demon
strații populare. Allende a arătat că 
este de o importanță fundamentală să 
existe o conlucrare corectă între gu
vern și Partidul Federativ, intrucît 
în aceasta rezidă tăria specifică a 
mișcării revoluționare din Chile.

un pro- 
extraor- 
și omo-

II

de personalitatea

Conferință de presă la Viena cu prilejul apariției
volumului ..Nicolae Ceaușescu știința conducerii

pentru o Românie modernă*

suveranității politice și
BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 

Intr-o alocuțiune radiotelevizată 
adresată națiunii, președintele Ar
gentinei. Hector Campora. a subli
niat că în țară „începe o eră a con
strucției și a păcii". El și-a expri
mat, totodată, convingerea că Argen
tina va înainta pe calea suveranită
ții politice și a independentei econo
mice.

Făcînd un bilanț al primei luni de 
la instalarea sa in funcția de pre
ședinte, Campora a declarat că 
printre obiectivele realizate figu
rează revenirea in Argentina a ge
neralului Juan Peron, liderul miș
cării justițialiste, precum și aplica-

a independenței economice
rea măsurilor de democratizare 
vieții publice.

Șeful statului Argentinean a decla
rat că guvernul va face uz de în
treaga sa autoritate pentru a asigura 
ordinea in țară. „Violența nu-și mai 
poate găsi astăzi nici locul și nici 
scuza in Argentina'1 — a spus pre
ședintele Campora. El a lansat un 
apel la stabilitate și la unitate na
țională.

Pe plan extern — a subliniat pre
ședintele Hector Campora — Argen
tina iși afirmă prezența pe arena 
internațională, extinzîndu-și relațiile 
diplomatice.

Apel la unitatea forțelor progresiste ți democratice
BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 

Comitetul Central al Partidului Co
munist din Argentina a aprobat, in 
cadrul unei ședințe lărgite, ce a a- 
vut loc la Buenos Aires, o declara
ție în care arată că. după insta
larea noului guvern condus de pre
ședintele Hector Campora. in tară 
„a fost creată o nouă situație poli- - 
tică“. Muncitorii, masele populare — 
se spune in declarație — iau parte 
tot mai activ la procesele 
care se desfășoară.

Referitor la schimbările 
Petrecute în tară în cursul
a trecut de la instalarea noului gu
vern. documentul menționează : am
nistierea detinutilor politici : abro-

politice

pozitive 
lunii ce

a

garea legislației represive : posibili
tatea acordată comuniștilor argenti- 
neni de a-și desfășura activitatea le
gal ; schimbarea in sens pozitiv a 
cursului politicii externe a Argen
tinei.

Declarația subliniază necesitatea 
promovării coeziunii forteilor de stin
gă. pentru a zădărnici tentativele e- 
lementelor de dreapta și pentru a 
contribui prin toate 
activizarea procesului 
națională si socială.

Comitetul Central
Comunist din Argentina cheamă 
forțele progresiste si' democratice din 
tară să-și unească rindurile pe baza 
programului comun.

mijloacele la 
de emancipare

al Partidului

★
Cancelarul Bruno Kreisky a fost 

Erinut, in cursul aceleiași zile, de 
enryk Jablonski, președintele Con

siliului de Stat al R.P. Polone.

revizuirea tratatului
cu S.U.A.

REYKJAVIK 26 (Agerpres). — 
Guvernul islandez a adus În mod 
oficial la cunoștința Consiliului 
N.A.T.O. cererea privind revizuirea 
tratatului dintre Islanda și Statele 
Unite, încheiat în 1951 
agențiile ~ 
Această _______
realizeze intr-un interval de 
luni de la data înaintării 
cereri.

Potrivit prevederilor acestui tra
tat. in cazul denunțării lui, unitățile 
armatei americane, staționate la 
baza militară de la Keflavik. tre
buie să fie retrase din Islanda in
tr-un interval de 18 luni. In prezent, 
la această bază se află 3 300 militari 
americani.

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. D. Viet- 

condusă de Fam Van

Dong. membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, premierul guver
nului R.
vizita in R. P. Mongolă. La plecare, 
delegația a fost condusă de Jum- 
jaaghbn Tedenbal. prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M.. președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Mongo
le, de alte oficialități. In aceeași zi, 
delegația a sosit la Phenian, într-o 
vizită oficială de bunăvoință.

D. Vietnam, și-a încheiat

... _ — transmit
Reuter și France Presse. 

revizuire urmează să se 
șase 

acestei

Însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Republicii Socialiste 
România la Aden, Ion Nea«“' 
a fost primit de președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii De
mocratice Populare Yemen. Aii 
Nasser Mohamed. In timpul convor
birii. desfășurată !ntr-o atmosferă 
cordială, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

Rezultatele activității primului echipaj
al misiunii „Skylab"

HOUSTON 28 (A-
gerpres). — Rezulta
tele activității primu
lui echipaj al misiunii 
„Skylab" sint de na
tură să stimuleze pro
gramul de cercetări 
spațiale cu ajutorul 
laboratoarelor orbita
le cu echipai uman — 
a declarat, la Houston, 
William Schneider, di
rectorul programului. 
Primul echipaj — a 
arătat el — a îndepli
nit trei obiective prin
cipale dificile : reme
dierea defecțiunilor 
survenite la bordul la
boratorului in timpul

de 
cu

lansării acestuia, obți
nerea de date privind 
comportarea omului și 
capacitatea sa de a se 
adapta și munci in 
condițiile impondera
bilității și executarea 
unui număr impresio
nant de cercetări.

De asemenea, 
cetările efectuate 
nă acum cu
torul camerelor mul- 
tispectrale si 
sorilor de la

cer-

sen- 
bordul 

„Skylab* confirmă po
sibilitățile studierii din 
spațiu a scoarței te
restre In cele mai va-

riate scopuri. cum ar 
fi stabilirea evoluției 
vegetației, depistarea 
maladiilor care afec
tează zonele forestie
re si culturile agrico
le, situația rețelei hi
drografice de suprafa
ță si subterane, densi
tatea populației, con
figurația si structura 
reliefului în zonele 
greu accesibile, desco
perirea si localizarea 
de noi resurse ale so
lului ți subsolului, 
evolufia curenților ae
rieni și maritimi si. in 
general, a factorilor 
climatici etc.

agențiile de presă transmit
Convorbirile bulgaro- 

lrakiene. La 50(13 au î3c°pu* 
convorbirile dintre Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar. președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria, și Ahmed Hassan 
al-Bakr, secretar general al Parti
dului renașterii __ ___________
(Baas) din Irak, șeful statului și 
Dreședintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Irak.

Iosip Broz Tilo,
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
l-a primit, marți, pe John Goldan, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, cu care a 
avut o convorbire prietenească, in
formează agenția Taniug.

socialiste arabe

Miting de masă la Phe-
^gătură cu cea de-a 23-a

aniversare a începerii războiului din 
Coreea, cu prilejul „Zilei luptei îm
potriva imperialismului S.U.A.". la 
25 iunie. în Piața Kim Ir Sen. din 
Phenian, a fost organizat un miting 
de masă, la care au participat peste 
200 000 de persoane — anunță agen
ția A.C.T.C.

Președintele partidului 
guvernamental din Brazilia 
a anunțat, luni, că generalul 
Adalberto Pereira dos Santos a 
fost desemnat drept candidat la 
funcția de vicepreședinte de că
tre șeful statului brazilian. Garras- 
tazu Medici. După cum se știe, can
didatul la funcția de președinte al 
republicii este generalul Ernesto 
Geisel, desemnat la data de 18 Iu
nie.

Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
a primit in cursul zilei de marți de
legația medicală din S.U.A.. condu
să de John R. Hogness. aOatâ in 
vizită la Pekin, cu care a avut o 
convorbire prietenească — infor
mează agenția China Nouă.

In capitala R.P. Mongole 
a avut loc semnarea Protocolului de 
colaborare și schimburi interredac- 
ționale dintre Uniunea ziariștilor din 
Republica Socialistă România și 
Uniunea ziariștilor din Republica 
Populară Mongolă.

Camera Reprezentanților 
a Statelor Unite ’ Copiat un 
Droiect de lege' care prevede sista
rea tuturor fondurilor destinate fi
nanțării activităților militare, teres
tre. aeriene sau navale în Indochi
na. inclusiv Cambodgia și Laos. An
terior. acest proiect fusese aprobat 
si de Senat. Este pentru prima oară 
cind ambele Camere ale Congresu
lui american se opun continuării ac
tivităților militare în Indochina. Po
trivit prevederilor Constituției S.U.A.. 
președintele Nixon dispune de un in
terval de 10 zile, după primirea pro
iectului de lege, fie pentru a sista 
activitățile militare, fie pentru a-1 
respinge, recurgind la dreptul «de 
veto.

Osvaldo Dorticos, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Republicii 
Cuba, a primit delegația Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, condu
să de Stane Dolanț. secretar al Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
cu care a avut o convorbire in pro
bleme de interes comun.

Miniștrii de externe ai 
Pieței comune, ia
Luxemburg in cadrul unei sesiuni a 
Consiliului ministerial al C.E.E., au 
hotărît să suplimenteze cota de a- 
jutor inițială de 5 000 tone oereale, 
acordată pentru asistentă in folosul 
Dooulatiei din Volta Superioară, 
lovită de seceta care bîntuie in su
dul deșertului Sahara, cu alte 9 000 
tone de alimente.

PERU. EXPOZIȚIE 
ROMANEASCA 

DE FOTOGRAFII
în orașul Jauja din Peru 

fost prezentată expoziția de 
tografil intitulată „Realizări 
poporului român in 25 de _ 
de republică". La deschiderea 
expoziției au participat repre
zentanți ai autorităților locale 
și ai conducerilor comunităților 
muncitorești din localitate. Cu 
acest prilej, secretarul general 
al Federației provinciale a co
munităților țărănești din Jauja, 
Guillermo, Nonalaya și Toralva, a 
vorbit in termeni elogioși des
pre realizările din patria noas
tră și despre sentimentele 
prietenie dintre popoarele 
mân și peruan. Expoziția 
bucurat de Interes din 
publicului vizitator.

a 
fo
aie 
ani

de 
ro
s-a 

partea

Președintele Ugandei, Idl 
Amin, a anunțat formarea unui Con
siliu Suprem de Stat — informează 
postul de radio ugandez. Acest con
siliu, din care fac parte președintele 
Idi Amin, șeful statului major al ar
matei, și comandanții forțelor te
restre și aeriene, va constitui, tot
odată. Comitetul Executiv al Consi
liului Apărării.

Comunicat comun cam- 
bodgiano—yemenit. lnche-
lerea vizitei în R.D.P. a Yemenului 
a ministrului afacerilor externe al 
Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei, Sarin Chhak, 
a fost dat publicității un comunicat 
comun in care 6e arată că minis
trul cambodgian a fost primit la 
președintele Consiliului prezidențial, 
Salem Robaya Aii, și a avut con
vorbiri cu omologul său yemenit, 
Mohammad Saleh Mutee. în cadru) 
convorbirilor avute cu acest prilej, 
partea yemenită a exprimat spriji
nul deplin al guvernului R.D.P. a 
Yemenului față de lupta dreaptă 
dusă de poporul cambodgian pentru 
eliberarea întregului teritoriu al 
țării 6ale.

Tn capitala Austriei 
a avut loc. in cadrul 
unei conferințe 
presă organizată 
ambasada 
prezentarea 
„Nicolae Ceaușescu — 
știința conducerii pen
tru o Românie moder
nă", semnată de cu
noscutul publicist aus
triac Heinz Siegert.

Adresindu-se nume
roasei asistente, for
mată din conducători 
ai unor organe de Dre
să din Austria, ziariști 
austrieci și corespon
denți ai presei străine 
acreditați la Viena, 
ambasadorul Româ
niei, Dumitru Aninoiu, 
a relevat semnificația 
particulară a apariției 
in limba germană a 
unei noi lucrări în
chinate președintelui 
Ceaușescu acum, în 
zilele vizitei președin
telui României 
R.F.G.

Propunindu-și 
scrie o carte despre 
Nicolae Ceaușescu, au
torul a realizat in a- 
celași timp o carte 
despre România — a 
declarat, intre 
Olah Paeschki, 
torul editurii 
telsmann" din 
care a tipărit

de 
la 

română, 
lucrării

deplin fi- 
lucru, cu- 
de mult se 

persona-

in

să

altele, 
direc- 
,.Ber- 

R.F.G., 
cartea.

Și este pe 
resc acest 
noscînd cit 
identifică 
litatea conducătorului 
partidului și statului 
român cu destinul is
toric al României con
temporane.

Referindu-se la ori
ginea ideii de a scrie 
o carte 
cătorul 
statului 
Siegert _ .
ultimii ani, lumea 
interesează tot mai 
mult de personalitatea 
conducătorului Româ
niei, Nicolae Ceaușescu. 
El ește azi. fără în
doială. unul din fac
torii politici de primă 
mărime ai vieții in
ternaționale. Cartea 
împletește, asa cum 
este și realitatea, bio
grafia președintelui 
Ceaușescu cu istoria 
României din ultimele 
patru decenii, cu exis
tenta Partidului Comu
nist Român, iar istoria 
de azi a ~ 
poate fi 
destinul 
milenar . ________
român, marcat în mod 
fundamental. de-a 
lungul timpului, de 
luptele pentru inde
pendentă. pentru afir-

despre condu- 
partidului și 
român. Heinz 
a spus : „In

se

României nu 
desprinsă de 
de două ori 
al poporului

marea ființei naționa
le. Cartea iși propune 
tocmai proiectarea per
sonalității lui Nicolae 
Ceaușescu pe fundalul 
istoriei poporului ro- 

istoriei 
comu-

mân și al 
partidului său 
nist".

Răspunzi nd 
bărilor ziariștilor, care 
au urmărit, cu deose
bită atenție prezenta
rea cărții. Olah Pae
schki a făcut cunoscut 
că, incă înainte de a 
fi difuzată în librăriile 
din R.F.G. și Austria, 
lucrarea a fost întâm
pinată cu mare inte
res și în alte țări, edi
turi din S.U.A. și 
Franța punîndu-și în 
plan traducerea ei in 
limbile engleză șl 
franceză.

Publicistul HeLnz 
Siegert ne-a declarat, 
la rindul său, că in
tenționează să conti
nue — in rindul pu
blicului cititor din 
R.F.G. și Austria — 
prezentarea diferitelor 
aspecte ale dezvoltării 
economice si sociale a 
României, prin reali
zarea unei noi cărți 
despre țara noastră.

in tre

Corneliu VLAD
Viena

O.N.U. întrevederea reprezentantului
permanent al României cu K. Waldheim

NEW YORK 26 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al României 
la O.N.U., ambasadorul Ion Datcu, 
a avut o întrevedere cu secretarul 
general al Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim.

Tn cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de cordia
litate, au fost abordate probleme le
gate de cooperarea dintre România 
și O.N.U.

VARȘOVIA

VARȘOVIA 26 (Corespondență de 
la G. Ciobanul. — La 26 iunie, la 
Varșovia, s-au deschis lucrările ce
lui de-al II-Iea Congres al științei 
poloneze, la care participă peste 
2100 de delegați reorezentînd toate 
cercurile științifice poloneze, precum 
si numeroasele instituții de cerce
tare. Sint prezenti numeroși oaspeți 
de peste hotare, printre care si o 
delegație din România, formată din

Tensiunea crește din nou 
în Irlanda de Nord ?e mâsură 

ce alegerile programate să se desfă
șoare joi în această provincie se 
apropie, deși autoritățile au luat cele 
mai severe măsuri de securitate din 
ultimii ani. Marți, intr-un cartier 
periferic din Belfast au fost asasinați 
un deputat catolic, membru proemi
nent al Partidului Social-Democra
tic și Laburist, și o tinără protes
tantă.

k-

Secretarul general a reafirmat sen
timentele sale de înaltă stimă șl 
apreciere la adresa președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, pentru interesul constant 
manifestat de șeful statului român 
față de Organizația Națiunilor Uni
te, față de creșterea rolului O.N.U. 
în viața internațională.

Miron Nicolescu. președintele Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Milcu. vicepreședintele 
Academiei, prof. dr. Alexe Popescu, 
adjunct al ministrului educației si 
învățămintului, Mihai Drăgănescu, 
vicepreședinte al Comitetului Na
tional pentru Stiintă și Tehnologie, 
Nicolae Muntiu. vicepreședinte al A- 
cademiei de științe agricole. In sală 
se aflau conducători de partid și de 
stat polonezi, în frunte cu E. Gie
rek. H. Jablonski, P. Jaroszewicz.

Luind cuvintul. Edward Gierek, 
orim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
exprimat, in numele partidului 
statului, j __ __________ z_. _
stiintă. a subliniat meritele lor deo
sebite in activitatea științifică si de 
educație, contribuția lor la 
tarea Poloniei populare si 
naționale.

Referatul „Știința în 
populară" a fost prezentat de pre
ședintele Comitetului de organizare 
al Congresului, președintele Acade
miei de Științe a Poloniei. prof. 
Wlodzimierz Trzebiatowski. care a 
relevat succesele deosebite obținute 
de știinta poloneză in anii puterii 
populare.

in numele partidului si / 
mulțumiri oamenilor deț

Alegeri generale în
La aproximativ o 

lună de la conferința 
la nivel înalt, prile
juită de împlinirea a 
zece ani de la crearea 
Organizației Unității 
Africane și care a dat 
orașului Addis Abeba 
o strălucire deosebită. 
Etiopia este martora 
unui nou eveniment de 
seamă — de astă dată 
în viața politică in
ternă. In aceste zile, in 
toate cele 14 guverno- 
rate, din nord, ca șl 
din sud, se desfășoară 
alegerile parlamenta
re generale.

Din cauza numeroa
selor lanțuri mun
toase, Etiopia, care 
este cel mai vechi 
stat independent din 
Africa, cu o exis
tență de aproape 3 000 
de ani, a fost pină la 
începutul deceniului 
al patrulea o țară izo
lată, fără mijloace de 
comunicație. în ultimii 
ani insă, ca urmare a 
progreselor realizate în 
dezvoltarea economi
că și socială, ea și-a 
schimbat In mare par
te Înfățișarea și. o- 
dată cu aceasta, posi
bilitățile de legături 
Interne și externe.

Totuși, ținind seama 
de proporțiile imense 
ale țării, de preponde
rența reliefului mun
tos, alegerile vor dura 
două săptămînl, pen
tru a da posibilitate 
tuturor locuitorilor ță
rii să participe la vot, 
iar autorităților răga
zul necesar pentru 
centralizarea rezulta
telor acestuia.

întreaga presă etio- 
piană acordă o atenție 
deosebită scrutinului, 
subliniind că alege
rile parlamentare o- 
feră prilejul unei largi 
consultări cu pri
vire la coordonatele 
politicii interne și ex
terne, la perspectivele 
de dezvoltare ale E- 
tiopiei, reprezentind 
prin aceasta un mo
ment de seamă în via
ta țării.

Potrivit Constituției 
din 1955, parlamentul 
etiopian este compus 
din două camere : Ca
mera deputaților, ai 
cărei membri sînt de
semnați prin alegeri . 
generale o dată la pa
tru ani, și Senatul, al
cătuit din 125 persoa
ne, numite de împărat 
pe o perioadă de șase 
ani. Primele alegeri

dezvol- 
culturii

Polonia

generale au avut loc 
în anul 1957, cind a 
fost constituit și pri
mul parlament ales 
prin vot popular din 
istoria Etiopiei. La ele 
au participat aproxi
mativ 3 milioane de 
locuitori. Statisticile 
arată că pentru actua
lele alegeri a fost în
registrat un total de 
7,3 milioane de vo- 
tanți.

Intrucît în Etiopia nu 
există pârtide politice, 
fiecare 
prezintă individual in 
alegeri. Circa 90 la 
sută din deputății ve
chiului parlament și-au 
pus din nou candida
tura.

Actualele alegeri vor 
constitui, după pă
rerea observatorilor 
din Addis Abeba, o 
nouă manifestare a 
hotărîrii poporului e- 
tiopian de a continua 
eforturile pentru dez
voltarea țării și, tot
odată, de a continua 
politica de indepen
dență națională și de 
colaborare cu toate ță
rile.

candidat se

Nicolae N. LUPU
Cairo

REDACTLA ȘI ADMINISTRAȚIA k Bucure»*, Piața Bcînteil. Tel. 17 80 10. 17 60 M Abonamentele ae fac la oficiile poștale $1 dlfutortl din Întreprinderi 91 Instituții Din etrălnătate, abonamentele ae fao prin r.ROMPRESFILATELIA? București 
Calea Grivlțel nr. 64-66 P.O.B. — 2tK»l. Tiparul : Combinatul Poligrafia CASA SCINTEH «


