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O CAMPANIA DE RE
COLTARE - TEMEI
NIC PREGĂTITĂ: 
SECERIȘUL A ÎN
CEPUT, DISPUTELE 
PE TEMA PIESELOR 
DE SCHIMB NU S-AU 
ÎNCHEIAT

• PE AGENDA SOCIA
LA: OMUL - SALA
RIAT ȘI CETĂȚEAN

în întimpinarea 

marii sărbători — 

noi succese pentru

ÎNDEPLINIREA

23 AUGUST-
Ziua insurecției 

naționale 
antifasciste armate

CINCINALULUI 
ÎNAINTE DE TERMEN 
Au realizat planul pe primul semestru

In aceeași ambianță de caldă ospitalitate, de prețuire și stimă reciprocă,

ilustrare a bunelor relații dintre cele două țări—a continuat ieri

VIZITA TOVARĂȘIJLU NICOLAE CEADȘESCU 
IN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

Președintele
NICOLAE CEAUȘESCU:

„...Au trecut șase ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
statele noastre și cam în această 
perioadă se împlinesc șase ani de 
cînd am avut convorbiri la Marea 
Neagră. Am discutat atunci îm
preună căile pentru dezvoltarea 
relațiilor bilaterale dintre țările 
noastre, precum și ce putem face 
pentru a contribui la crearea unor 
condiții de destindere și de pace 
in Europa. Dacă îmi aduc bine a- 
minte, era tot o zi călduroasă, ca 
și astăzi. Am putea spune că, de 
fapt, unii abia începeau să se gin- 
dească că este posibil să se treacă 
de la perioada de îngheț la o pe
rioadă de colaborare și de căl
dură. Am putea spune, deci, că 
colaborarea dintre statele noastre 
a grăbit creșterea temperaturii, a 
grăbit topirea gheții și a apropiat 
perioada de colaborare care se 
dezvoltă astăzi in Europa".

Cancelarul
WILLY BRANDT:

„...Permiteți-mi să evoc încă 
o dată discuția noastră din vara 
anului 1957. Atunci, cred eu, nu 
numai că ne-am îndreptat privirile 
spre ceea ce alții nu realizaseră 
încă, ci am găsit temeliile pentru 
o înțelegere reciprocă intre noi".

„Evoluția favorabilă a relațiilor 
intre țările noastre a prezentat 
avantaje nu numai pentru noi, ci 
și pentru întreaga Europă".

(Din toasturile rostite la dejunul 
oferit in onoarea oaspeților români)

Convorbiri între președintele Nicolae Ceaușescu 
și cancelarul Willy Brandt

In cursul dimineții de miercuri au 
avut loc. la reședința cancelarului Re
publicii Federale Germania, convorbiri 
intre președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și cancelarul federal. Willy 
Brandt.

Apreciind evoluția pozitivă, pe multi
ple planuri, a relațiilor româno—vest- 
germane, președintele Nicolae Ceaușescu 
și cancelarul Willy Brandt au abordat in 
timpul convorbirilor probleme privind 
raporturile bilaterale, pe plan economic, 
al cooperării. Au fost discutate, de ase
menea, aspecte referitoare la relațiile cu 
țările membre ale Pieței comune, pre
cum și ale colaborării cu terțe țări.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

★

în cursul după-amiezii. la convorbirile 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu și 
cancelarul federal Willy Brandt au parti
cipat Ion Pățan. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior. George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Virgil Actarian, mi
nistrul industriei construcțiilor de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii, Gheorghe O- 
prea, consilier al președintelui Consiliu
lui de Stat. Constantin Oancea, ambasa
dorul Republicii Socialiste România la 
Bonn, consilieri și experți.

Au participat, de asemenea. Walter 
Scheel, vicecancelar federal, ministrul 
afacerilor externe, Hans Friderichs, mi
nistrul economiei, Egon Bahr, ministru 
cu însărcinări speciale ale Cancelariei, 
Hans-Georg Sachs, secretar de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe. Karl- 
Heinz Sohn. secretar de stat în Ministe
rul Cooperării, Peter Hermes, director 
general pentru relațiile economice, Er
win Wickert-, ambasadorul Republicii Fe
derale Germania la București, consilieri 
și experți.

A urmat, apoi, a doua rundă de con
vorbiri între șeful statului &>mân și can
celarul federal.

Județul Constanța. Colec' 
tivele unităților industriale din ju
dețul Constanța, angajate puternic, 
cu 1oate forțele. în întrecerea so
cialistă in cinstea zilei de 23 Au
gust, și-au realizat sarcinile de 
plan pe primul semestru al anu
lui cu 4 zile inainte de termen. 
Pină la sfirșitul lunii iunie se vor 
realiza peste plan 6 200 000 kWh 
energie electrică, 250 remorci auto, 
67 tone utilaje pentru industria 
chimică. 80 000 metri pâtrați țesă
turi, 330 000 metri pâtrați fur
nir, 7 650 metri cubi prefabricate 
din beton, 1 400 tone ulei comes
tibil și alte produse industriale și 
de larg consum. Printre unitățile 
care și-au adus cea mai mare con
tribuție la obținerea acestor succe
se se numără ; I.M.U.-Medgidia, 
întreprinderea integrată de lină, 
întreprinderea de prefabricate și 
materiale de construcții și altele.

Județul Mehedinți. "cin‘ 
cinalul Ln patru ani și jumătate" — 
aceasta este deviza mobilizatoare 
sub care se acționează, zi de zi. in 
unitățile industriale din județul 
Mehedinți, amplificindu-se prin noi 
și prestigioase succese ritmurile în
trecerii socialiste. Colectivele de 
muncă din industrie au raportat ast
fel realizarea cu 3 zile mai devreme 
a planului semestrial la producția 
globală industrială. In intervalul de 
timp care a mai rămas pină la fi
nele lunii iunie se va realiza peste 
prevederi o producție in valoare de 
peste 45 milioane lei.

Județul Alba, ’"‘«prinde- 
rile industriale din județul Alba au 
îndeplinit planul de producție pe 
primul semestru al acestui an cu 
trei zile inainte de termen. Pină la 
sfirșitul acestei perioade, pe ansam
blul industriei județului se va rea
liza o producție globală suplimen
tară in valoare de peste 52 milioa
ne lei. Rezultate de seamă s-au în
registrat și pe linia creșterii prr>- 
ductivitâtii muncii. Se vor produce 
peste plan cantități importante de 
produse : 546 tone oțel. 730 tone 
acid sulfuric. 580 tone plăci fibro- 
lcmnoase. 51 000 perechi ciorapi. 
44 500 tone sare. 200 mașini de cu
sut. 3 200 mașini de spălat rufe, 
15 000 bucăți articole de marochină- 
rie etc. In întrecerea pentru înde
plinirea planului de producție și 
angajamentelor s-au evidențiat co
lectivele de muncă de la I.M.M.N. 
Zlatna. I.M. Ba-.a de Arieș. I.P.B. 
Alud. U.M. .Cugir, Fabrica de cio
rapi din Sebeș și alte umtâti.

Combinatul siderurgic 
din Galați. Siderurgicii tinerei 
cetăți a oțelului de pe Dunăre iși 
onorează prin noi succese angaja
mentele înscrise in chemarea la în
trecere pe care au adresat-o, la în
ceputul anului, tuturor întreprinde
rilor din industria metalurgică. 
Astfel, planul semestrial la produc
ția de fontă și oțel a fost îndeplinit 
cu șase zile inainte de termen. Au 
fost, de asemenea, îndeplinite și 
depășite sarcinile de plan privind 
producția de tablă și bandă lamina
tă la rece. Potrivit estimărilor, pină 
la sfirșitul lunii iunie, siderurgiștii 
gălățeni vor produce, suplimentar, 
aproximativ 50 000 tone de fontă. 
50 000 tone de oțel. 11 000 tone tablă 
și bandă luminată la rece, precum 
și alte produse.

Combinatul chimic din 
CraiOVa un*tate care deține o 
importantă pondere în industria 
producătoare de îngrășăminte a

țării, & îndeplinit cu cinci zile mal 
devreme sarcinile semestriale de 
plan. S-au creat astfel condiții 
pentru obținerea unei producții su
plimentare de îngrășăminte chi
mice «zoioase cu ajutorul cărora 
so pot fertiliza mai mult de 50 000 
hectare, precum și a altor sorti
mente.

12 unități economice 
din județul Dîmbovița anun- 
ță un succes de prestigiu in marea 
întrecere socialistă ce se desfășoară 
in cinstea zilei de 23 August : în
deplinirea planului semestrial îna
inte de terme-n. Printre acestea se 
numără schelele de extracție pe
trol Tirgoviște. Moreni si Găești. 
„Steaua electrică" din Fieni. uzi
nele de utilai tehnologic si chi
mic din Moreni si Găești. între
prinderile textile „Buccgi" si 
„Trăinicia" din Pucioasa. întreprin
derea județeană de industrie lo
cală. Pină la sfirșitul lunii, in in
dustria județului se vor obține 
suplimentar, in unitățile care au 
realizat mai devreme planul semes
trial. 35 milioane kWh energie elec
trică. 2 600 tone ciment. 900 000 
becuri speciale. 120 000 mp țesături 
30 tone fire bumbac. 26 automaca
rale. 80 remorci auto, precum gi 
alte produse.

Numeroase unități In
dustriale din județul Hu- 
nsdoara au ’^plinit Îna
inte de termen sarcinile de plan 
ce le revin pe primul semestru al 
anului. In rindul acestora se în
scriu Centrala minereurilor Deva, 
secția prefabricate din beton a în
treprinderii de materiale de con
strucții Deva, secția I de furnale, 
oțelăria electrică si laminorul de 
800 mm de la Combinatul siderur
gic Hunedoara, precum si cele de 
mecanizare Buriuc si de transport 
Ilia 6i multe alte unități impor
tante.

10 unități economice 
din județul Bistrița— 
HâSâud *ntre care Exploatarea 
minieră Rodna. I.F.E.T. Bistrița, 
întreprinderea de hirtie din Prun- 
du-Bîrgâului, întreprinderea de in
dustrializare a cărnii. întreprin
derea de industrializare a laptelui, 
întreprinderea de legume și fructe, 
întreprinderea viei și vinului. în
treprinderea județeană de industrie 
locală din Bistrița, au îndeplinit 
înainte de termen planul semes
trial. Potrivit calculelor prelimi
nare. pină la finele lunii iunie, 
colectivele acestor întreprinderi vor 
livra economiei naționale, peste 
plan. 7 300 tone minereuri com
plexe. 41 000 cahle de teracotă, 
4 900 mc cherestea. 180 tone brin- 
zeturi, 150 tone preparate din car
ne și carne. 130 tone hirtie șt 
alte produse in valoare de peste 
26 milioane lei.

Centrala industrială 
pentru metale neferoase 
și rare Slatina. Unitâtiie din 
cadrul Centralei industriale pentru 
metale neferoase și rare din Slatina 
și-au realizat, la 26 iunie, sarci
nile la export pe primul semestru 
al anului. Pină la sfirșitul lunii 
iunie se vor livra suplimentar pe 
piața externă peste 1 300 tone alu
miniu, aliaje și laminate din alu
miniu, precum și însemnate canti
tăți de produse carbonoase și alte 
metale neferoase.

DIN PROGRAMUL VIZITEI
• Primirea de către 
președintele Nicolae 
Ceaușescu a ministru
lui afacerilor externe, 
Walter Scheel
• întilnirea președin
telui Nicolae Ceaușescu 
cu conducători ai unor 
firme vest-germanc
@ Tovarășa Elena 
Ceaușescu în vizită la 
Institutul central pen
tru cercetări chimice 
al uzinelor „Bayer“

„NOPȚILE-LUMINĂ" 
ale mecanizatorilor

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
SI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU ÎN ONOAREA 

PREȘEDINTELUI GUSTAV HEINEMANN Șl A SOȚIEI SALE, 
HILDA HEINEMANN Pagina a ll-a

TOASTURILE ROSTITE DE PREȘEDINTELE NICOLAE 

CEAUȘESCU Șl CANCELARUL FEDERAL WILLY BRANDT 
LA DEJUNUL OFERIT ÎN ONOAREA OASPEȚILOR 
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Zi de vară la Daneți, 
In cimpia Caracalului.

Vintul se distrează 
răsucindu-și pilnii din 
praful ridicat de culti
vatoarele tractoarelor.

Aerul — pastă fier
binte. cleioasă, irespi
rabilă.

Umbra salcimilor — 
paliativ derizoriu.

Pămintul — zgură 
cosmică, parcă abia 
revărsată din oțclăriile 
cerului. 11 răscolesc cu 
virful pantofului. „Ni
sip : tocmai bun pen
tru plajă" — ii comu
nic impresia ingineru
lui Ion Jianu. directo
rul stațiunii de mașini 
agricole.

— Pedologia-i de al
tă părere : „Nisipuri 
zburătoare, zona a pa
tra de fertilitate" : pe
nultima. Oamenii le 
numesc spulberișuri. 
Soluri fără structură ; 
cultivable totuși. Re
coltele — după cum le 
îngrilești și muncești. 
Cit despre plajă, pri- 
viți-i, cui îi arde de 
așa ceva ?

Intr-adevăr, nu s-ar 
fi zis „că-i arde de așa 
ceva" vreunuia dintre 
mecanizatorii cărora le 
urmăream lucrul. Un 
du-te-vino neîntrerupt 
de tractoare, iar oame
nilor care le condu
ceau abia de reușeam 
să le zăresc fețele a- 
coperite de ochelarii 
mari „antipraf" : asta, 
in timp ce-și întorceau 
bolizii la caoăt de tar
la. „Ii așteptăm să facă 
pauză, altfel ne acuză 
că-i sabotăm. Sînt din

tre cei care, lunar, ri
dică un salariu mai 
mare decit al meu" — 
îmi spune directorul.

Mă aflam in cimp la 
rugămintea primarului 
comunei Daneți, tova
rășul Alexandru Săni- 
noiu. Cu o seară ina
inte participasem la 
ședința lărgită a comi
tetului de partid co
munal. Ordinea de zi : 
„Raport privind pre-

Reportaj 
de campanie 
din cîmpia 
Caracalului

gătirea campaniei de 
recoltare a păioaselor". 
S-a hotărit ca cele 
2 550 ha cultivate cu 
cereale să fie strinse 
in maximum 10—15 
zile.

„Condiții există — 
informa inginerul loan 
Iacob. președintele. 
C.A.P.-ului — mai ales 
dacă mecanizatorii ne 
vor ajuta ca și in anii 
trecuți, sau chiar mai 
bine".

Mult s-a discutat in 
seara aceea : despre 
saci, cintare, mijloace 
de transport, etanșarea 
combinelor, ridicătoa
rele de lan. fintinile de 
unde se vor aprovizio
na cu apă potabilă oa
menii — n-a fost o- 
mis nici un amănunt. 
Au existat și întrebări 
„adiacente". „De ce, a-

dică — s-a spus — 
n-au început probele 
la sistemul de irigații 
din raza comunei noas
tre ? Trebuia încă de 
la 11 aprilie. Planul 
recoltelor pe 1973 l-am 
elaborat gindindu-ne 
că vom iriga 2 600 ha. 
Așa ni s-a promis, dar 
pină acum n-am văzut 
apa. De ce nu se res
pectă termenele ? în 
1974 trebuie irigate 
toate cele 9 716 ha ale 
comunei". Mult și 
mulți au vorbit atunci. 
N-a existat insă parti
cipant care, intr-un fel 
sau altul, să nu elogie
ze activitatea mecani
zatorilor. Seara tirziu, 
la desDărțire, Alexan
dru Sâninoiu a insis
tat : „Neapărat să scri
eți la ziar despre 
mecanizatorii noștri — 
merită". „Au făcut 
ceva extraordinar" ? — 
m-am interesat „In- 
trebati-î“.

— Știu eu la ce s-o 
fi gîndit primarul de 
ne-a lăudat atita ? Di
rectorul Jianu nu-i 
mai puțin mirat. E a- 
devărat. la început lu
cram cu pierderi pla
nificate, dar asta a fost 
tare de mult. Oamenii 
au și uitat. E firesc. 
Acum lucrăm cu bene
ficii. ne situăm Drintre 
fruntașele pe județul 
Dolj și. personal, nu 
văd ce-i extraordinar 
in asta".

Mircea BUNEA
(Continuare 
in pag. a V-a)
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UIZlTfl TOVARĂȘULUI NICOLflE CEAUSESCU IN REPUBLICft ROMA GERMANIA
Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea președintelui 
Gustav Heinemann și a soției sale, Hilda Heinemann

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMII PE VICECANCELARUL Șl MINISTRUL FEDERAL 

Al AFACERILOR EXTERNE, WALTER SCHEEL
In cursul serii de 27 Iunie, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au oferit, 
la castelul Gymnich — reședința 
oaspeților !n timpul vizitei pe care 
o întreprind în R.F.G. — un dineu 
în cinstea președintelui Republicii 
Federale Germania. Gustav Heine
mann, și a soției sale, Hilda Heine
mann. A fost prezent cancelarul

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Doamna Heinemann, 
Domnule cancelar.
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să exprim și în această 

seară, dnd vă avem ca oaspeți la 
acest dineu prietenesc, satisfacția 
noastră pentru relațiile bune din
tre România și Republica Federa
lă Germania. De asemenea, doresc 
să exprim mulțumiri pentru ospi
talitatea cu care sîntem încon
jurați de cind ne aflăm pe pămîn- 
tul țârii dumneavoastră.

Am avut de pe acum convor
biri foarte bune ; s-au realizat 
pași importanți în direcția dez
voltării colaborării viitoare între 
țările noastre. Nu doresc să an
ticipez, însă, lăsînd să fac bilan
țul la încheierea vizitei, și sper 
că acest bilanț va fi foarte bogat.

Mîine vom face o scurtă vizită 
prin Republica Federală Germa
nia. Sîntem bucuroși că vom pu
tea cunoaște astfel o mică parte 
din munca poporului dumneavoas
tră. Sperăm că vizita ne va da 

Republicii Federale Germania, 
Willy Brandt

La dineu au luat parte, de ase
menea, Walter Scheel, vicecancelar 
și ministru al afacerilor externe, 
cu soția, Hans-Dietrich Genscher, 
ministru de interne, cu soția. Horst 
Ehmke, ministru pentru cercetare, 
tehnologie, poștă și telecomunica
ții. cu soția, Claus von Dohnanyi, 
ministru al cercetării științifice și 

posibilitatea să evidențiem noi 
posibilități de a dezvolta coopera
rea în diferite domenii de activi
tate.

Deci, sîntem pe deplin mulțumiți 
de rezultatele de pînă acum ale 
vizitei noastre și sîntem încreză
tori în rezultatele bune cu care 
vom încheia această vizită. Sperăm 
că vom pune bazele pentru o dez
voltare superioară a colaborării 
noastre, că aceasta va servi atît 
intereselor celor două state, cît și 
cauzei păcii și securității.

Cu această convingere, rog, în 
primul rînd pe colegii mei români, 
dar vă rog și pe dumneavoastră, 
să ridicăm un toast pentru dezvol
tarea în continuare a colaborării 
dintre țările noastre.

în sănătatea președintelui Hei
nemann,

în sănătatea doamnei Heine
mann,

în sănătatea domnului cancelar, 
în sănătatea dumneavoastră, a 

tuturor ! 

tnv&țămintului, cu soția, Egon 
Bahr, ministru cu însărcinări spe
ciale ale Cancelariei, secretari de 
stat, personalități politice, oameni 
de afaceri, oameni de știință și 
bultură vest-germani.

Au fost de față Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului exte
rior. George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe. Virgil Actarian,

Toastul președintelui

Gustav Heinemann
Domnule președinte al Consiliu

lui de Stat,
Chiar dacă a fost un bilanț doar 

pe jumătate făcut, totuși a fost 
un bilanț bogat, care v-a satisfă
cut și ne umple de bucurie și pe 
noi.

In discursurile noastre de asea
ră, de la castelul Briihl, am făcut 
legă^Bă cu tradițiile care leagă 
cele a ouă țări ale noastre. Astăzi, 
dumneavoastră, în convorbirile cu 
cancelarul federal, cît și în con
vorbirile colaboratorilor dumnea
voastră cu interlocutorii germani 
ați putut realiza progrese și de 
aceea sînt sigur că și bilanțul de 
încheiere va fi pozitiv.

Mîine, noi, cei de la Bonn, vă 
lăsăm să mergeți și în alte landuri 

ministrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electrotehnicii, 
alte persoane oficiale care îl înso
țesc pe șeful statului român în vi
zita sa în Republica Federală 
Germania.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Federale Germania, Gustav 
Heinemann, au rostit toasturi.

ale republicii noastre. Sperăm că 
veți vedea și veți trăi lucruri inte
resante și acolo. Sîmbătă, cînd vă 
veți reîntoarce din călătoria dum
neavoastră, vom avea ocazia să ne 
vedem doar pentru puțin timp pe 
aeroport și de aceea aș dori să fo
losesc acest prilej pentru a vă 
mulțumi dumneavoastră, colabora
torilor dumneavoastră, pentru mo
dul în care ați tratat și ați discutat 
cu noi.

Doresc, în primul rind, să rog 
oaspeții germani de aici să ridice 
paharul

în sănătatea domnului pre
ședinte,

în sănătatea doamnei,
pentru bunele relații dintre po

poarele noastre 1

In cursul serii, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la reședința 
sa, pe vicecancelarul și ministrul 
federal al afacerilor externe, Wal
ter Scheel. Au fost de față minis

trul român al afacerilor externe, 
George Macovescu, și ambasadorul 
României la Bonn, Constantin 
Oancea, precum și ambasadorul 
R.F.G. la București, Erwin Wic
kert. 

în timpul convorbirii, care a a- 
vut loc cu acest prilej, desfășura
tă într-o atmosferă cordială, au 
fost discutate probleme actuale ale 
vieții internaționale.

VIZITELE TOVARĂȘEI
ELENA CEAUȘESCU

La Institutul central pentru cercetări 
chimice al uzinelor „Bayer"

în cursul dimineții de miercuri 
tovarășa Elena Ceaușescu, înso
rită de doamna Anna Jahn, so
ia ministrului federal al justiției, 
lin suita de onoare, și de alte 
persoane oficiale, a făcut o vizită 
a Leverkusen, la Institutul cen
tal pentru cercetări chimice al 
îzinelor „Bayer".

Salutind-o cu căldură pe tova- 
■âșa Elena Ceaușescu, președintele 
Consiliului de administrație al u- 
dnelor, prof. dr. ing. K. Hansen, a 
.ubliniat că activitatea distinsei 
jaspete ca director general al 
nstitutului central de cercetări 
rhirnice din București, cît și pe 
jian social-poli tic este bine cu
noscută. El a arătat că oamenii de 
ființă vest-germani urmăresc cu 
leosebit interes avîntul rapid al 
ndustriei chimice, progresul ge- 
îeral al economiei românești, ceea 
■e creează premise pentru dezvol- 
area și. mai largă a colaborării 
iintre firmele și institutele spe- 
dalizate din cele două țâri.

Tovarășa Elena Ceaușescu mul- 
umește pentru cuvintele expri- 
nate și apoi, la invitația gazde- 
or, semnează în „Cartea de o- 
îoare“ a institutului.

în continuare, este vizitată bi- 
jlioteca institutului — care, cu 
iele 400 000 de volume pe care le 
josedă. este considerată cea mai 
nare bibliotecă științifică particu- 
ară din lume—secția de cercetări 
n domeniul poliuretanului, cea

din domeniul cauciucului, precum 
și secția de cercetări aplicative. 
Directorul laboratoarelor centrale 
ale uzinelor, prof. dr. K. Ley, alți 
oameni de știință dau explicații 
amănunțite, răspund la întrebările 
privind modul în care se realizează 
legătura dintre cercetările de la
borator și producție.

în încheierea vizitei, tovarășa 
Elena Ceaușescu a rostit cuvinte 
de apreciere față de realizările și 
preocupările oamenilor de știință 
și cercetătorilor de la acest insti
tut, exprimînd speranța că legătu
rile dintre specialiștii vest-germani 
și cei din România se vor extinde 
în continuare.

în cursul aceleiași zile a fost vi
zitată vestita catedrală din Koln, 
ale cărei coloane, bolți, vitralii, 
grupuri sculpturale vorbesc con
vingător despre puterea de crea
ție a poporului german. în timpul 
ultimului război, catedrala a sufe
rit distrugeri grave, ale căror ur
mări au fost astăzi complet înlătu
rate. Acest monument de nease
muită frumusețe este un îndemn 
din cele mai puternice ca războa
iele să fie definitiv înlăturate din 
viața omenirii, ca popoarele să-și 
consacre eforturile muncii crea
toare. Tovarășa Elena Ceaușescu a 
dat expresie admirației față de a- 
cest inestimabil tezaur artistic, 
față de grija depusă pentru conser
varea valorilor sale.

„O contribuție ia întărirea păcii 
și securității în Europa"

P. C. German salută vizita președintelui 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BONN 27 (Agc-rpres). — Sub 
titlul : „P.C.G. salută vizita preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România", in bu
letinul de presă al Partidului Co
munist German se publică urmă
toarele :

„Prezidiul conducerii P.C.G. sa
lută vizita în R. F. Germania a 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. Noi, comuniștii, 
luptăm de mulți ani pentru relații 
normale intre țara noastră și sta
tele socialiste și vedem in vizita de 
stat a reprezentantului României 
socialiste o contribuție la întărirea 
păcii și securității in Europa, la a-

Întîlniri de lucru în probleme ale relațiilor bilaterale
Tovarășii Ion Pățan, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Oprea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, și 
Vasile Voloșeniuc, președintele 
Băncii române de comerț exterior, 
s-au întîlnit cu Hans Friderichs, 
ministrul federal al economiei.

Au fost discutate probleme le
gate de dezvoltarea relațiilor eco
nomice pentru perioada imediat 
următoare și în perspectivă, între 

firmarea principiilor coexistenței 
pașnice in relațiile dintre state cu 
sisteme sociale diferite".

în continuare, articolul relevă ro
lul statelor socialiste in îmbunătă
țirea relațiilor dintre statele euro
pene, subliniind, totodată, că a- 
ceastă îmbunătățire este rezultatul 
modificării raportului de forțe, ra
port care evoluează din ce in ce 
mai accentuat in favoarea forțelor 
păcii și progresului și care reclamă 
și din partea guvernelor statelor 
capitaliste un mod de abordare mai 
realist al soluționării problemelor 
importante, în interesul păcii și al 
securității popoarelor.

„Noi, comuniștii, acționăm pen

cele două țări, în domeniul schim
burilor comerciale, al cooperării 
bilaterale și pe terțe piețe.

☆
Tovarășul George Macovescu, 

ministru al afacerilor externe, s-a 
întîlnit cu Walter Scheel, vicecan
celar, ministru federal de externe. 
In cadrul convorbirii care a avut 
loc au fost abordate probleme ale 
relațiilor bilaterale, precum și 
unele probleme ale situației inter
naționale actuale, îndeosebi cele 

tru îmbunătățirea relațiilor țării 
noastre cu statele socialiste, pentru 
extinderea raporturilor economice, 
tehnico-științifice și culturale ale 
R. F. Germania cu statele comuni
tății socialiste. Noi milităm pentru 
ca prietenia și buna vecinătate față 
de țările lumii socialiste să devină 
o preocupare fundamentală a opi
niei publice democratice din R.F. 
Germania.

Vizita președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, servește a- 
cestor țeluri. Ea este salutată de 
forțele iubitoare de pace din țara 
noastră".

referitoare la apropiata conferință 
europeană de securitate și coope
rare.

★
Tovarășul Virgil Actarian, mi

nistrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, s-a 
întîlnit cu membri ai conducerii 
firmelor „Siemens", A.E.G., S.E.L., 
„Waldrich1*, „Wotan", „Pitler". Au 
fost discutate probleme privitoa
re la colaborarea între întreprin
deri românești și firmele respec
tive.

Semnificativă pentru 
cea de-a doua zi a vizitei 
mi se pare atmosfera de 
lucru, de lucru concret și 
util, in care s-au scurs 
aproape toate minutele a- 
cestei zile.

Aici, in R. F. Germania, 
e foarte cald, mai cald de- 
cît în orice închipuire a 
localnicilor. Vintul ce mai 
adie din cind in cînd nu 
face nimic altceva decît 
să agite enorma „gelatină 
înăbușitoare" a aerului 
din centrul continentului.

De dimineață, cind căl
dura nu începuse încă, 
l-am văzut pe președinte
le Ceaușescu ieșind din 
castelul Gymnich afară, 
în larga curte verde,^stră
juită de dulci vegetații 
ale răcorii, și mi-am în
chipuit că președintele se 
relaxează înaintea con
vorbirilor cu reprezen
tanți oi industriei elec
tronice. Era într-o foarte 
mică măsură vorba de o 
plimbare. De fapt, pre
ședintele nostru se intil- 
nea într-o scurtă și — 

iată iarăși cuvîntul — 
concretă ședință de lucru 
cu membrii delegației. 
Destins și, în același 
timp preocupat, tovară
șul Ceaușescu cheltuia 
ultimele minute libere 
din această dimineață 
pentru buna desfășurare, 
in continuare, a activită
ții începute cu o zi îna
inte.

A-șa a început ziua de 
miercuri, zi a numeroase 
convorbiri și contacte ale 
persoanelor oficiale care 
îl însoțesc pe președin
tele Consiliului de Stat 
— miniștri, consilieri și 
experți.

Ca un corolar și ca o 
participare la munca mi
lioanelor de români an
grenați acasă in treburile 
lor, în R.F. Germania de
legația română muncește 
intens, lată, astăzi, in
tre orele 9 diminea
ța și 23 seara, aș pu
tea spune că s-au scurs 
nu 14 ore, ci. adunînd 
cele patru ore de convor
biri Ceaușescu—Brandt, 

ora de discuție Ceaușescu- 
Scheel, ora de dialog 
fructuos cu conducători ai 
unor importante firme 
din cea mai modernă in
dustrie electronică, cele

MUNCĂ, MUNCĂ INTENSĂ 
DIN ZORI PÎNĂ ÎN NOAPTE...

aproximativ trei ore ale 
convorbirilor colaborato
rilor tovarășului 
Ceaușescu, cele mai bine 
de trei ore ale vizitei la 
uzinele „Bayer" a tova
rășei Elena Ceaușescu, 
cele cinci ore de mani
festări protocolare, se a- 
junge la ore mai multe și 
mai rodnice, la un timp 

exploatat în adîncime și, 
tocmai astfel, ridicat la 
puterea aceea — de care 
vorbim noi azi în Româ
nia — a eficienței, a mun
cii concrete.

Am însoțit pe tovarășa 
Elena Ceaușescu în vizita 
pe care domnia sa o făcea 
la uzinele „Bayer" din 
Leverkusen. Avînd in ve
dere că după Leverkusen 
era prevăzută o vizită 
prin orașul Koln, mi-am 
zis că programul la cu
noscutele uzine chimice 
nu va fi prea lung. 

El trebuia, oricum, să fie 
urmat de o călătorie de 
voie, din cele care fac 
plăcere oricui. Și, cu toate 
astea, vizita tovarășei 
Ceaușescu la uzinele „Ba- 

yer" a durat mal bine de 
trei ore. Nu-i vorbă, la 
„Bayer" se poate sta cu 
folos și o lună, e mult de 
văzut și mult de învățat 
de la chimiștii vest-ger- 
mani. Dar un lucru este 
evident. La „Bayer" se 
putea sta și o jumătate de 
oră. Afară era cald, înă
untru era cald.

Vreau să afirm limpede 
și răspicat: așa cum se 
desprinde, de altfel, și din 
toate relatările oficiale, 
aici, in colectivul ce-l în
soțește pe președinte în 

călătoria sa, toată lumea 
muncește. N-ar surprinde 
pe nimeni dacă soția pre
ședintelui unui stat ar 
participa numai la vizite
le protocolare, reținîndu- 
se de a intra prea mult 
în realitate, in viață. Așa 
se întimplă prin alte 
părți, Incit faptul a ajuns 
sd apară ca perfect nor

mal. Nimic de zis, nimic 
de obiectat. Ceea ce ne 
interesează cu adevărat e 
să semnalăm că, deplin 
conformă cu idealurile de 
muncă vie, concretă, ale 

partidului din a cărui 
conducere face azi parte, 
sofia președintelui nostru 
muncește cu adevărat. 
Domul din Koln nu se 
mișcă din loc. Vizita pro
gramată la Dom putea fi 
puțin aminată și a și fost 
aminată. Aici, in R. F. 
Germania, trimișii Româ
niei au de rezolvat niște 

treburi concrete, clare. Și 
ei au făcut și fac totul ca 
să le rezolve.

Căci, dacă e adevărat
ceea ce a afirmat pre
ședintele Consiliului de 
administrație al uzinelor 
„Bayer", prof. dr. ing. K. 
Hansen, și anume că 
domniile lor salută în
persoana tovarășei Elena 
Ceaușescu „nu numai 
pe soția președintelui 
Consiliului de Stat al
României, ci și pe o- 
mul de știință de prim 
rang, care, prin activita
tea ce o depune în func
ția de director general al
Institutului Central de 
Cercetări Chimice din 
București, cît și cea din 
domeniul social-politic, 
contribuie la dezvoltarea 
științifică și economică 
a Republicii Socialiste 
România", atunci e cu 
atit mai adevărat că asta 
înseamnă chiar tradu
cerea in viață a înaltului 
principiu al societății ro
mânești de astăzi, con
form căruia cu toții tre

buie să muncim — să 
muncim concret, efectiv 
— justificînd prin aceasta 
datoriile noastre nobile, 
imprescriptibile față de 
națiunea căreia îi aparți
nem.

Țin minte cuvintele cu 
care primarul Bonnului 
l-a întrebat pe tovarășul 
Ceaușescu, in particular : 
„Sinteți pentru prima 
dată in R.F.G., domnule 
președinte. Nu credeți că 
s-ar cuveni și puțină re
laxare, într-o călătorie 
mai lejeră, nu atita 
muncă ?"

„Eu sper, a răspuns a- 
tunci tovarășul Ceaușescu, 
că relațiile dintre noi vor 
progresa intr-o asemenea 
măsură, datorită muncii 
noastre de azi, îneît să vă 
mai vizităm și în viitor".

Este clar că această at
mosferă de muncă nu 
poate fi determinată de
cît de exemplul personal 
al celor pe care viața i-a 
așezat în frunte.

Adrian PAUNE5CU

J
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOIAE CEAUSESCU IN REPURUCA TEDERALfl GERMANIA
DEJUN OFERIT DE CANCELARUL WILLY BRANDT
IN ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Miercuri la amiază, cancelarul
federal Willy Brandt a oferit un
dejun tn onoarea președintelui
Consiliului de Stat al Republicii
Socialista România, Nicolae 
Ceau^ewu..

Au participat Walter Scheel, 
vĂcecancelar federal, ministrul afa

cerilor externe, Hans Friderichs» 
ministrul economiei, Gerhard Jahn, 
ministrul justiției, Holger Borner, 
secretarul general al Partidului 
Social-Democrat., Egon Franke, mi
nistru pentru relațiile intergerma- 
ne. Egon Bahr, ministru cu însăr
cinări speciale ale Cancelariei, se
cretari de stat

Au participat, de asemenea. Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Vir
gil Actarian. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte șl 
electrotehnicii, celelalte persoane

oficiale române care £1 însoțesc pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în timpul dejunului, care «-a 
desfășurat într-o ambianță de 
cordialitate, cancelarul federal 
Willy Brandt și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

Toastul cancelarului
Willy Brandt

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

„Oaspeții români primiți sărbătorește";
„Un pas deosebit de important pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări, pentru destindere 

în Europa"
Presa vest-germană prezintă pe spații largi desfășurarea vizitei, rolul 

activ al României in viața politică și economică internațională, aportul 

deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu la cauza păcii 

și cooperării in lume
Domnule președinte al Consiliu

lui de Stat,

Este pentru mine o onoare și o 
mare bucurie sâ mă întilnesc, as
tăzi, cu dumneavoastră, la Bonn. 
Dumneavoastră și persoanelor ofi
ciale care vă însoțesc vă urez un 
cordial bun venit

Cu șase ani în urmă, deci la 
scurtă vreme de la stabilirea rela
țiilor diplomatice, am avut posibi
litatea să vizitez țara dumneavoas
tră. Atunci m-ați invitat, domnule 
președinte al Consiliului de Stat, 
la Marea Neagră și am avut acolo 
posibilitatea unei discuții aprofun
date. M-am gîndit deseori la aceas
tă primă întâlnire și mă bucur că 
putem continua schimbul de opinii 
personale astăzi, cit și vineri. Fap
tul că ne-am făcut timp pentru 
convorbiri aprofundate subliniază 
importanța pe care o acordăm vi
zitei dumneavoastră.

Din vara lui 1967 pînă în pre
sent s-au întâmplat multe în Eu
ropa, în relațiile internaționale și, 
nu în ultimă instanță, în raporturile 
dintre statele noastre. Despre as
pectele pozitive realizate pe planul 
relațiilor bilaterale putem să vor
bim cu satisfacție și sînt convins, 
domnule președinte al Consiliului 
de Stat, că vizita dumneavoastră 
va da acestor relații noi și crea
toare impulsuri.

România se află în faza unei 
dezvoltări rapide. Dintr-o țară încă 
aproape exclusiv agrară cu o ge
nerație în urmă, ea a ajuns pe ca
lea unei •ocietăți industriale mo
derne.

Dumneavoastră investiți tn con
strucția industrială, dacă am înțe
les bine cifrele, o parte mai în
semnată a venitului național decît 
orice altă țară din lume, în afara 
Japoniei. Rata de creștere a veni
tului dumneavoastră național este 
înaltă. Preferați mașinile și tehno
logiile «ele mai noi. A crescut pu
ternic comerțul dumneavoastră 
exterior.

O dezvoltare rapidă aduce cu 
sine probleme specifice. Astfel, și 
faptul că volumul comerțului din
tre țările noastre s-a dezvoltat atît 
de puternic. Mai important decît 
dezechilibrul balanței de plăți — 
și în această privință lucrurile pă
reau la un moment dat mai pro
blematice — este perspectiva dez
voltării relațiilor noastre economi
ca. Se încearcă forme noi ale 
cooperării economice, forme în ca
drul cărora părțile se află pe po
ziții de parteneri egali în drepturi. 
Dumneavoastră, domnule președin
te, ați elaborat atunci, pe țărmul 
Mării Negre, viziunea unei coope
rări de tip nou. Poate că în ambe
le state am fi putut să ne stră
duim mai mult în direcția reali
zării celor propuse, să facem ca 
ele să prindă mai repede viață.

In orice caz, a crescut numărul 
acelora care știu că aceasta este o 
cale foarte promițătoare. Noi nu 
mergem dezinteresați pe acest 
drum, noi acționăm în conformita

Unul d>n momentele de teri ole vizitei

te cu principiul pe care dumnea
voastră. domnule președinte, l-ați 
așezat la temelia politicii dumnea
voastră, principiul avantajului re
ciproc. Acesta este un principiu 
sănătos nu numai în economie, dar 
și în politică.

Evoluția favorabilă a relațiilor 
între țările noastre a prezentat 
avantaje nu numai pentru noi, ci 
și pentru întreaga Europă. Prin 
stabilirea relațiilor diplomatice, în 
urmă cu șase ani. și datorită co
laborării economice începute mai 
înainte, noi am arătat cit de vast 
poate fi, în condițiile unei atmos
fere politice destinse, terenul in
tereselor comune între două țări cu 
orînduiri sociale diferite. Putem 
spune pe drept cuvînt că exemplul 
oferit de noi nu a rămas izolat.

Relațiile dintre țările noastre au 
crescut din ce în ce mai mult în 
intensitate în ultimii ani și aceas
ta nu din cauza deosebirilor de 
ori nd ui re, ci pentru că am respec
tat reciproc această deosebire. 
Este una din acele condiții ale po
liticii de destindere, care a fă
cut progrese remarcabile în 
acești ani. Cine dorește diminua
rea încordării în Europa trebuie 
să tindă în mod activ spre aceas
ta. Destinderea nu este o stare 
dată, ci mișcare, a cărei orientare 
și amploare le putem influența. 
Ea ne dă posibilitatea să realizăm 
o pace durabilă în Europa și de 
această posibilitate trebuie să ne 
folosim cu răbdare, cu tenacitate.

Normele de conduită pentru re
lațiile dintre state, pentru formele 
de colaborare economică și tehni
că sînt utile și importante. Dar 
tot atît de necesar este de a ve
dea problemele și grijile fiecărui 
om în parte, de a ține seama de 
dorințele sale și de a depăși ba
rierele care mai există. Contri
buim la progresul destinderii 
creînd condiții pentru întîlniri 
frecvente între oameni.

Multe obiective care privesc am
bele noastre țări au fost' încunu
nate de succes. Pentru interesele 
păcii, ale oamenilor și ale colabo
rării în Europa, ar trebui să strân
gem și mai mult relațiile dintre 
noi.

Domnule președinte a) Consi
liului de Stat, permiteți-mi să evoc 
încă o dată discuția noastră din 
vara anului 1967. Atunci, cred 
eu. nu numai că ne-am îndreptat 
privirile spre ceea ce alții nu re
alizaseră încă, ci am găsit teme
liile pentru o înțelegere reciprocă 
între noi. Astăzi putem continua 
discuția noastră pornind de la a- 
ceastă bază și ne putem propune 
o serie de obiective care se vor 
materializa în anii următori.

Rog pe prietenii mei germani să 
ridice, împreună cu mine, paha
rul în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte al Consiliu
lui de Stat, în sănătatea oaspeți
lor români și pentru o bună cola
borare între Republica Socialistă 
România și Republica Federală 
Germania.

Domnule cancelar.

Doresc să-mi exprim bucuria că 
mă aflu în Republica Federală 
Germania, că am putut să mă în- 
tîlnesc și să am, astăzi, convorbiri 
cu dumneavoastră. Aș dori să fo
losesc acest prilej pentru a vă a- 
dresa, încă o dată, dumneavoastră, 
membrilor guvernului și celorlal
te personalități germane care se 
găsesc la această masă un salut 
cordial.

Intr-adevăr, au trecut șase ani 
de la stabilirea relațiilor diploma
tice dintre statele noastre și cam 
în această perioadă se împlinesc 
șase ani de cînd am avut convor
biri la Marea Neagră. Am discutat 
atunci împreună căile pentru dez
voltarea relațiilor bilaterale dintre 
țările noastre, precum și ce putem 
face pentru a contribui la crearea 
unor condiții de destindere și de 
pace în Europa. Dacă îmi aduc 
bine aminte, era tot o zi călduroa
să, ca și astăzi. Am putea spune 
că, de fapt, unii abia începeau să 
se gîndească că este posibil să se 
treacă de la perioada de îngheț la 
o perioadă de colaborare și de căl
dură. Am putea spune deci că 
colaborarea dintre statele noastre 
a grăbit creșterea temperaturii, a 
grăbit topirea gheții și a apropiat 
perioada de colaborare care se 
dezvoltă astăzi în Europa.

Dacă ne referim la relațiile e- 
conomice, științifice și culturale 
dintre țările noastre, putem spune 
că bilanțul este pozitiv, deși tre
buie să spun că. după părerea 
mea. e necesar să facem încă mai 
mult — și există mari posibilități 
— pentru a extinde colaborarea 
dintre țările noastre. Viața a de
monstrat și demonstrează că, pină 
la urmă. relațiile economice 
sînt în stare să topească multe 
ghețuri și că o reală destin
dere internațională trebuie sâ 
aibă la bază un comerț liber, o co
laborare egală în drepturi, care să 
contribuie la progresul general.

Intr-adevăr. România se află în- 
tr-un proces de dezvoltare econo
mică rapidă. Este nevoită să facă 
eforturi mari, ținînd seama de 
faptul că este încă o țară în curs 
de dezvoltare. Știm că lichidarea 
decalajului care ne desparte de ță
rile avansate depinde în primul 
rind de eforturile propriului nos
tru pppor, de munca pe care el o 
depune pentru dezvoltarea econo
mică. Dar. totodată, sîntem con- 
știenți că, în condițiile actualei re
voluții tehnico-științifice, nu se 
poate obține o dezvoltare rapidă 
fără o largă colaborare internațio
nală.

Desigur, după cum cred că cu
noașteți, avem relații largi cu toate 
țările socialiste. Avem, de aseme
nea, relații cu un număr mare de 
țâri. între acestea, Republica Fe
derală Germania ocupă un loc im
portant. Sîntem, într-adevăr, inte
resați în dezvoltarea colaborării 
pentru a asigura progresul rapid al 
economiei românești pe baza cu
ceririlor actuale ale tehnicii și ști
inței.

Intr-adevăr, în relațiile dintre 
țările noastre există încă un anu
mit dezechilibru în balanța de 
plăți. De cîțiva ani s-a realizat o 
balanță comercială bună și spe
răm ea, într-o perioadă scurtă, să 
realizăm un echilibru și in ce pri
vește balanța de plăți. De aceea, 
dorim să vindem mai mult in Re
publica Federală Germania și în 
condiții de egalitate cu alte țări. 
Nu cerem condiții deosebite, ce
rem doar ca produsele românești 
să fie tratate în mod egal cu pro
dusele altor țări, care se vînd în 
momentul de față, desigur, la con
diții similare de calitate. Sper că, 
bazați pe experiența de pînă acum, 
pe dorința comună de a extinde a- 
ceastă colaborare, vom găsi soluții 
și acestei probleme, care va 
impulsiona mult colaborarea dintre 
țările noastre.

V-ați referit, domnule cancelar, 
la faptul că încă la Marea Neagră 
am discutat împreună posibilitatea 
de a trece la forme noi de coo
perare. Sînt de acord cu dumnea
voastră că a trecut cam mult timp 
și am făcut puțin în această pri
vință. Sînt insă acum începuturi 
bune și cred că veți fi de acord 
cu mine ca aici, la Bonn, pe ma
lul Rinului, să stabilim să recu
perăm timpul pierdut. Sînt ferm 
convins că în timpul vizitei pe care 
o efectuăm în țara dumneavoastră, 
în cursul convorbirilor pe care le 
avem împreună, cit și în cadrul 
celor pe care le au miniștrii ro
mâni cu cei ai Republicii Federale 
Germania, cu specialiștii, se vor 
găsi soluții corespunzătoare în a

ceastă privință. Fără îndoială că 
intensificarea în viitor a cooperă
rii economice va contribui mult 
nu numai la extinderea relațiilor 
dintre țările noastre, dar și la dez
voltarea colaborării. Ia destindere 
și pace în Europa și în întreaga 
lume.

Tot pe malul Mării Negre, a- 
cum șase ani. am discutat și des
pre problemele securității europe
ne, despre felul cum să acționăm 
pentru a impulsiona cursul des
tinderii. Putem spune că și în a- 
ceastă direcție colaborarea dintre 
țările noastre s-a dovedit bună. 
Acum, pe malul Rinului, putem 
constata cu satisfacție că ceea ce 
părea un vis cu șase ani în urmă, 
la Marea Neagră, este o realitate 
și, peste câteva zile, miniștrii de 
externe vor merge la Conferința 
general-europeană.

Sîntem bucuroși că în acest timp 
Republica Federală Germania a 
încheiat un șir de tratate cu Uniu
nea Sovietică, cu Polonia, cu Re
publica Democrată Germană, a pa
rafat Tratatul cu Cehoslovacia — 
ca să mă refer numai la Europa 
— fără a mai vorbi despre rela
țiile cu China populară și cu alte 
state. Salutăm cu satisfacție fap
tul că Consiliul de Securitate a 
hotărît în unanimitate ca Repu
blica Democrată Germană și Re
publica Federală Germania — 
deci, cele două state germane — 
să fie admise în Organizația Na
țiunilor Unite. Putem spune deci 
că, realmente, s-au obținut pași 
însemnați pe calea securității euro
pene, a destinderii, și la aceasta 
au avut o contribuție și țările noas
tre, conlucrarea dintre ele.

Desigur, mai sînt multe proble
me de soluționat. însăși problema 
securității europene cere încă e- 
forturi susținute. Pentru soluțio
narea tuturor marilor probleme 
internaționale este necesar mai 
mult ca oricînd ca fiecare stat 
să-și aducă o contribuție tot mai 
activă. De aceea, aș dori să ex
prim speranța că și în viitor ță
rile noastre vor conlucra activ, 
atît în ce privește realizarea secu
rității europene, cît și în soluțio
narea altor probleme din Europa, 
inclusiv problemele dezarmării, 
așa cum dorim să realizăm o co
laborare strinsă în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite, al altor 
organisme internaționale.

Cu speranța — aș putea spune 
eu convingerea — că vizita pe 
care o efectuăm acum în țara 
dumneavoastră, convorbirile pe 
care le avem vor marca un mo
ment nou de intensificare a cola
borării noastre, îi rog pe tovarășii 
mei români să ridice împreună cu 
mine un toast în sănătatea dom
nului oancelar al Republicii Fe
derale Germania, în sănătatea 
domnului vicecancelar și ministru 
de externe, în sănătatea celorlalți 
miniștri și colaboratori ai dum
neavoastră prezenți aici.

Pentru o colaborare strinsă în
tre popoarele noastre, pentru secu
ritate și pace în Europa și în în
treaga lume.

Ziarele, posturile de radio si te
leviziune din Republica Federală 
Germania continuă sâ acorde spa
tii ample relatărilor si comentarii
lor consacrate vizitei pe care pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu, o în
treprinde in această tară.

„Un oaspete binevenit" — astfel 
îsi intitulează comentariul său zia
rul de mare tirai din regiunea 
Ruhrului „WESTDEUTSCHE ALL- 
GEMEINE". Aceasta este, de altfel, 
opinia întregii prese din R. F. 
Germania asupra vizitei șefului sta
tului român.

Evocind atmosfera în care se 
desfășoară vizita înaltilor oaspeți 
români, ziarul „RHEINISCHE 
POST", care apare la Dusseldorf 
— unul din puternicele centre in
dustriale ale tării — publică un 
articol intitulat „Ceaușescu intîm- 
pinat cordial la Bonn", in care se 
scrie : „Vizita de patru zile în Re
publica Federală Germania a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu a în
ceput ieri, într-o atmosferă deose
bit de prietenească". Ziarul subli
niază prețuirea de care se bucură 
in rindul opiniei publice vest-ger- 
mane personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aportul său deo
sebit la procesul destinderii si pă
cii in lume.

Cotidianul ..FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" arată, la rindul său. 
că „oaspeții români au fost pri
miți sărbătorește". Ziarul relevă 
ideea din cuvintarea președintelui 
Gustav Heinemann referitoare la 
dorința tării-gazdă ca intre cele 
două state să existe o strinsă și 
permanentă colaborare pe cele, mai 
diverse planuri.

Ziarele „DIE WELT" si ..FRANK
FURTER ALLGEMEINE" scot in 
evidentă pasajele din cuvintarea 
rostită de președintele Gustav 
Heinemann în cursul dineului ofi
cial oferit in onoarea»oaspeților, in 
care se exprimă cuvinte de înaltă 
prețuire fată de activitatea neobo
sită a tovarășului Nicolae Ceausescu 
pentru stringerea relațiilor de prie
tenie. colaborare și înțelegere in

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceausescu 
a unor reprezentanți ai industriei electronice

Miercuri, 27 iunie, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, la re
ședința sa de la castelul „Gym- 
nich“, un grup de reprezentanți ai 
industriei electronice din R. F. Ger
mania.

Au participat Gieselher Kadegge, 
membru al comitetului de condu
cere al firmei „Siemens". Rudolf 
Stolle și Gerhard Heike, directori, 
Matthias Schmitt și Horst Brandt, 
membri ai comitetului de condu
cere al firmei ..A.E.G.-Telefunken", 
Alfred Sielbach, membru al comi

tre popoare, intre state. Indiferent 
de orinduirea lor socială.

Intr-un comentariu separat, co
tidianul hamburghez „DIE WELT“ 
evidențiază interesul reciproc al 
României și Republicii Federale 
Germania de a dezvolta și adinei 
relațiile de cooperare economică, 
tehnică și științifică.

La rindul său. Buletinul oficial 
de presă si informații al guvernu
lui federal publică un substantial 
material, in care se arată : „Dez
voltarea relațiilor româno—vest- 
germane nu se limitează la secto
rul economiei, deși. probabil. în 
această privință s-au obtinut. pină 
acum, cele mai importante rezulta
te. Este in interesul nostru, al tu
turor. ca eforturile guvernelor
României si R. F. Germania să 
nună pe o bază si mai largă
relațiile dintre cele două țări și po
poare. Un asemenea rezultat va
putea, prin intermediul relațiilor
noastre bilaterale, să contribuie la 
destinderea dintre Est și Vest și, 
astfel, să ne asigure tuturor un vii
tor pașnic. Vizita președintelui 
Ceaușescu in Republica Federală 
Germania reprezintă un pas deose
bit de important in această direc
ție". scrie, in încheiere. Buletinul 
oficial de presă și informații al gu
vernului federal.

Ziarele vest-germane manifestă, 
totodată, un mare interes față de 
personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. prezentind momente 
esențiale ale biografiei sale, bo
gata sa activitate în fruntea parti
dului și statului nostru.
Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu In R. F. Germania pri
lejuiește, de asemenea, publicarea 
unor ample materiale despre, 
țara noastră. Săptăminaiul social
democrat „VORWĂRTS". apărut 
miercuri, face o largă prezentare a 
politicii partidului și statului nos
tru de transformare a României 
intr-o țară multilateral dezvoltată. 
Articolul se referă, totodat^, la po
litica externă a țării noastre, sub
liniind rolul activ pe care Româ
nia il are în promovarea princi
piilor relațiilor normale dintre sta
te, in viața politică și economică in

tetului de conducere ăl firmei 
„B.B.C.“, Dieter Mohring. președin
tele comitetului de conducere al 
firmei „Sel“. Gerhart Hartmann, 
director al firmei „K.W.U.", Bodo 
Botcher, membru al comitetului 
de conducere al firmei „Zvei".

La primire au fost prezenți Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, Virgil Actarian, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, 
Gheorghe Oprea și Constantin 
Mitea, consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat, Constantin 

ternațională. Autorul evidențiază, 
de asemenea, relațiile bune exis
tente intre România și Republica 
Federală Germania, rolul pe care 
il joacă politica promovată de șe
ful statului nostru pentru contacte 
directe între factorii de răspun
dere și rezolvarea pe cale politică a 
tuturor problemelor internaționale. 
„Tocmai pentru că această politică 
servește atît intereselor celor două 
popoare, cit și păcii în lume, urăm 
mult succes tratativelor româno— 
vest-germane", se arată în înche
ierea articolului.

Săptăminalul „VORWĂRTS* pu
blică. in același număr, și o recen
zie a volumului „Nicolae Ceaușescu 
— Punctul de vedere românesc. Teze 
de politică națională și internațio
nală", apărut in editura vest-ger- 
mană „Rombach", din Freiburg. 
Autorul recenziei, Hermann 
Schneller, analizează in mod deose
bit principiile pentru care militează' 
șeful statului român — „respec
tarea independenței șl suveranității 
naționale, neamestecul în treburile 
interne ale altor state, dreptul fie
cărei națiuni de a-și hotărî soarta 
după propria sa voință".

In cursul zilei de miercuri, pos
turile de radio și televiziune din 
R.F.G. au continuat să acorde des
fășurării vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu spații largi in emisiu
nile lor de actualități. Primul post 
vest-german de televiziune — 
A.R.D. —a transmis o emisiune de o 
oră dedicată țării noastre, intitulată 
„România — partid și națiune", 
care a evidențiat faptul că politica 
Partidului Comunist Român este 
pus£ in slujba celor mai nobile as
pirații ale poporului nostru.

Consemnind- atmosfera caldă, 
prietenească cu care populația Re
publicii Federale Germania i-a în
tâmpinat pe inalții soli ai poporului 
român, presa vest-germană a scos 
în evidență dorința ambelor părți 
de a asigura o colaborare largă în
tre cele două țări, în interesul po
poarelor lor, al păcii și prieteniei 
între popoare.

N. S. STANESCU

Oancea, ambasadorul României la 
Bonn. A fost de față Erwin Wic
kert, ambasadorul R. F. Germania 
la București.

într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme privind 
colaborarea bilaterală, inclusiv 
constituirea de societăți mixte de 
producție și de desfacere, apre- 
ciindu-se cu satisfacție că există 
reale posibilități pentru realizarea 
unei cooperări largi, reciproc 
avantajoase. în acest domeniu, în 
cadrul relațiilor multilaterale 
existente între România și R. F. 
Germania.
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FAPTUL
CAMPANIA DE RECOLTARE - TEMEINIC PREGĂTITĂ!

DIVERS
După 40
de ani

In localul Institutului poli
tehnic din Cluj s-gu intilnit 58 
de oameni care au depășit vir- 
s:a de Ieșire la pensie. Erou 
absolvenții din anul 1933 ai 
fostei Academii comerciale din 
localitate. Veniseră din toate 
coițunle țării pentru a se re
găsi, timp de o zi, in universul 
anilor de studenție. S-au regăsit 
toți cu pârul nins de vreme, 
dar cu aceleași inimi tinere. Au 
ascultat, cu interes 58 de auto
biografii bogate in realizări, au 
reconstituit tot atitea drumuri 
in viață. au schițat planuri pen
tru anii următori. Iar cind a- 
ccastd unica fi solemnă „lecție" 
s-a terminat, au cintat din toa
tă inima „Gaudeamus igitur" și 
și-au luat la revedere peste 
cinei ani.

Taxiul 
era tractor

Chef mare la bufetul din Găi- 
eeana (Bacău). La o masă — 4 
oameni : sondorii Gheorghe 
Herțanu, Gheorghe Roșea, 
Gheorghe Munteanu și Vasile 
David, șeful secției S.M.A. La 
un moment dat. petroliștii și-au 
amintit că au de parcurs un 
drum lung piuă la Poiana 
Neamțului. „Vă duc eu cu 
*taxiul*“ — s-a oferit amabil 
șeful secției de mecanizare. Și, 
la sfirștt, toți patru au urcat 
pe un tractor și au pomit-o 
chiuind către Poiana Neamțu
lui. Dar, 1a o pantă, V. D.. care 
conducea tractorul, a pierdut 
controlul volanului, tractorul o- 
prindu-se intr-o rîpă. Spre no
rocul lor, cei 4 pasageri s-au 
ales numai cu citeva zile de 
spitalizare.

De la joacă 
la tragedie

S-a intim'plat nu demult în 
satul Canlia, județul Constanța. 
Scăpat de sub supravegherea 
părinților, minorul Gheorghe 
Albu iși pusese in gind sâ se 
joace de-a vinătorul. A găsit 
la indemină arma de vlnătoa
re a tatălui său și... a pus-o la 
ochi, indreptind-o spre un alt 
copil in virstă de 12 ani. Dar, 
pe lingă faptul că fusese lăsată 
la inttmplare, arma respectivă 
era și încărcată. In momentul 
in care Gh. A. a apăsat pe 
trăgaci, joaca s-a transformat 
in tragedie, colegul său de joa
că fiind rănit mortal. O intim- 
plare dureroasă, care aduce din 
nou in prim-plan întrebarea : 
vinători, unde și cum anume vă 
lăsați armele de vinătoare ?

S-au extins 
pînă... s-au 
restrîns!

Conducerea cooperativei de 
confecții-incălțăminte din Iași 
hotăriee să extindă spațiul de 
depozitare. Lingă o magazie din 
tablă _ urma să se mai amena
jeze Încă una asemănătoare. 
Dar abia au început lucrările 
de construcție și cooperativa a 
rămas și fără magazia cea ve
che : in timpul unor operații de 
sudură efectuate de muncitorul 
Minai Mierla (neautorizat să e- 
xecute astfel de lucrări), aceas
ta a luat foc și cum in ea 
se aflau fire sintetice P.N.A. in 
valoare de circa un milion de 
lei, o bună parte din ele au fost 
prefăcute in scrum. Pagubele 
se ridică la peste 200 000 lei. 
Acum, vinovății pot fi siguri că 
i-au ars la buzunare.

Intr-unu] din articolele apărute 
recent. în ziarul nostru, n^-em re
ferit ia măsurile ce urmau să fie 
luate de ministerele si centralele de 
resort ne haza indicațiilor date la 
ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. pentru asigurarea Diete
lor de schimb 51 a diferitelor ma
teriale necesare mașinilor agricole Ja 
lucrările de recoltare. Inlrucit In 
unitățile agricole exista, la acea 
dată, un număr însemnat ele com
bine. tractoare, autocamioane, prese 
de balotat paie, remorci etc. ale că
ror reparații nu puteau fi termina
te din lipsa unor piese de schimb. 
In ședința d<- comandament din 16 
iunie de la Ministerul Agriculturii, 
reprezentanții ministerelor furnizoa
re s-au angajat să prezinte, rină cel 
tnzlu la 20 iunie, măsuri concrete 
de recuperare a portantelor la li- 
vrarea pieselor de schimb pe bază 
de noi grafice. Cum s-au materia
lizat in practică aceste angajamen
te ? în ce măsură centralele și u- 
nitătile de resort au Înțeles să-și 
sporească efortul, să-și organizeze
mal bine munca, pentru ca agri
cultura să poată beneficia. în aceas
tă campanie, de întreg parcul de 
mașini 7 Interlocutorul nostru — tov. 
Marian Curclea. director tehnic in 
Direcția generală de aprovizionare 
tehnico-materială din Ministerul 
Agriculturii, ne-a spus :

— Datorită măsurilor luate au 
fost obținute unele rezultate bune. 
In această perioadă, la unele pie
se. cum ar fi curele traoezoidale. de 
pildă, livrările au depășit chiar și 
suplimentările prevăzute la ultimul 
anealament Unitățile Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele au recuperat, pină acum, res
tantele la 10 repere. Din păcate însă, 
la cele mal mu]te piese, situația li
vrărilor este aceeași ca și acum 10 
zile. Noi cerem cu insistentă, parte
nerii ne fac promisiuni, dar nu pu
ține combine, tractoare și autovehi
cule sint tot fără piese. La trac
toare. mașini agricole si remorci, din 
cele 43 repere restante s-au livrat, 
Dină la 20 iunie, doar 10 la sută 
din cantitatea prevăzută pentru luna 
aceasta. Mai mult, la un număr de 
6 repere — printre care geantă și 
capac carter la tractor, cilindru fri- 
nă la remorcă — nu s-a livrat încă 
nici o bucată. Pentru combina C 12, 
la două repere — distribuitoare și 
lanțul Gali — nu numai că nu s-a 
livrat nimic, dar nici măcar nu s-au 
putut întocmi grafice de livrări cu 
termene precise. Aceeași situație și 
la Diesele de schimb pentru auto
vehicule : la 6 repere de strictă ne
cesitate nu s-au găsit încă soluții de 
rezolvare. Mai rău se stă In ce pri
vește livrarea pieselor de schimb 
turnate și forjate. Dună ce la în
ceputul anului au refuzat contrac
tarea lor. acum uzinele „1 Mai" Plo
iești. I.M.U. Medgidia si „Hidrome
canica" Brasov, din cauza unor pre
tinse reașezări de preturi, tărăgă
nează fabricarea acestora.

Intreruoem aici lista reperelor ne
soluționate, pentru că, deși de la 
20 iunie pină acum se pare că 
ceva s-a mai rezolvat, ea nu 
se deosebește prea mult de cea 
de acum 10 zile. Analizind mai 
în profunzime situația, rezultă că nu 
se poate oune în discuție faptul că 
unitățile industriale în cauză nu ar 
dispune de condiții materiale pen
tru recuperarea grabnică a restan
telor. Pentru că. in definitiv, nu este 
vorba de sarcini noi, ci de îndepli
nirea unora pentru care au fost 
date repartiții 61 încheiate contrac
te încă la începutul anului. Ceea ce 
trebuia însă să facă obiectul unei 
serioase analize este superficialita
tea cu care unii factori de răspun
dere au înțeles si. din păcate. în
țeleg in continuare sarcina de a 
asigura piesele de schimb. Pentru 
edificare, supunem atenției modul în 
care unul dintre cei maj importanți 
furnizori de piese pentru agricultură 
și care, de fapt, înregistrează șl cele 
mai mari restante la livrări — Cen
trala industrială de autovehicule.

t V

tractoare fi mașini agricole din Bra
șov — a acționat In aceste zile pen
tru recuperarea acestor restanțe.

Ti ni nd seama de numărul foarte 
maro de repere restante, de posi
bilitățile de recsalonare sau chiar 
substituire a unora, ministerul de 
resort, de comun acord cu Ministe
rul Agriculturii. Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale si Minis
terul Transporturilor au stabilit o 
Intîlnlre de lucru pe ziua da 13 iu
nie cu reprezentanții centralei in
dustriale amintite. Dar la această 
ședință, unde urma să se discute 
modul concret, direcțiile In care so 
va acționa pentru recuperarea res
tantelor. au lipsit tocmai reprezen
tanții centralei. Si pentru că cei din 
Brașov nu au putut sau nu au vrut 
(nu se știe exact) să vină la Bucu
rești. s-a propus să se trimită la 
fata locului o comisie care să ana
lizeze măsurile luate. La Brașov 
însă aveau să constate că. de fapt, 
problema livrării pieselor restante

din Brașov' pentru a înțelege că or
zul șl griul s-au îngălbenit si că din 
cauza tărăgănărilor In producerea și 
livrarea pieselor de schimb multe 
mașini șl utila ie riscă să nu poată fi 
folosita la recoltat 7

înfățișând modul In care centrala 
Industrială din Brașov a înțeles să 
acționeze pentru soluționarea unor 
probleme de maximă acuitate pentru 
agricultură, punem In atenția orga
nului său de resort — Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele — situația de aici, ca de alt
fel și din alte unități din subordine 
unde problema producției și livrării 
pieselor de schimb pentru mașinile 
agricole este tărăgănată. Avem in ve
dere cu deosebire șl modul in care se 
preconizează producerea pieselor de 
schimb turnate și forjate destinate a 
fi prelucrate în uzinele de reparații 
ale Ministerului Agriculturii. Deși se 
știe că nu mal este timp de nici o 
aminare. unitățile furnizoare vin cu 
propuneri lipsite de orice rațiune. în

schimb pentru agricultură, nu am 
vrea să se înțeleagă că organele de 
specialitate din cadrul Ministerului 
Agriculturii se pot mulțumi numai cu 
a cere piese și, odată cu obținerea 
lor, să creadă că au rezolvat pro
blema. Ministerul trebuie să urmă
rească Îndeaproape ca piesele de 
6chlmb să alungă acolo unde este 
nevoie. Ultimele piese auto livrate 
de uzina „Steagul roșu- Brașov Ba
zei de aprovizionare Craiova tre
buiau să ajungă la unitățile agricole 
din județele Olt și Mehedinți. Din 
informările primite la redacție re
zultă că, din acestea, la Mehedinți 
nu s-a prlmLt Încă nici o bucată, iar 
în județul Olt au fost procurate abia 
Ieri, pentru că la trustul de me
canizare nici nu știau de sosirea 
lor. Dar despre modul cum piesele 
de schimb ajung la unitățile bene
ficiare ne vom ocupa Intr-un viitor 
articol.

Iosll POP

SECERIȘUL A ÎNCEPUT, 

disputele pe tema 
pieselor de schimb nu s-au încheiat
S Deși situația livrărilor Ia unele repere 

s-a ameliorat substanțial, ea este de
parte de a fi satisfăcătoare

E Atitudini ce contravin obligațiilor 
recent stabilite pentru unele între
prinderi și centrale industriale

0 Un semn de mirare pentru poziția 
adoptată de beneficiari

urma să se mai discute. Cind 7 Nu 
știa nimeni exact. Cert este că nu 
se făcuse nimic. Sl pentru că to
tuși s-au deplasat aici 6 oameni din 
București, centrala a „împuternicit" 
doi reprezentanți care să-1 „susțină" 
interesele. A urmat un fel de .,păi 
să vedem cit dăm de aici", „din asta 
nu putem pentru că avem mai ni
mic" etc. Și cum la această intil- 
nire de lucru, ținută chiar la ei a- 
casă. nu a participat nimeni din con
ducerea centralei, iar, după cum era 
si de așteptat, angajamentele asuma
te erau departe de posibilitățile u- 
nitătilor. a fost nevoie de o nouă 
ședință, de noi amlnări. Asa că. după 
aproape două săptâminl. încă nu se 
poate vorbi despre fapte concrete, 
ci tot despre intenții. Dacă avem în 
vedere că de joi și pină luni nu s-a 
livrat agriculturii nici măcar jumă
tate din cantitatea de piese de 
schimb prevăzută in angajamentele 
încheiate zilele acestea, pe bună 
dreptate se ridică Întrebarea : de ce 
lămuriri suplimentare mai au nevoia 
factorii de conducere ai centralei

sensul angajării acum a unor discu
ții privind stabilirea unor noi pre
turi. Ceea ce surprinde este faptul 
că. tocmai in acest moment, minis
terul de resort acceptă asemenea 
praotici. Dat fiind că centralele și 
unitățile furnizoare aparținând aces
tui minister mai au de recuperat 
restante la un număr de 51 de re
pere de strictă necesitate pentru a- 
gricultură si că la unele din aces
tea încă nici nu se întrevăd per
spective de rezolvare, este necesar ca 
această problemă să constituie obiec
tul unei serioase analize la Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini Grele.

Mai multă operativitate si fermi
tate in lichidarea restantelor se aș
teaptă și din partea unităților aoar- 
tinind Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașinl-Unelte și Elec
trotehnicii care, din cele 5 repere 
restante, pentru două, nici măcar nu 
au prezentat propuneri de soluțio
nare.

Insistînd asupra unor lipsuri care 
se manifestă in livrarea pieselor de

In Județele din sudul |&rll, 
undo secerișul începe mal de
vreme, au sosit numeroase com
bine din zonele cu vegetația 
mal intîrziată. Utilajele, însoțite 
de mecanizatori, de tot ceca co 
este necesar pentru funcționa
rea lor normală, vor fi folosite 
iu unitățile cu suprafețe mari 
de recoltat. Pentru a lucra cu 
întreaga capacitate, este necesar 
să se acorde un plus de atenție 
organizării muncii și îndeosebi 
asigurării combinelor cu mij
loace de transport suficiente. 
In fotografie : citeva dintro 
combinele sosite din județul 
Brașov pentru urgentarea sece
rișului pe ogoarele ialomițene.

La fermele de producție ale stațiunii experimentale Caracal, județul Olt, orzul din soiul creat de stațiune, soi 
timpuriu, a fost recoltat pe întreaga suprafață de 100 ha. Imediat, terenul a fost eliberat de paie în vederea insă- 

mințării culturilor succesive

A

La plată
Emilia-Marioara Stoian, cast- I 

eră la Universitatea din Bra- I 
fov, stringea de mai multă vre
me cotizațiile de la responsa- I 
bilit grupelor sindicale. $», de | 
fiecare dată, in schimbul su
melor primite, elibera prompt I 
chitanțele de rigoare. După I 
aceea, vărsa sumele incasate... ■ 
in contul dumneaei de cheltu- ■ 
ieli personale. Pentru simplul I 
motiv că chitanțele eliberate I 
erau fictive. In felul acesta, 
de-a lungul a cițiva ani, casi- I 
era și-a însușit peste 90 000 lei. | 
In prezent se fac ultimele cal
cule pentru încheierea conturt- | 
lor. Plata o va face in curind I 
instanța de judecată. •

Nouă pui de I 
lup I

In ultimul timp, de pe raza I 
Barului Rincărlov (Argeș) nume- I 
roase animale dispăreau fără . 
urmă. „Prin apropiere trebuie I 
să fie un birlog de lupi" —și-au I 
zis supraveghetorii de vinătoare 
Constantin Negrei șl Ion Vlâs- I 
ceanu. Și au pornit pe urmele I 
lor. Curind au descoperit birlo- ’ 
gul. Pun de lup nu voiau insă . 
să lasă afară. După trei zile și I 
trei nopți de așteptare, cel doi | 
vinători s-au hotărit să sape 
șanțuri pentru a pătrunde Ină- I 
untru. Si eforturile lor nu au I 
lost zadarnic-. Au „vinat" nouă 1 
pui de lup fără nici un foc. j-

Rubrică redactotă de
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 

și corespondenții „Scînteii* j

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba franceză. Lec

ția a 61-a.
9.30 Prietenii Iul Așchiutft — emi

siune pentru preșcolari.
10.00 Telex.
10,05 Publicitate.
10.10 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară șl profesio
nală. „Minerii".

10.40 Prin expoziții.
11,00 Teleclnemateca, Ciclul Zbig

niew Cybulsky : „Cenușă și 
diamant".

12.40 Teleobiectiv.
13,00 Telejurnal.
16,00 — 17.00 Teleșcoală • Fizică : 

Teoria relativității. Prezintă 
conf. dr. Ion M. Popescu 
• Literatură română : Camil 
Petrescu — romancier. Pre
zintă Nlc, Balotă.

17.30 Emisiune in limba maghiară.
18.30 Telex.
18,35 Publicitate.
18,45 Semnificații. Munca — tere

nul de formare șl afirmare 
a personalității.

19.10 Poesls. Versuri in lectura 
autorilor : Virgil Teodorescu, 
Ion Brad, Ion Alexandru, 
Horla Zllleru, Angliei Dum- 
brăveanu, Traian Iancu, Mara 
Nicoarâ.

19.20 1001 de sort
19.30 Telejurnal • Cincinalul Îna

inte de termen. 1973 — *n 
hotărî tor.

>0,00 Concertul orchestrei simfoni
ce a Radiotelevizlunll. Cuvlnt 
introductiv — Ion Dumitres
cu, președintele Uniunii 
compozitorilor, despre stagiu
nea 1972—1973 a Radiotelevl- 
ziunLL (închiderea stagiunii). 
Dirijor Ioslf Conta. (Trans
misiunea primei părți). In 
program : Qeorge Enescu — 
„Poema română" ; Johannes 
Brahms — „Concertul nr. 1 
pentru pian și orchestră". 
Solist Fausto Zâdra (Italia). 
Partlclpâ corul Radlotelevl- 
ziunii dirijat de Aurel Grl- 
goraș.

21.20 Seară pentru tineret. 21.20 In
actualitate : tineri pe frontul 
recoltei. 21.28 Orașul vine in 
sat cu ajutorul tinerilor. 21.48 
Ritmuri tinerești : muzică 
ușoară cu Mariana Caroll, 
Mllko Juvlfi, Bianca Cavalllni 
și Cristian Clubotaru. 22.M
Noi șl codul eticii comuniste. 
32,20 Moment poetic.

22.20 24 de ore • Din țările socia
liste.

PROGRAMUL n

17.30 Agenda.
17,40 Pagini muzicale de mare 

popularitate din operele „Don

Juan" de Mozart, „Don 
Pasquale" de Donizetti șl 
„Traviata" de Verdi.

18,10 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanulul.

18.30 Film serial pentru tineret : 
„Tunelul timpului". Reluarea 
episodului XU — „Alamo".

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Film artistic : „Hamlet" — 
producție a studiourilor so
vietice. Cu : I. Smoktunovskl, 
M. Nazvanov, A. Vertinskala. 
Regla : Grigori Kozințev.

22.30 Emisiune de știință : Utili
zarea ciberneticii in transpor
turi.

22,40 Intîlnlre cu Aura Urziceanu.

cinema

a Salctmul liliachiu : LUMINA — 
0; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
e Lumea se distrează : CAPITOL
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, la 
grădină — 20,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,50; 16; 18,15; 20,30.
a Antoniu șl. Cleopatra : SCALA
— 9,30; 13; 16,15; 19,30, FESTIVAL
— 9; 12,30; 16; 19,30, la grădină — 
20,30, GRADINA DINAMO — 20,30. 
a Ultimul cartuș : GRI VIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, CEN
TRAL — 9,15; 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; 15,45;
18,15; 20,45, ia grădină — 20,15.
• Monte Carlo : PATRIA — 10; 
12,30; 15,15; 18; 20,45, LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20,15.
a O zl mai lungă declt 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; 11; 13,30; 16; 18,80; 21, la gră
dină — 20,30.
• Clprlan Porumbescu : VIITO
RUL — 15,30; 10, ARTA — 15,30; 
10, la grădină — 20,15,
a 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 grădină — 20,15.
a Veronica : UNIREA — 16; 18; 
20, la grădină — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
a Ce se intlmplă, doctore 7 : 
DOINA — 11: 13,30; 16; 18,15: 20.30. 
a viva Marla — 10; 12; 14. Atolul 
K — 16,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Aventurile lui Babușcă : LIRA
— 16; 18; 20, la grădină — 20,15.
a Copiii căpitanului Grant : 
BUCEGI — 15,30; 17,45; 20. la gră

dină — 20.30. GIULEȘTI — 10;
15,30; 10; 20.30.
a Aici zorile sint din nou liniș
tite : DRUMUL SĂRII — 15.30; 19. 
a Pe aripile viatului : VOLGA
— 0; 14; 18,30, MIORIȚA — 9,30; 
15; 19,15, GRADINA SELECT — 
20,15.
a .Bătrinii bandiți : CRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
a Rond de noapte : GLORIA — 
8.45; 11; 13.15; 15.45; 18.15; 20.30, 
FLOREASCA — 15.30; 18; 20,15, 
a Omul nu e singur : POPULAR
— 15.30: 18: 20,15.
a Sălbăticia albă : TIMPURI NOI
— 9,30—20,15 in continuare.
• Ceața : MUNCA — 16; 18; 20.
a Acea pisică blestemată : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18: 20,15.
a Semnale : RAHOVA — 15,30; 18. 
a Clasa muncitoare merge In pa
radis : RAHOVA — 20.15.
• Cind legendele mor : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15, la grădină — 
20.30, VITAN — 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 20,30.
a Solaris: PROGRESUL — 15.30; 19. 
a Țara sălbatică : FERENTARI — 
15,30: 18; 20,15.
a Fata bătrină : COTROCENI — 
14; 16; 18; 20.
o Nici un moment de plictiseală t 
PACEA — 15,30; 10; 20,15.
a Cowboy : COSMOS — 15,30; 18: 
20,15.

teatre

• Radlotelevlzlunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
de Închidere a stagiunii Radiotelc- 
vlzlunil. Dirijor : Ioslf Conta. So
list : Fausto Zadra (Italia) — 20. 
a Opera Română : Studio de balet 
- 19.30.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Studio) : Sâ nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.

S Teatrul „Luc’a Sturdza Bu- 
ndra" (sala din bd. Schitu Mă- 

gureanu) : Joc de pisici — 20.
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Hotelul astenicilor — 20. 
a Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Jos pălăria ! — 19,30.
a Teatrul de revistă și’ comedie 
„Ion Vasilescu" (în sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
glale") : Mitică Popescu — 20.
a Comitetul de cultură șl edu
cație socialistă al municipiului 
București prezintă la „Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet șl lumină „Poezia flori
lor- — 20.30; 21,15.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Meleaguri fermecate — 
18,30.
a Circul „București" : Arena "73 
— spectacol internațional — 19,30.

Deschidem acest articol 
cu o afirmație a tovarășu
lui Gheorghe Suciu, secre
tar al comitetului munici
pal de partid :

— Pentru că niciodată nu 
putem spune că am făcut 
totul cind e vorba de om 
și problemele sale, la noi 
toate cererile oamenilor 
muncii, opiniile exprimate 
cu orice prilej, sesizările 
mai importante, concluziile 
reieșite din studiile proprii 
asupra diferitelor laturi 
sau aspecte ale vieții so
ciale sint analizate și solu
ționate in ședințe de lucru 
comune ale biroului comi- 

Itetului municipal de partid 
și ale comitetului executiv 
al consiliului popular, la 
care sint invitați conducă
torii unităților economice 
interesate.1

...Afirmația, după cum 
bine aveam să constatăm 
ulterior, are deplină aco
perire in fapte, cind este 
vorba de audiența proble
melor cetățenești la consi
liul popular. Roadele com
petenței, seriozității, grijii 
cu care au fost abordate șl 
soluționate problemele oa
menilor muncii de către 
municipalitatea din Oradea 
le-am putut vedea cu ochii 
noștri. E vorba de cele 
aproape 8 000 de aparta
mente moderne și confor
tabile, construite numai 
între anii 1966 și 1972, de 
cele 70 de grădinițe, de 
dezvoltarea și diversifica
rea rețelei comerciale, de 
îmbunătățirea transportu
lui in comun, de întreține
rea corespunzătoare a fon
dului locativ etc.

Orientarea justă în uti
lizarea fondurilor consti
tuite din contribuția cetă
țenilor și beneficiile între
prinderilor a făcut ca o 
parte însemnată a acestora 
să fie investită în con
struirea de creșe și cămi
ne. Deja se prevăzuse ca 
pină in anul 1975 numărul 
locurilor in creșe și cămi
ne să șporească cu peste 
2 000, dar e foarte probabil 
că această cifră va fi spo
rită. Deci, tot atitea griji 
mal puțin pentru tot atiția 
părinți ai căror copii șe 
vor bucura de îngrijire și 
educație acordate de un 
personal competent. Rămî- 
ne insă de rezolvat pro
blema căminelor — ceea 
ce ar fi de asemenea po
sibil, dacă... Dar să expli
căm : după cum se pre
vede in instrucțiunile Mi
nisterului Sănătății, la îm
plinirea virstei de 3 ani, 
copiii nu mai pot beneficia 
de locuri în creșe. Din 
această cauză se ajunge 
in unele cazuri la situații 
cind creșele funcționează 
cu 75 la sută din capaci
tate, iar căminul — aflat 
de multe ori in aceeași 
clădire sau in aceeași curte 
— este neincăpător. Orga
nele locale sint de părere 
că ar fi normal, atita vre
me cit capacitatea cămine
lor existente este sub ni
velul solicitărilor, ca ele 
insele să poată face redis
tribuirea spațiilor din cre
șe și cămine. Concret, să 
poată fi menținuți in creșe 
și copiii care au împlinit 
virsta de 3 ani. Aceasta ar 
putea fi, pentru moment, 
soluția potrivită șl credem 
că este necesar să fie ana-

\_______________

Uzată cu toată atenția de 
organele competente.

O sarcină importantă a 
primăriei și a comitetelor 
oamenilor muncii din în
treprinderile orădene — 
reieșită din solicitările ce
tățenilor, ale salariaților — 
a fost reducerea, pe c!t po
sibil, a acelui timp care 
nu este nicî de muncă, nici 
de odihnă, pe care il pu
tem numi, pur și simplu, 
pierdut. Este vorba de 
aglomerația din magazine 
la orele de vîrf, de timpul 
consumat cu treburile cas
nice după o zl de muncă, 
de organizarea uneori de
fectuoasă a transportului 
în comun, de lipsa sau 
insuficienta promptitudine 
a unor servicii publice etc.

Pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populației —

tățile existente în acest 
sens.

...Pe lingă Întreprinderile 
și instituțiile din Oradea, 
in ultimii ani — la cererea 
salariaților — au fost înfi
ințate sau dezvoltate un 
număr suficient de canti- 
ne-restaurant, bufete sau 
puncte alimentare. O ini
țiativă cu rezultate din cele 
mai bune a foșt aceea de 
a da în folosința Întreprin
derilor care au cantine- 
restaurant terenuri din 
perimetrul orașului sau din 
imediata lui apropiere, 
pentru organizarea unor 
gospodării anexe. Miinl 
îndemânatice și harnice au 
făcut din aceste terenuri 
adevărate grădini care asi
gură importante cantități 
de zarzavaturi, legume și 
fructe proaspete de sezon.

Pe agenda socială

OAAUL-
salariat și cetățean
PREOCUPĂRI Șl INIȚIATIVE ORADENE 

PRIVIND SATISFACEREA NEVOILOR DE Zl 
CU Zl ALE OAMENILOR MUNCII Șl FAMI

LIILOR LOR

la propunerea angajaților
— s-a experimentat o pri
mă soluție : la întreprin
derea „Solidaritatea" au 
fost puse în vinzare, chiar 
în incinta întreprinderii, 
mezeluri, brinzeturi, fruc
te și zarzavaturi preamba- 
Iate. Fără îndoială, meto
da aleasă era binevenită. 
Pe de o parte, muncitorii 
se puteau aproviziona „la 
ei acasă", Iar, in același 
timp, magazinele din oraș 
erau mai puțin aglomerate. 
Rezultatele bune, aprecie
rile salariaților recoman
dau generalizarea metodei, 
dar, cel puțin pentru mo
ment, aprovizionarea la lo
cul de muncă a rămas donr 
un experiment reușit, De 
ce 7 Ne răspunde tot tov. 
Gh. Suciu :

— Cantitatea de produse 
preambalate oferite de in
dustria alimentară, de co
merț este insuficientă.

Este drept, atit industria 
alimentară, cit și comerțul 
mai au încă multe de făcut 
in domeniul modernizării 
activității de aprovizionare 
a populației. Este însă tot 
atlt de adevărat că și pe 
plan local, prin inițiative 
proprii, pot — și trebuie
— să-și găsească soluțio
narea o parte din djficul-

Prezența trufandalelor pe 
listele de meniu nu mai 
este o excepție. La între
prinderea „Avintul" — și 
nu numai aci — fi-au or
ganizat crescătorii de pă
sări și animaLe a căror hra
nă este asigurată din restu
rile și deșeurlle alimentare 
de la cantină. Se obține ast
fel, cu cheltuieli minime, 
un plus de carne sau ouă, 
care duce la îmbunătățirea 
substanțială a mesei și, In 
același timp, la diminuarea 
însemnată a prețului ei. Nu 
este de mirare că numărul 
salariaților care mănincă 
la cantinele-restaurant este 
în continuă creștere.

Dar am Intilnit din pă
cate și excepții. Și uzinele 
„înfrățirea", de pildă, pri
miseră două terenuri pen
tru grădină (circa 2 200 mp), 
dar nu au crescut pe el de- 
cit.„ buruieni. Tot aici, timp 
de trei luni de la darea In 
folosință a căminelor pen
tru nefamiliști, nimeni din 
conducerea uzinei nu fusese 
curios să le calce pragul, să 
stea de vorbă cu tinerii lo
catari. Nu ar fi avut ce 
afla 7 Cum să nu I Ar fi 
putut să ia cunoștință direct 
— și să rezolve la fel de 
direct — o serie de sugestii 
ale locatarilor privind atlt

mobilarea, în continuare, a 
camerelor și îmbunătățirea 
unor servicii gospodărești, 
cit și modificarea regula
mentului de funcționare a 
căminului sau soluționarea 
cererilor repetate ale tine
rilor muncitori de a putea 
servi masa la cantina școlii 
profesionale situată vizavi 
de cămine.

Nu mai insistăm asupra 
lipsei unui dialog direct și 
permanent intre conducerea 
întreprinderii „înfrățirea" 
și unii dintre salariații săi 
— lipsă care a dăinuit aci 
cit a funcționat vechea con
ducere — pentru că noua 
conducere, recent intrată in 
drepturi și datorii, știe pro
babil ce are de făcut în a- 
ceastă direcție. Acum să a- 
râtăm, în continuare, cum 
se poate și altfel.

Sintem la fabrica de con
fecții. In secția finisaj din 
clădirea nouă se montase o 
instalație de ventilație. Era 
mai mult decit necesară 
pentru că, de regulă, tem
peratura in această secție 
urcă pină la 40 de grade. 
Instalația făcea insă un zgo
mot insuportabil. Salariații 
au cerut comitetului oame
nilor muncii să găsească o 
soluție. Conducerea s-a a- 
dresat constructorului in re
petate rinduri, dar fără nici 
un folos. Atunci s-a trasat 
sarcină direct șefului servi
ciului mecanic șef, ingine
rul Slmion Florian, să gă
sească un remediu in ter
menul cel mai scurt Lu
crarea pe care au execu- ! 
tat-o meseriașii de la între
prindere, fără nici un aju
tor din afară, a fost apre
ciată ulterior ca raționali
zare. Acum este solicitată 
și de alte întreprinderi La 
fel s-a intimplat și cind a 
fost vorba de căminul pen
tru copii. Cererile de pri
mire a copiilor erau mai 
numeroase. Existau fonduri 
pentru extinderea căminu
lui existent, dar se părea că 
nu se poate face nimic, in- 
trucit el se află in zona de 
sistematizare — pentru care 
nu se elibera autorizație de 
construcție. Pentru condu
cerea fabricii nu există 
insă „nu se poate" atunci 
cind e vorba de nevoile sa
lariaților. A găsit și de a- 
ceastă dată o soluție. Rațio- 
nallzind mobilierul, redi- 
mensionindu-1 fără a mic
șora cu nimic confortul, a 
reușit o suplimentare cu 35 
de locuri.

...Mi-am aruncat o privire 
pe fereastra biroului in care 
eram. Afară, in curte, tova
rășul director Ovldiu Șer- 
bescu, secretarul comitetu
lui de partid, Florian In- 
grieș, secretarul comitetului 
oamenilor muncii, Bogdan 
Miron stăteau de vorbă cu 
muncitorii abia ieșiți din 
schimb. Se vedea cit de 
colo că era o discuție ca 
între prieteni. Nu mal e de 
mirare faptul că la fabrica 
de confecții toți cei școla
rizați au rămas să lucreze 
mai departe in întreprin
dere, că nici unul din spe
cialiștii cu studii superioare 
nu și-a cerut transferul. Nu 
mai e de mirare că intre a- 
ceștl oameni, cind intri pe 
poarta fabricii lor, ai senti
mentul că te afli in mijlo
cul unei mari familii.
Florin CIOBANESCU_____ >
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UNOR ÎNALTE DISTINCȚII
Prin decrete ale Consiliului de 

BUt au fost confer/." Ordinul ..Steaua 
Rețpublirii Socialiste România" clasa 
I •criltorului Aurel Raranga» pen
tru «©tlvltate Îndelungată sl merl-te 
decMbfte in domeniul creației lite
rare. cj prilejul împlinirii vlrs’ei do 
60 de ani, și maestrului emerit al 
•ftel Ion Dumitrescu, președintele 
Uniunii compozitorilor din Republica 
Socialist R-»mân-.a. pentru activitate 
Îndelungată șl merite deosebite In 
domeniul creației muzicale, cu prile
jul Împlinirii virrtei de 60 de ani. A 
foat, de asemenea, conferit Ordinul 
».MerJ*ul Cultural" clasa I compozi
torului si muzicologului Marțian 
Negrea, maestru emer.t a] artei, cu 
DriJeiul împlinirii virs’ci de 80 de 
ani. compozitorului Ludovic Feld
man. maestru emerit al artei, cu 
PrileluJ împlinirii viratei de 80 de 
ani. compozitorului Filaret Barbu, cu 
prileîul împlinirii virstri de 70 de 
anL pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite in domeniu] crea
ției muzicale. Precum si pictorului 
Ioslf Bene, ar .st emerit, cu dtjîc- 
îul împlinirii vârstei de 70 de ani, 
pictorului Gheorghe Popescu, cu pri
lejul împlinirii ' irstei de 70 de ani, 
Kul-ptorului Jeno Szervatiusz. ar’i^t 
emerit, cu prilejul împlinirii virs’ i 
de 70 de ani. graficianului Vasile 
Kazar. artist emerit, cu pr*leiul îm
plinirii virstei de 60 de ani. grafi
ciene: Marcela Cordeseu. cu prile
jul împlinirii virstei de 60 de ani, 
pentru ac', vitale îndelungată si me
rite deosebite în domeniul artelor 
ol.*stice. Prin aceiași decret, a fost 
co.iferit ordinul ..Meritul Cultural" 
d' isa a Il-a «ndptoruluj Iosif Fe- 

z! ete. cu prilejul Împlinirii virstei de 
1°I de ani.

La solemnitatea înmlnării Înaltelor 
dlatinct:'.. care a avut loc miercuri 
la Consiliul de Stat, au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș. Dumitru 
Pooescu. Constantin Stătescu. secre
tarul Consiliului de Stat. Dumitru 
Ghișe. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste. Ion 
Brăduț Oovaliu. președintele Uniunii 
artiștilor plastici. Laurențiu Fulga, 
prim-vicepreședinte al Uniunii scrii
torilor, Laurențiu Profeta șl Vasile

Tomescu, aecretarl al Uniunii com
pozitorilor.

înmini^d înaltele ordin* ale Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Emil B'dnaraș a relevat stima 
de care se bucură In țara noastră 
creația artistică, talentele autentice 
care se adresează celor mai alese 
Incusiri ale omului. „Aprccllndu-x ă 
valoarea operei pe care ați creat-o, 
a spus vicepreședintele Consiliului 
de Stat, adăugăm un cuvlnt de 
încurajare in continuarea acesteia, 
odată cu caldele follcitârl din partea 
Consiliului de Stat. In frunte cu pre
ședintele său. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și cu urarcA de multă 
sănătate și putere de muncă".

Subliniind câ pentru un scriitor 
emoția unei asemenea clipe este un 
examen sever de conștiință, cu atât 
mal mult cu cit opera sa are o ase
menea cinstire In timp ce mari pre
decesori — Caragiale, Gherea. Vla- 
huță și atlția alții, sau colegi de 
generație — Sebastian, Sahia n-au 
trăit in rremea lor satisfacția unor 
altfel de momente, scriitorul Aurel 
Baranga a spus : Mă simt dator să 
Inieleg că In marea lui Înțelepciune, 
primul dregător al Țârii românești 
a ținut să-i cinstească pe el. In 
ceea ce mă privește, făgăduiesc ca 
umil salahor lingă o călimară și un 
condei să slujesc mai departe cul
tura română.

Compozitorul Ion Dumitrescu, vor
bind in numele muzicienilor deco
rați. a exprimat adinca lor recu
noștință față de sprijinul $t grija 
deosebită acordate de partid și de 
stat destinelor muzicii românești. 
Prin cinstirea slujitorilor muzicii, a 
subliniat vorbitorul, este onorată 
cultura românească, activitatea spi* 
rituală a oamenilor care împlinesc 
azi, pe aceste meleaguri, destinele 
mari ale socialismului.

In cuvintul său, graficianul Vasile 
Kazar a arătat că artiștii plastici 
vor face totul spre a traduce în 
viață indicațiile prețioase ale secre
tarului general al partidului cu pri
vire la tematica largă a plasticii 
românești, surprinzind evenimentele 
importante din viața poporului nos
tru.

rCU,

(Agerpres)

Prezidiului
Parlamentului danez

Delegația Prezidiului 
lui danez, condusă de 
președintele Folketlngului, a făcut, 
In duDâ-amiaza zilei de marți ei 
miercuri, o călătorie In nordul Mol
dovei.

Oaspeții, însoțiți de Marla Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, și Mircea Rebreanu, de
putat, au vizitat stațiunea experi
mentală Agricolă și casa de cultură 
a sindicatelor din Suceava, renumi
tele monumente Istorice și de artă 
de la Voroneț, Moldovița și Suce- 
vița, alte obiective de Interes turis
tic.

Cu acest prilej, Mlu Dobrescu, 
președintele comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Su- 
ccavA, a oferit un dejun în onoarea 
parlamentarilor danezi.

(Agerpres)

Parlamrntu- 
Karl Skytte,

global în industria mobilei
Miercuri, la Oradea s-au Încheiat 

lucrările unei consfătuiri pe țară 
privind extinderea și generalizarea 
acordului global in fabricile de mo
bilă. Organizată de Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, in colaborare cu Minis
terul Muncii și uniunea sindicatelor 
din ramura economiei forestiere și 
materialelor de construcții, consfă
tuirea a reunit specialiști din com
partimentele de normare, organizare 
și salarizare a muncii din unitățile 
forestiere din întreaga țară. Timp 
de două zile, au fost dezbătute pro
bleme privitoare la metodolog’a de 
aplicare, extindere și generalizare 
a acordului global în fabricile de 
mobilă pe bază de contract-angaja
ment.

aniversârii
La Lugoj, pe „Cimpul Libertății", 

unde, cu 125 de nni in urmă, s-au adu
nat sub stindardul Revoluției de la 
1848 mi| de meseriași, tlrgoveți, plu- 
gari, dascăli bănățeni, In frunte cu 
inflăcăralul patriot și cărturar român 
Eftimie Murgu, a avut loc, miercuri 
27 iunie, dupa-amiază. o mare adu
nare populara consacrată aniversării 
acestei pagini de neuitat din istoria 
palriel noastre. Au luat parte peste 
15 000 de locuitori ai Banatului — 
muncitori din Lugoj. Timișoara, Nă
drag, țărani cooperatori din zeci de 
comune ale cimpiel timlșane și din 
satul natal al lui Eftimie Murgu, in
telectuali de la orașe și sate, oameni 
ai muncii, români, germani, maghiari, 
sirbi și de alte naționalități.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Pavel Fișteag, prim-secretar al Co
mitetului municipal Lugoj al P.C.R., 
primarul orașului. Au luat cuvintul 
Elena Udrea, muncitoare la între
prinderea textilă Lugoj, loan Oprea, 
președintele C.A.P. din Găvojdla, 
Dan Popescu, profesor emerit, care, 
aducind un vibrant omagiu revolu
ționarilor de la 1848, și-au exprimat 
recunoștința și dragostea fierbinte 
față de continuatorul tradițiilor 
luptă pentru dreptate socială și 
bertate națională ale poporului nos
tru — Partidul Comunist Român, in 
frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Despre semnificația evenimentelor 
de la 1848, in care se Încadrează or
ganic și lupta revoluționarilor bănă
țeni, despre ridicarea pe o treaptă 
superioară a luptei revoluționare sub 
conducerea P.C.R. și înfăptuirile din 
anii socialismului, a vorbit tova
rășul Mihaj Telescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean.

Intr-o atmosferă de mare însufle
țire, participants la adunarea popu
lară au trimis Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, o telegramă 
in care se spune, printre altele: „Noi, 
cei 15 000 de oameni ai muncii, ro-

de 
li-

mâni, germani, maghiari, sirbi șl de 
alte naționalități, din județul Timiș 
întruniți pe aceste locuri ale pămin- 
tului strămoșesc, undo la 1848 flăcă
rile revoluției burghezo-democratice 
au ridicat masele populare de po 
meleagurile Banatului la luptă pen
tru dreptate socială și libertate na
țională. ne exprimăm atașamentul 
neclintit față de politica internă și 
externă a Partidului Comunist Ro
mân, dorința arzuloare de a ne adu
ce întreaga contribuție la înfăptuirea 
mărețului program de edificare a 
societății socialiste multilateral dez- 
voltntc in patria noastră. Conștienți 
dc faptul că toate Înfăptuirile obținu
te in anii socialismului reprezintă 
materializarea politicii marxist-lcnl- 
niste a Partidului Comunist Român, 
vă rugăm, iubite tovarășe secretar 
general, să primiți înalta considera
ție ce o purtăm pentru neobosita 
dumneavoastră activitate In fruntea 
partidului și statului nostru, pentru 
strălucitul exemplu pe care ni-1 dați 
In slujirea cu dragoste și devotament 
a intereselor poporului român, a cau
zei socialismului și comunismului. Vă 
asigurăm. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că partlclpanții 
la această adunare populară, toți oa
menii muncit din județul Timiș, fără 
deosebire de naționalitate, vor depu
ne și in continuare întreaga lor ca
pacitate creatoare, putere de muncă, 
pentru ca aceste frumoase plaiuri ale 
României socialiste să cunoască noj 
prefaceri materiale și spirituale pe 
calea ascendentă jalonată cu clarvi
ziune la Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale partidului — ca
lea făuririi unui viitor luminos, a ri
dicării scumpei noastre patrii pe noi 
culmi ale progresului și civilizației 
socialiste".

In Încheierea adunării a avut loc 
un mare spectacol artistic evocator 
al anului revoluționar 1848 In Țările 
române. Aceluiași eveniment i-au 
fost consacrate o sesiune științifică și 
o expoziție.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii*
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fotbal: |N „CUPA ROMÂNIEI", 0 FINALĂ ABSOLUT INEDITĂ
Pentru prima dată în istoria sa. 

„Cupa României" — populara com
petiție fotbalistică — va avea o fi
nală cu totul și cu totul inediată ; 
aceasta pentru că ieri si ultima 
dintre divizionarele A rămasă in 
compelkie (Steaua București, de 11 
ori pină ecum câștigătoare a tro
feului) a trebuit să părăsească în
trecerea. lntrucit, fără îndoială, 
celor mai mulți dintre cititori le 
este cunoscut modul in care s-au 
desfășurat semifinalele de la Plo
iești și Pitești, iată doar pe scurt 
citeva secvențe.

Constructorul Galați—Steaua
2—2 (2—2, 1—1), după prelun
giri. Era cit se poate de nor
mal ca Steaua 
in acest meci. __
minutul 3 luase conducerea (prin 
golul marcat de Dumitru), ni
meni nu se mai Îndoia de acest

să se impună 
Cum încă din

lucru. Mai puțin fotbaliștii gălă- 
țenl 1 Ei luptă din răsputeri și in 
min. 33 egalează, prin Cemega. 
După pauză. Năstase înscrie (2—1 
pentru Steaua), dar egalarea survi
ne la scurt timp, căci gălâtenii iși 
apără șansele cu o mare indirjire 
(autorul golului — Olteanu). Jucă
torii de la Steaua devin nervoși și 
nesiguri. lntrucit cele 90 de minute 
se apropie de sfîrșit (intre timp. 
Tătaru este eliminat ce pe teren 
pentru lovirea intenționată a adver
sarului). In prelungiri, scorul nu se 
modifică, deși cei de la Construc
torul au avut spre final citeva ex
celente ocazii. Conform regulamen
tului, Constructorul — echipă de 
divizie inferioară — obține califi
carea.

Chimia Rm.
București 7—6 
după prelungiri

Vilcea — Metalul
(2—2. 2-2, 0—2), 

șl executarea lovi-

turilor de la 11 m. La Pitești, de 
asemenea, lovitură de teatru. La 
pauză. Metalul conducea cu 2—0 
(au marcat Iancu și Decu) și. după 
cum jucase, calificarea era imi
nentă. Vilcenii însă egalează (prin 
Haidu și Titiron). Scorul se men
ține același și la capătul prelungi
rilor. Egalitatea continuă ; se exe
cutaseră cite 4 lovituri de la 11 m 
și scorul este 6—6. La al cincilea 
penalti insă Viță (Metalul) ratea
ză, iar Gojgaru (Chimia) înscrie ! 
7—6 pentru vilceni.

Duminică seară, pe cea mai mare 
arenă sportivă a Capitalei — la lu
mina reflectoarelor stadionului „23 
August" — cea de-a 35-a finală a 
„Cupei României" și-o vor disputa 
echipele Constructorul Galați (din 
divizia C) și Chimia Rimnicu-Vil- 
cea (din divizia B).

sosit In Capitală 
Kcrin, secretar

Miercuri scara, a
Habib Mohammed ___ .
general al C.C. al Partidului Demo
crat al Kurdistanulul din Irak, care, 
la Invitația C.C. ai P.C.R.. va face o 
vizită In țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Olopeni,

vremea
lerl In țară : Vremea a fost frumoa

sa șl a continuat să se încălzească In 
prima parte a Intervalului, cind și 
cerul a fost mal mult senin. Dupâ- 
amiază s-au produs tnnorări, mal ac
centuate In Maramureș, jumătatea de 
răsărit a Transilvaniei, cea mal marrt 
parte a Moldovei, centrul Muntenie» 
și zona subcarpatică din sudul țării, 
unde au căzut averse de ploaie, În
soțite frecvent de descărcări electrice. 
In zona Tltu s-a semnalat grindină. 
Vintul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
Intre 18 grade la Joseni șl 30 de grade

La 23 iulie, vor avea loc In 
Capitală (sala Clubului finanțe, 
str. Doamnei nr. 2) tragerile la 
sorți pentru trimestrul 11'1973 
ale libretelor de economii pen
tru construirea de locuințe, li
bretelor de economii cu ciștigurl 
In materiale de construcții și li
bretelor de economii pentru tu
rism.

Tot în Capitală, In aceeași 
sală, la 26 iulie va avea loc tra
gerea la sorți pentru trimestrul 
II 1973 a libretelor de economii 
cu dobindă și ciștiguri in auto
turisme.

tenis Turneul de la Wimbledon
In ziua a doua a turneului inter

național de tenis de la Wimbledon a 
fost înregistrat un număr record de 
spectatori: 25 762 față de 24 000, ciți 
au fost prezenți. in aceeași zi, la 
ediția trecută a competiției. S-au dis
putat partide in cadrul probelor de 
simplu bărbați (tururile I și II), sim
plu femei și dublu bărbați (primul 
tur).

In turneul masculin, doi dintre 
principalii favoriți : cehoslovacul Jan 
Kodes și englezul Roger Taylor au 
trecut și de turul II. Primul l-a în
vins cu 6—0. 6—4, 6—3 pe italianul 
Pietro Marzano, iar cel de-al doilea 
l-a eliminat cu 6—3, 6—2. 6—2 pe

vesl-germanul Harold EJschenbroich. 
Compatriotul nostru Ion Sântei a 
pierdut, la mare luptă, partida cu 
mexicanul Chavez (5—7. 4—6. 6—4, 
7—5, 7—5).

Ieri, Ilie Năstase l-a învins cu
6— 2, 7—9. 7—5. 6—1 pe Ivan Molina 
(Columbia). Americanul Connors a 
ciștigat cu 6—4. 6—3. 5—7. 6—2 In 
fata englezului D. Lloyd, iar Metre- 
vcli (U.R.S.S.) a dispus cu 6—4. 6—2,
7— 5 de Giltinan (Australia).

In proba de simplu feminin. Chris 
Evert (S.U.A.) a invins-o cu 6—0, 
6—1 pe Judit Dibar Gohn (Româ
nia).

în cît e v a r î n d u r i
la Helsinki, ke- 

a corectat recor-

tova- 
mem- 

« --------------- Exe-
secretar al C.C. al P.C.R.,

oaspetele a fast tntlmpinat de 
rășli Miron Constantlnescu, 
bru supleant al Comitetului . 
cutlv, scv.etar al C.C. r.l ---- .
Constantin Vasiliu. adjunct de șer 
de secție la C.C. al P.C.R.. de acti
viști dc partid. (Agerpres)

la Bătlețtt. In București i Vremea ■ 
fost frumoasă in cursul dimineții țl 
s-a Încălzit. Dupft-amiaZfl. cerul a-a 
înnorat și s-au semnala* averse înso- 
ii-r dc descărcări electrice. Vintul « 
suflat slab pină la potrivit. Tempera
tura maximă a fost dc 29 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 Iutile și 1 Iulie : In țară : Vremea 
va fl călduroasă șl In general fru
moasă, mai ales In prima parte a in
tervalului, cind înseninările vor fl mal 
persistente. Apoi, In vestul tării. ne 
vor produce InnorArl șl ploi de scur
tă durată. Vlnt in general slab. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse In
tre 12 și 22 de grade, Iar cele maxime 
Intre 24 șl 34 de grade. în București : 
Vreme frumoasă șl călduroasă, cu cer 
variabil, mal mult senin In prima par
te a intervalului. Vfnt In general slab. 
Temperatura In creștere la Început, 
apoi staționară.

Cu prilejul acestor trageri la 
sorți, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni va acorda titularilor 
ale căror librete au Ieșit ciștigă- 
toare importante cîștiguri in 
bani, excursii in străinătate șl 
in autoturisme. In același timp, 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni face cunoscut că pină la 
30 iunie a.c.. Inclusiv, se pot e- 
fectua depuneri pe aceste libre
te de economii in vederea par
ticipării la tragerile la sorți pen
tru al treilea trimestru al anu
lui în curs.

ASIGURAREA FACULTATIVA
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Duminica trecută am aflat cu toții 
cc-ea ce mai era de aflat de la a 
55-a ediție a campionatului divizionar 
„A" de fotbal.

Relansați puternic abia In fi
nal. cind li s-a redeschis ape- 
titul de gol și de titlu, dinamo- 
vistil au zburdat pe teren, fărfnd 
totul pentru ca la urma-urmelor să 
nu aibă a-si reproșa că n-ar fi îă- 
'• Jt tot ce depindea de ei. Acel 4—0 
cfi formația ceferistă din Cluj 
era. prin urmare, firesc și de aș
teptat. cum la fel de firească și de 
așteptată a fost și infringerea stu
denților craioveni la Arad. Dați-mi 
voie să mă explic... Se știa șl se bă
nuia că arădami iși vor juca șansa 
corect și dezinvolt, tot așa cum se știa 
si se bănuia că oltenii vor intra in 
arenă cu respirația tăiată, copleșiți 
de povara propriului lor vis. Este 
adevărat, cele mai multe pronosticuri 
mizau pe o eventuală egalitate — care 
însă n-a fost posibilă nici chiar in 
condițiile in care gazdele au rămas 
in 10 oameni, pentru că elevii lui 
Coco Dumitrescu prea doreau cu ar
doare victoria si pentru că elevii 
lui Constantin Cernăianu. care prea 
ușor au primit golul, sint totuși oa
meni. jar oamenii deseori greșesc 
taman cind n-au voie să greșească.

Acum să notăm, in primul rind, 
rezultatele scriptice ale acestei ediții 
năbădă.OQ'e care — cum nu se mai 
lntlmplase de mult — ne-a oferit un 
epilog cu prelungiri spectaculoase și 
mai puțin prevăzute.

Așadar, In cosmosul clasamentului, 
pe cea mal inaltă treaptă, aoolo unde 
cintă muzica, s-a instalat in ultima 
cl.pă Dinamo București — echipă 
care li are pe Dinu, pe Radu Nun- 
weiller. pe Dumitrache. pe Lucescu 
si pe încă vreo cițiva tineri fotba
liști de ispravă, dar care il are si 
pe Nelu Nunweiller. omul ce cu
cerește titlul suprem la primul său 
campionat ca antrenor. Să dăm ce
zarului ce-1 al cezarului și sâ adre
săm dinamovlstilor nu numai aplau
zele noastre scrise, ci si felicitările 
g.ncere si sportive ale iubitorilor de 
fotbal din intr-aga tară — inclusiv 
ale celor din Bănie. Cucerind al șap
telea titlu, formația din șoseaua Ște
fan cel Mare depășește in palmare
sul campioanelor naționale de după 
război echipa textiliștilor arădanl 
(șase titluri) șl o egalează pe cea a 
mil.tarilor bueureșteni. Este un succes 
care, pină la urmă, face și o altă 
dreptate — dacă ne gindim că Dina
mo pierduse puncte in campionat 
datorită efortului făcut de jucătorii 
săi la loturile naționale și dacă ne 
gindim că, in general, echipele bucu
res te ne nu se prea pat prevala de 
avantajul terenului propriu.

Vicecampioană a țării este Univer
sitatea Craiova. Se bănuie lesne ce 
este in aceste zile in sufletele jucăto
rilor oiteni și in ale greu incercaților 
lor suporteri. Citeva săptămini de zile 
el toți, poate și noi toți, s-au văzut și 
i-am văzut campioni. Chiar și dumi
nică. pină in minutul 38. al golului 
lui Broșovschi. ei erau primii. Poate 
aici a fost și greșeala lor și a supor
terilor : s-au crezut prea repede în
vingători. Și, iată-i acum doar în
vingători morali. Da, învingători mo-

nu lua din pricina u-rali, fiindcă a
nui gol un campionat in care ai de
monstrat că ești cel mai bun nu este 
o infringere, ci numai o neimplinire 
— dureroasă, dar nedezarmantă. 
Știm, admirabilul Oblemenco (pentru 
a patra oară golgeter — acum, re
cunoscut oficial ! — cu 21 goluri în
scrise intr-un campionat in care boa
la l-a ținut in afara fotbalului timp 
de opt etape) ar fi renunțat bucuros 
la acest frumos trofeu personal, pen
tru ca toți băieții să pună lauri pe 
fruntea lor asudată și crispată. Dar 
nu s-a putut. Nu s-a putut de data 
aceasta insă acest team — căruia 
numai un al doilea mare mijlocaș îi 
mai lipsește — se va afirma, fără În
doială in continuare, și va fi in con
tinuare protagonist in fotbalul ro
mânesc.

Trecind peste locul al treilea —in- 
trucit argeșenii au fost lăudați in 
comentariul publicat de ziarul 
nostru imediat după ultima etapă —

Adnotări la campionatul

divizionar „A”

Îmi permit aici dteva cuvinte calde 
pentru citeva echipe de la mijlocul 
clasamentului. Fiindcă fotbalul este 
un joc și nu o bătălie, am toată ad
mirația pentru cei care-1 joacă de 
plăcere. S. C. Bacău. Steagul roșu. 
Jiul, F. C. Petrolul, poate și altele, 
știu aproape sigur de fiecare dată că 
nu vor lua nici titlul și că nici nu 
vor retrograda. Si. totuși, de ani și 
ani de zile ele se pregătesc cu aceeași 
seriozitate și intră pe dreptunghiul 
verde de dragul de a juca fotbal și 
de a oferi, după puteri, fotbal. 
Laudă lor !

In subsolul Întunecat al clasamen
tului, Universitatea Cluj (cu care, 
poate, numai antrenorul Onisie știe 
ce s-a întimplat) și Sportul studen
țesc (restanțieră față de numeroșii 
săi susținători, în ciuda returului 
bun) stau alături, cu capetele 
plecate. Le tir. companie C.S.M. 
Reșița (care a luptat frumos, dar a 
depus armele după ce și-a asigurat 
necesarul de 26 puncte) și Rapidul 
(echipă care în acest campionat a 
fost măcinată de convulsii interne, de 
care-i dorim să fie scutită In viitor). 
In rest, o apă și un pămint...

Un campionat insă nu se joacă 
numai pentru a stabili o ierarhie a- 
nualâ a echipelor și pentru a consta
ta că 578 goluri Înscrise în această 
ediție (19 de etapă, două și ceva de 
meci) Înseamnă mai mult cu 9 față 
de ediția precedentă, dar mai puțin 
cu mult față de cerințele fotbalului 
modern, ale posibilităților jucători
lor și dorinței spectatorilor. Un cam
pionat, cum spuneam, se joacă 
și pentru plăcerea de a oferi 
și de a privi fotbalul, pentru dra
gostea de a dezvolta și a perfecționa 
arta fotbalistică. Din acest punct de 
vedere, opinia mea — mai mult de 
spectator, decit d« specialist — este

că, în ciuda tensiunii pentru evita
rea locurilor 15 și 16 sau a luptei 
pentru o poziție demnă de competi
țiile europene, in ciuda schimbării 
spectaculoase de lider in ceasul al 
12-lea, acest al 55-lea campionat n-a 
fost prea deosebit de al 54-lea, care 
nu s-a prea deosebit de al 53-lea, 
care și el, față de al 52-lea ...ș.a.m.d., 
după cum cu greu ne vine să cre
dem că se va deosebi de al 56-lea, 
care urmează. Jocuri cu adevărat 
memorabile sint trei sau patru (din 
totalul de 240), iar naționala 
s-a ales din .. __
decit cu Troi și cu Marcu ; 
apărut fundași "
deze cu siguranță, n-a apărut nici un 
stoper de clasă, ducem încă dorul 
după al doilea virf de atac. Nici în 
primele garnituri ale cluburilor nu 
s-au impus asemenea valori și nici 
de la juventiști nu se anunță ceva 
deosebit. (De altfel. în legătură cu 
competiția de tineret, ciștigată me
ritat de către F.C. Petrolul, ne rezer
văm dreptul unor considerații mai 
largi pentru altă dată, lntrucit anul 
acesta a fost neglijată de către mul
te cluburi).

Vorbind despre campionat, nu se 
poate să nu vorbim și despre arbi
traj. Să nu miniem pe nimeni, dar 
nici anul acesta — ca și anul trecut
— nu avem a ne plinge prea rău, 
ca înainte cu doi, trei sau mai mulți 
ani, cind ce făcea un arbitru nu mai 
puteau desface 22 de jucători. Edi
ția a 55-a a reconfirmat citeva 
valori autentice in arbitrajul nostru
— In ordine alfabetică : O. Anderco, 
A. Bentu. Gr. Birsan, C. Ghemigean, 
G. Limona, C. Niculescu, C. Petrea, 
G. Petriceanu, N. Rainea, M. Rotaru 
sau V. Rus și alții, a lansat citeva 
notabile nume noi — G. Blau, T. 
Leca, C. Ghiță, E. Păunescu sau V. 
Topan — după cum a și compromis 
autoritatea citorva, pe care nu-i mai 
numim in speranța că și-au înțeles 
singuri greșelile.

Trăgind linie, adunind și scăzlnd 
scăzind și adunind, ajungem pină la 
urmă la un total pozitiv. Ceea ce se 
datorează — pe lingă eforturile fă
cute de jucători, antrenori sau clu
buri — și consecvenței cu care fede
rația se ocuoă atlt de problemele e- 
sențiale, de fond, ale fotbalului, cit 
și de eșaloanele sale superioare. Mă
surile privind îmbunătățirea sistemu
lui competițional — măsuri recoman
date, printre alții, și de ziarul nas- 
tru si ratificate recent de Biroul 
executiv al C.N.E.F.S. — constituie, 
in acest sens, o dovadă concludentă.

Așadar, mai așteptăm doar dumi
nica viitoare, să vedem ciștigătoarea 
cupei, si gata... in concediu cu fot
balul. Nu prea mult Insă, căci vine 
12 august — cind vom relua viitorul 
campionat — șl vine 26 septembrie 
de la Dresda, și vin competițiile eu
ropene In care Dinamo. Universitatea 
Craiova. F.C. Argeș și ciștigătoarea 
cupei vor fi chemate să ne reprezin
te cel puțin la fel de onorabil ca in 
ediția trecută, dacă nu și mai bine. 
Pină atunci — vacantă plăcută, dragi 
fotbaliști, antrenori si suporteri 1

nu
acest campionat 

n-au 
care să dedose-

G. MITRO1

ATLETISM. Ieri, 
nianul Ben Jipeho 
dul mondial in proba de 3 000 m ob
stacole : 8’14". Vechiul record (8'19" 
8/10) Ii aparținea. • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Moscova, cu
noscuta atletă sovietică Ludmila 
Braghina a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezonului in 
proba de 3 000 m : 9'03"8/10.

ȘAH. — înaintea ultimei runde a 
turneului interzonal de șah de la 
Leningrad, marele maestru sovietic 
Anatoli Karpov, ciștigind partida cu 
cehoslovacul Smejkai. l-a egalat, in 
fruntea clasamentului, pe Viktor 
Korcinoi. ambii avînd cite 12,5 punc
te. Pe locul trei se află marele 
maestru american Robert Byrne cu 
12 puncte. Toți trei și-au asigurat 
calificarea în turneul candidatilor la 
titlul mondial.

CICLISM. — In concursul interna
țional de ciclism pentru juniori, des
fășurat la Sofia, tânărul rutier ro
mân Aurel Ciobanu s-a clasat pe lo
cul trei in proba individuală de fond, 
iar echipa României a ocupat. de 
asemenea, locul trei in proba contra- 
cronometru pe echipe.

BOX. — La turneul international 
de box de la Viena, pugilistli români 
Gheorghe Ciochină și Traian Cer- 
cheia au terminat învingători la cate-

goriile pană și, respectiv, muscă. 
(Ciochimă l-a învins la puncte in fi
nală pe maghiarul L. Kovacs. iar 
Cercheia a ciștigat la puncte finala 
susținută cu Gusenbach din R.D. Ger
mană).

AUTOMOBILISM. — Cursa inter
națională automobilistică de 1 000 km 
de la Zeltweg, (Austria), a 9-a pro
bă pentru campionatul mondial al 
constructorilor, s-a Încheiat cu vic
toria echipajuiui francez Henri Pes- 
carolo—Gerard Lorrousse („Matra 
Simca") cronometrat cu timpul de 
4h 43’57"80/100 (medie orară de 
208,630 km).

FOTBAL : Finala turneului balca
nic de fotbal (echipe de tineret) s-a 
disputat la Skoplje între reprezen
tativele Bulgariei și Iugoslaviei. 
Fotbaliștii bulgari au obținut victo
ria cu 3—2, după prelungiri. Echipa 
Turciei s-a clasat pe locul trei, ur
mată de cea a Greciei. Selecționata 
României a ocupat locul trei in 
grupa respectivă.

POLO PE APA. — La Stuttgart 8-a 
disputat întllnirea internațională a- 
micală de polo pe apă dintre repre
zentativele R.F. Germania și U.R.S.S. 
La capătul unui joc echilibrat, spor
tivii sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (0—1. 1—1. 1—0. 1—0).

Creșterea. In ultimul timp, a 
numărului de vinători sportivi, 
a dus și la luarea unor măsuri 
de sporire și ocrotire a vinatu- . 
lui, precum și la o mai mare 
siguranță a folosirii armelor de 
vinătoare. Totuși, s-au întimplat 
unele cazuri — relatate și de 
ziarul nostru, la rubrica „Faptul 
divers" — cind, din neglijență 
sau imprudență in minuirea sau 
păstrarea armelor de vinătoare, 
s-au produs accidente, unele 
soldate cu urmări grave. La su
gestia mai multor vinători spor
tivi de a se găsi o soluție spre 
a fi ocrotiți printr-o formă de 
asigurare, Administrația Asigu
rărilor de Stat și Asociația ge
nerală a vinătorilor și pescari
lor sportivi, pe baza unei largi 
consultări cu vinători și cu re
prezentanți al asociațiilor Jude
țene, au luat hotărirea să Intro
ducă o formă de asigurare fa
cultativă a vinătorilor sportivi 
pentru cazurile de răspundere 
civilă șl de accidente. La în
ceput. aceasta a fost realizată 
ca o asigurare de grup. In te
meiul convenției încheiate; pe 
plan central, intre A.G.V.P.S. și 
ADAS, această asigurare cu
prinde pe toți vînătoril sportivi, 
membri ai A.G.V.P.S., care Po
sedă permise de vinătoare. Pe 
baza acestei convenții s-a ho- 
tărit să nu se mai Încheie con
tracte individuale de asigurare, 
eliminindu-se astfel zeci de mii 
de formularistici inutile. Vină- 
torul sportiv respectiv face do
vada asigurării cu permisul de 
vinătoare vizat pe anul in curs. 
Asigurarea intră in vigoare, In 
mod automat, de la ora 21 din 
ziua In care s-a eliberat perml- 
înisul de vinătoare și este vala
bilă atlt timp cit șl permisul 
are valabilitate legală. Plata pri-

mei de asigurare, care este 
numai 10 lei pe an, se efectuea
ză direct unității A.G.V.P.S. res
pective, dc către vînător, pe 
baza unei simple chitanțe.

Destinată exclusiv membrilor 
Asociației vinătorilor și pescari
lor sportivi, această formă de 
asigurare cuprinde, de fapt, două 
feluri de asigurări — de răspun
dere civilă și de accidente — 
pe care ADAS, în mod obiș
nuit, le practică separat

In cadrul asigurării de răspun
dere civilă. Administrația Asi
gurărilor de Stat acordă despă
gubiri pentru sumele pe care 
vinătorul sportiv asigurat este 
obligat să le plătească, drept 
dezdăunare și cheltuieli de ju
decată, terțelor persoane păgu
bite, ca urmare a vătămării cor
porale sau decesului, pricinuite 
cu arma de vinătoare. Totodată, 
ADAS acoperă și cheltuielile 
de judecată făcute de vinătorul 
sportiv asigurat, in procesul ci
vil. chiar dacă acesta nu a fost 
obligat la plată de daune. Des
păgubirile ce 6e acordă de 
ADAS se stabilesc pe baza 
Înțelegerii dintre părți, cu acor
dul ADAS sau prin hotărire ju
decătorească.

In cadrul asigurării vinători
lor sportivi pentru accidente, 
ADAS iși asumă o serie de 
riscuri, plătind despăgubiri in 
cazul urmărilor unor evenimen
te nedorite, cum ar fi rănirea 
sau autorănirea cu arma de vâ
nătoare, explozia armei, a car
tușelor sau a pulberii, atacul 
animalelor sălbatice, căderea In 
prăpastie, avalanșele, surparea 
de teren, înecul, precum și în 
cazurile in care accidentele se 
întîmplâ ca urmare a circulației 
mijloacelor de transport, in 
timpul deplasării spre sau de la 
locul de vinătoare.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 27 IUNIE 1973

Fond generai de premii: 1 632 082 Extragerea I : 32 23 5 35 28 20 
lei. Extragerea a Il-a : 2 44 10 15 34

(Urmare din pag. I)

...Tractoarele, în sfîrșit, 
au fost adăpostite la „um
bra" salcimilor, iar meca
nizatorii se pregătesc să 
servească masa ; fiecare 
ce și-a adus de acasă — 
toți sint locuitori ai Dane- 
ților. Nimpni n-a rămas să 
continue lucrarea singur. 
Mi se spune că-i un obi
cei : toți intră și ies din 
brazdă în același timp. 
Metodă verificată mai ales 
in timpul „nopților-lumi- 
nă“. Sint cazuri cind se 
stă la volan șl 15—17 ore. 
Nu-i obligat nimeni, 
cazul cind „nimeni" 
seamnă, printre altele, 
criza de timp provocată 
de... buletinul meteorolo
gic. Atunci, in cursul ace
lor nopți, tractoarele sint 
menținute unul in spatele 
celuilalt, viteza este sin
cronizată. claxoanele celui 
din spate il „reactivează" 
pe cel din fată. Asta-i una 
dintre metodele folosite. 
Există și alta, mai puțin 
eficientă insă : tranzisto
rul. Fiecare tractorist are 
cu el in cabină tranzistorul 
propriu Cind pleacă di
mineața de acasă, alături 
de pachetele cu mincare 
soțiile le așează in servie
tă și aparatul de radio.

— Nu înțeleg...
Explicațiile le primesc 

de la șeful de secție, Tudor 
lordacbe.

— E simplu, totuși. Cind 
avem de lucru noaptea, ca 
să nu adormim, dăm dru
mul la tranzistoare. De Ia 
o anumită oră se transmite

cunoștință cu cei- 
,Diaconescu". „Cum, 

„Numai trei : 
I. Diaconescu ; 

Diaconescu ; 
Diaconescu". 

„Primii doi ; ce- 
‘. „Cum s-ar spu- 
. familie ? !" "

numai muzică ușoară. 
„Sfint rămine totuși claxo
nul celui care te urmea
ză..."

Fac 
lalți : 
toți ?
Gheorghe 
Constantin 
Constantin 
„Frați ?“ ,, 
lălăit văr". .. 
ne — in... familie ? !“ „E- 
xact : și ca să fie completă

I. 
D.

Aspră meserie. El este cel 
care ne repetă toată ziua 
și am constatat că are 
dreptate : „adevăratul me
seriaș are haina curată". 
Despre el ar trebui să 
scrieți...

— Dar despre dumnea
voastră ? !

— Totul e obișnuit, 
mic ieșit din comun...

Și intr-adevăr. i 
mai putut „scoate" r

ni-
n-am 
nimic 

terminat

de rușine. Nu v-au spus că 
fac cele mai mari economii 
la combustibil și lubri- 
fianți ? Că tractoarele lor 
sint printre cele mai bine 
întreținute ?

„Furia" tovarășului Giu- 
rea a fost binevenită. Așa 
am mai aflat că tatăl frați
lor Diaconescu a fost tot 
mecanizator și că a murit 
în timp ce pornea motorul 
tractorului.......Știți ce în
seamnă să continui să lu

vă prezentăm și pe frații 
Constantin și Iile Stoenică, 
finii Diaconcștilor".

Nu-i intiia oară cind 
discut cu mecanizatorii. A- 
cbștia au insă ceva care, 
cel puțin pentru moment, 
Imi scapă. Apoi realizez : 
salopetele și halatele lor 
sint — in pofida prafului, 
uleiului și motorinei cu 
care vin in contact — deo
sebit de curate. Le-o spun.

— Tot un obicei de-al 
nostru ; l-a introdus In 
stațiune mecanizatorul Ni
colae Giurea, cel mai vechi 
dintre noi. Are 22 de ani 
vechime. Cred că va fi 
primul mecanizator pe 
care o să-1 vedem ieșit ia 
pensie din meseria asta.

masa, s-au apucat 
cru, iar noi ne-am 
sat la sediul secției 
pentru a discuta cu 
rășul Giurea. Ne-a 
pinat cu aceeași „lecție" :

— N-aveți ce scrie des
pre mine. Om obișnuit, imi 
fac meseria. Discutați cu 
Diaconeștii.

11 punem la curent : am 
discutat... Nicolae 
se înfurie :

— Cum, nu v-a 
sint fruntași ? Că 
primii lucrările i

de lu- 
depla- 
Daneti 

tova- 
Intim-

Giurea
spus efi 
termină 

___ încredin
țate șl că n-au avut nici
odată necazuri cu „recep
țiile" ? In campania de 
primăvară, după ce au ter
minat aici, au mers în ju
dețul Olt șl nu ne-au făcut

crezi pe o mașină care știi 
că ți-a omorit părintele ? 
Ce dragoste de meserie și 
ce caracter să ai ca să n-o 
părăsești ? ! !“ Am mai a- 
flat că in timpul inunda
țiilor toți cei 40 de meca
nizatori din secție au fă
cut adevărate acte de e- 
roism salvind culturi, re
colte, oameni și că 18 din
tre ei au fost felicitați in 
mod deosebit de comanda
mentul județean de luptă 
împotriva inundațiilor. A 
fost perioada dnd pen
tru a mișca din loc o re
morcă trebuia să agăți de 
ea 5—6 tractoare. Câ, deși 
n-au nici un minut liber — 
își văd copiii doar dumi
nica. si uneori nici atunci

— ti ajută pe unul dintre 
colegi, tată a 5 copii, să-și 
reconstruiască casa ’ ' 
riorată de ape. Și 
munca...

Fiecare mecanizator 
crcază împreună cu 
pria-i familie. Tot ce tre
buie executat din primă
vară pină in toamnă. Anul 
trecut s-a experimentat 
metoda pe 100 de hectare. 
Tudor Iordache și ingi
nerul Iacob au dovedit că 
se poate. Anul acesta s-a 
trecut de la „faza pilot" Ia 
cea „industrială". Familiile 
mecanizatorilor muncesc 
separat, unite într-o sin
gură tarla. Nu numai băr
bații. mecanizatorii, se 
străduie să se constituie 
în exemple pentru comună, 
dar și familiile lor. soțiile 
și copiii. Răsplata ? In 1972 
s-au primit 975 kg griu șl 
2 000 lei retribuție supli
mentară și cite 3 000 lei 
premii.

— Bine, 
voastră ?

— Scrieți 
pre secție, 
lier cu tot _ ... ... 
Curent trifazat, forjă 
lectrică, polizoare. Ne vom 
construi o baie, o magazie 
pentru piese, atelier de su
dură. Temeliile au și fost 
turnate, aici vor fi...

Scrieți că pentru 
nizatori nu există 
nici anotimpuri, ci _____
campanii. Că praful, ploa
ia. gerul nu sint pentru ei 
piedici de netrecut. Că Iși 
fac datoria ca adevărații 
comuniști. Atlt să scrieți".

Ne-am conformat.

dete- 
apoi

lu- 
pro-

dar dumnea-

mai bine des- 
Avem un ate- 
cc ne trebuie.

e-

meca- 
zile, 

numai



viața internațională
ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SClNTEII"

Prin eforturi comune se poate asigura 
succesul deplin al conferinței europene

încheierea convorbirilor 
sovieto-franceze la nivel înalt

Vizita delegației C. C. al P. C. R. 
în Franța

„DUP4 ÎNCHEIEREA CU SUCCES A CONSULTĂRILOR 
MULTILATERALE DE LA HELSINKI, CUM APRECIAȚ1 
PERSPECTIVELE APROPIATEI CONFERINȚE EUROPENE 
SI CE CONSIDERAȚI CA AR TREBUI ÎNTREPRINS PEN
TRU BUNA El DESFĂȘURARE I CE PROGRESE CONCRETE 
S AR PUTEA REALIZA LA ACEASTA FAZA A CONFERIN
ȚEI I".

I a întrebările de mal *us, adresate de ziarul nostru 
unor personalități marcante europene — factori de răs
pundere al statelor, oameni politici, parlamentari, re
prezentant! al vieți! publice — răspund astăzi :

Prof. dr. JANUSZ GROSZ- 
KOWSKI, președintele Co
mitetului național al Frontului 
Unității Poporului, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat al R. P. Polone :

„Opiniei publice ii 
revine un rol deosebit"

„Consultările multilaterale care 
s-au încheiat recent la Helsinki — 
si ne care opinia publică din Po
lonia le-a urmărit cu atent ie — 
au demonstrat că chiar si cele mai 
dificile probleme ale continentului 
not fi rezolvate la masa tratative
lor. De fant. acesta este singurul 
mod realist si posibil de soluțio
nare a lor. Iată de ce așteptăm cu 
interes începutul primei intilniri 
de după război a miniștrilor de 
externe ai țărilor participante, in 
cadrul primei faze a conferinței 
pentru securitate si cooperare. 
Perspectivele acestei întâlniri le a- 
preciem cu optimism. Cu atât mai 
mult cu cit recomandările con
struct ive si concrete ale consultă
rilor pregătitoare, care se vor afla 
la baza dezbaterilor, au fost a- 
doptate de către toti participant ii. 
fără excepție.

De conferința pentru securitate 
ri colaborare legăm speranțele 
noastre pentru consolidarea si ac
celerarea procesului de destindere 
ce se desfășoară in prezent oe bă- 
trinul nostru continent. Indiscuta
bil. acesta este un proces in a- 
vantaiul tuturor țârilor europene : 
si nu numai europene. Sintcm 
constienti de faptul că probleme
le dificile ce s-au acumulat de-a 
lungul anilor nu vor dispărea de 
la o zi la alta. Soluționarea lor 
reclamă un efort sistematic al tu
turor țărilor. Un mare rol poate 
să-l joace în acest sens opinia pu
blică europeană. Considerăm că 
pentru asigurarea unei desfășurări 
corespunzătoare a conferinței, opi
nia publică, mijloacele de infor
mare în masă ar trebui să acțio
neze în direcția creării unui cli
mat de încredere reciprocă si de 
bună credință.

Telurile principale ale conferin
ței europene sint indicate in de
numirea sa : securitate si colabo
rare. Trăim intr-o epocă in care 
securitatea unei țări este strict de
pendentă de securitatea altor țări. 
Nici o tară in Europa nu poate să 
se simtă in deplină siguranță dacă 
în același timp nu sint in sigu
ranță si celelalte țări din această 
regiune. De aceea. Polonia acordă 
o importantă atit de mare accep
tării generale, respectării si apli
cării in practică a principiilor 
Inviolabilității frontierelor si inte
grității teritoriale. Vedem în a- 
ceasta o condiție de bază pentru 
asigurarea păcii în Europa. Cre
dem că. alături de celelalte prin

La conferința general-europeană trebuie asigurată

Deplina egalitate a popoarelor 
Europei, mari și mici

Un interviu al președintelui I. B Tito
BELGRAD 27 — Corespondență 

de la S. Morcovescu). La Conferința 
prixind securitatea și colaborarea in 
Europa trebuie să se asigure deplina 
egalitate a tuturor popoarelor Euro
pei. mari și mici — a declarat pre
ședintele Iosip Broz Tito intr-un 
interviu acordat televiziunii norve
giene, subliniind că „popoarele Eu
ropei așteaptă foarte mult de la con
ferință".

Referindu-se apoi la convorbirile 
de la Viena privind reducerea tru
pelor și armamentelor In Europa 
centrală, președintele Tito a spus că 
este important ca la acestea să se 
obțină rezultate, deoarece și cel mai 
mic progres la această reuniune ar 
fi o contribuție la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa.

Dezvoltarea relațiilor 
polono - austriece

Satisfacție față de evoluția situației in Europa
VARȘOVIA 27 — (Corespondență de 

la Gh. Ciobanu). La încheierea vizi
tei in Polonia a cancelarului federal 
al Austriei, Bruno Kreisky, și a con
vorbirilor avute cu președintele Con
ciliului de Miniștri al Poloniei. Piotr 
Jaroszewicz, a fost dat publicității un 
comunicat comun care evidențiază 
dorința pârtilor de a dezvolta și pe 
viitor colaborarea polono-austriacâ pe 
multiple planuri. Șefii celor două 
guverne au subliniat necesitatea a- 
dincirii colaborării politice și au că
zut de acord să întrețină contacte 
periodice, atit pe cabale diplomatice, 
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cipii tot atit do importante ale re
lațiilor interstatale, principiile a- 
mintite vor fi adoptate de confe
rință. ceea ce va crea premise 
pentru edificarea unui sistem ge
neral-european de securitate co
lectivă. Aceasta va contribui la o 
extindere considerabilă a colabo
rării economice, comerciale, a 
cooperării industriale. în domeniul 
științei si tehnicii, protecției me
diului. culturii. Nimeni nu va a- 
vea nimic de pierdut ; de profitat 
pot să profite toti — atit statele, 
cit si oamenii.

Securitatea si colaborarea sint 
două elemente de bază ale co
existentei pașnice a țărilor cu sis
teme politice, economice si socia
le diferite. Tocmai din asemenea 
țări este alcătuită Europa. Conso
lidarea securității si dezvoltarea 
relațiilor de colaborare — iată la 
ce are dreptul Europa 6ă se aș
tepte de la conferința care va în
cepe la 3 iulie la Helsinki. In ve
derea atingerii acestor teluri, îsi 
va aduce contribuția sa si Polonia 
socialistă".

NIKOLAI ALEXANDROVICI 
PANKOV, vicepreședintele 
Comitetului sovietic pentru 
securitatea europeana :

„ felurile conferinței 
corespund intru totul 
năzuințelor popoarelor 

europene"
..Opinia publică sovietică a pri

mit cu un sentiment de satisfac
ție încheierea consultărilor multi
laterale de la Helsinki pentru secu
ritate si colaborare. Salutăm cu 
bucurie prima etapă a conferinței, 
la nivelul miniștrilor de externe, 
care începe la 3 iulie.

La fel ca si toate forțele pro
gresiste din Europa, opinia publi
că sovietică va urmări cu o mare 
atentie desfășurarea primei con
ferințe de acest gen din istoria 
continentului nostru, căci telurile 
si sarcinile ei corespund intru to
tul năzuințelor popoarelor euro
pene. care se pronunță pentru o 
pace trainică, pentru securitate, 
înțelegere reciprocă si colaborare.

Miniștrii de externe vor aproba 
la apropiata oonferință ordinea de 
zi. sarcinile organismelor de lucru, 
precum și alte probleme privind 
desfășurarea conferinței general- 
eurooene. Ei vor expune, de ase
menea. concepțiile guvernelor lor 
asupra problemelor securității si 
colaborării in Europa, propuneri in 
diferite probleme ale ordinii de zi. 
Aceasta va marca debutul unui e- 
veniment remarcabil in istoria 
continentului nostru".

Aceasta este dorința tuturor po
poarelor din Europa.

La întrebarea „Ce legătură există 
intre unitatea și integritatea Iugos
laviei și pacea și securitatea în Eu
ropa", președintele Tito a spus că 
numai o Iugoslavie unită, indepen
dentă constituie un puternic factor 
pentru pace in Europa și, îndeosebi, 
in Balcani- Referitor la rolul țărilor 
neangajate pe arena internațională, 
el a spus că principiile adoptate la 
conferința de la Belgrad și, apoi, la 
conferințele de la Cairo și Lusaka au 
fost acceptate in lumea întreagă și 
nu numai de țările neangajate.

Președintele Tito s-a referit, apoi, 
la o serie de probleme interne ale 
R.S.F. Iugoslavia.

olt șl prin intilniri la diferite nive
luri.

Cele două părți, relevă comunica
tul. au salutat cu satisfacție evoluția 
situației din Europa in direcția in
staurării unei păci trainice și a creă
rii condițiilor pentru o colaborare 
constructivă intre toate statele euro
pene, indiferent de orinduirea lor so- 
cial-politicâ. Părțile și-au exprimat 
convingerea că viitoarea conferință 
general-europeană de securitate și 
colaborare va contribui la întărirea 
încrederii reciproce, a păcii șl secu
rității pe continent

Dr. LEOPOLD GRATZ, pre- 
ședintele fracțiunii parlamen
tare a Partidului Socialist 
Austriac :

„Premise pentru 
un pas hotăritor" 
..Modul in care a decurs activi

tatea de pregătire a conferinței 
europene, rezultatele reuniunii de 
la Helsinki mă îndreptățesc să fiu 
optimist. Acest optimism este bine 
fundamentat — pe ceea ce s-a 
realizat deja si oe tendințele fa
vorabile care se manifestă in via
ta continentului. Vorbind despre 
aceasta, să amintim largul curent 
de opinie ce se dezvoltă in țările 
participante la conferința europea
nă in favoarea realizării unor 
progrese efective pe calea secu
rității si cooperării in Europa. Se 
manifestă. îndeosebi, in toată Eu
ropa dorința de a trece de la sim
pla coexistentă intre state, la re
lații de cooperare multiplă. Con
sider că a sosit momentul si e- 
xistă toate premisele pentru a 
face acest nas. Coexistenta pașni
că este deia o realitate. Ceea ce 
trebuie făcut acum — iar prima 
conferință europeană are de înde
plinit un rol hotăritor in această 
privință — este de a marca un 
progres sensibil pe planul colabo
rării economice, științifice si cul
turale intre țările Europei. In 
sfirsit. o ultimă remarcă, dar nu 
de mai mică importantă : trebuie 
avute in vedere aspectele dezanga
jării militare pe continent, care 
trebuie să-și găsească loc in 
preocupările statelor europene".

PIERRE CHRISTIAN TAIT- 
TINGER, senator de Paris, 
președintele Comisiei de prie
tenie Franța—România din 
Senatul francez :

„Salutăm această 
evoluție pozitivă"

..Reuniunea multilaterală de pre
gătire a conferinței pentru secu
ritate si cooperare în Europa a 
marcat o etapă importantă in a- 
ccastă îndelungată evoluție ce tin
de să apropie pozițiile țărilor din 
apusul și răsăritul continentului. 
In ultimul deceniu, voința căută
rilor in această direcție s-a ma
nifestat printr-o serie de intilniri. 
care au dus la progrese sensibi
le. Este important faptul că s-a 
prefigurat un sistem transcontinen
tal care încerca statornicirea unei 
rețele de relații intre toate state
le. Acest sistem trebuia să fie 
simplu, pentru a facilita adeziu
nea tuturor. Este interesant să 
vezi angajindu-se contacte intre 
Piața comună și tarile răsăritene.

Se dovedește astfel ca fiind po
sibilă destinderea in relațiile din
tre țările comunității vest-eurooe- 
ne si țările răsăritene, că sint po
sibile poziții comune asupra dife
ritelor probleme esențiale — eco
nomice. tehnico-științifice. mediul 
ambiant, informații. întărind acor
durile bilaterale care au fost deia 
semnate. Toți cei care dau o im
portantă determinantă acestei coo
perări internaționale în Europa nu 
pot decit să salute această acțiune 
pozitivă".

agențiile de presă transmit:
Convorbiri cubnnezo-iu- 

goslave. Havana » avut loc 
o întilnire intre Fidel Castro. prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba. 
Drimul ministru al Guvernului Revo
luționar al Cubei, și membrii dele
gației Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. condusă de Stane Dolanț, 
secretarul Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.I.. care a efectuat o vi
zită oficială in această tară. Ducă 
cum relatează agenția Taniug. cu a- 
cest Drilej. Stane Dolanț i-a trans
mis lui Fidel Castro un mesaj din 
cartea președintelui U.C.I.. Iosio 
Broz Tito. Drecum și invitația de a 
face, in curind. o vizită in Iugo
slavia. Fidel Castro a acceptat in
vitația.

Un important succes a 
fost înregistrat de către forțele de 
stingă italiene, in soecial de parti
dul comunist, in alegerile pentru 
organele locale desfășurate in 27 de 
comune din Sicilia, in zilele de 24 
și 25 iunie, la care au luat parte 
circa 130 000 de alegători. Partidul 
Comunist Italian a obținut 21.9 pro
cente din voturile exprimate.

La invitația C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar 
MonțfOl, 13 Ulan Bator a sosit o 
delegație a Frontului Patriotic Lao
țian. oondusă de Nouhak Phoumsa- 
van. membru al Comitetului Perma
nent al C.C. al F.P.L, In aceeași 
zi. delegația a fost primită „de Jum- 
jaaghiin T^denbal. prim-sccretar al 
C.C. a] P.P.R.M.. președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Mon
gole.

PARIS 27 (Agerpres). — La cas
telul Rambouillet, lingă Paris, s-au 
încheiat, miercuri, convorbirile din
tre președintele Franței, Georges 
Pompidou, și Leonid Brejnev. In 
aceeași zi. secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. și-a încheiat vizita 
in Franța.

In legătură cu convorbirile a fost 
dat publicității un comunicat care 
relevă că aceste convorbiri au fost 
consacrate problemelor de perspecti
vă ale relațiilor franco-sovietice. 
precum și unor aspecte majore ale 
vieții internaționale. Convorbirile 
6-au caracterizat printr-o largă în
țelegere reciprocă și s-au desfășurat 
intr-o atmosferă amicală, caracte
ristică pentru relațiile dintre U.R.S.S. 
și Franța — transmite agenția 
T.A.S.S.

La convorbiri au luat parte An
drei Gromiko, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice. Niko
lai Patolicev, ministrul comerțului 
exterior, alte persoane oficiale so
vietice, iar din partea franceză — 
Pierre Messmer, primul ministru al 
țării gazdă, Michel Jobert. ministrul 
de externe. Valery Giscard d’Es- 
taing, ministrul economiei și finan
țelor. alte oficialități franceze.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția pentru întărirea colaborării 
dintre Franța și Uniunea Sovietică 
și au afirmat hotărirea lor de a o 
adinei in continuare, prin transpu
nerea consecventă in viață a ..Prin
cipiilor colaborării dintre U.R.S.S. și 
Franța" și a ..Protocolului franco- 
sovietic" privind consultările poli
tice. A fost subliniată impor
tanța consultărilor la nivel înalt 
pentru promovarea în conti
nuare a înțelegerii și colaborării 
reciproce. In context s-a convenit 
ca, la începutul anului 1974. să aibă 
loc o nouă întilnire. In legătură cu 
aceasta. Leonid Brejnev l-a invitat 
ne președintele Pompidou să vizite

Telegrama adresată 
de M.A.E. al R.P.D. Coreene 

secretarului general 
al O.N.U.

PHENIAN 27 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene. Hă Dam. a adresat secreta
rului general al O.N.U., Kurt Wald
heim, o telegramă în care își ex
primă gratitudinea pentru interesul 
arătat de acesta in legătură cu in
trarea R.P.D. Coreene in Organiza
ția Mondială a Sănătății și stabilirea 
Oficiului de observator permanent al 
țării sale la sediul O.N.țJ. din Ge
neva și il informează in legătură cu 
hotărirea R.P.D. Coreene de a-și sta
bili un oficiu de observator perma
nent la sediul central al O.N.U. din 
New York.

Administrația de la Saigon este chemată să respecte 
acordul de încetare a tocului

Intervenția reprezentantului G.R.P. in Comisia militară 
mixtă bipartită

VIETNAMUL DE SUD 27 (Ager- 
preș). — La sesiunea ordinară a Co
misiei militare mixte bipartite din 
26 iunie. Vo Dong Giang, adjunct al 
șefului delegației G.R.P. al Republi
cii Vietnamului de Sud. a cerut ad
ministrației de la Saigon să răspundă 
pozitiv propunerii G.R.P. privind or
ganizarea și trimiterea de comisii 
militare mixte mobile in locurile 
unde au Ioc conflicte armate, pentru 
a investiga și ajuta cele două părți 
să ia măsuri menite să se pună ca
păt și să se împiedice ostilitățile.

întrevedere Fam Van 
Dong—Kim Ir. Fam Van Dong. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, primul ministru al R. D. 
Vietnam, a avut o întrevedere cu 
Kim Ir. membru al Comitetului Po
litic. secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, premierul Con
siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene — transmite agenția A.C.T.C. 
Cu prilejul vizitei oficiale de prie
tenie a delegației de partid și gu
vernamentale a R. D. Vietnam. Co
mitetul Central al Partidului Mun
cii din Coreea si Consiliul Adminis
trativ al R.P.D. Coreene au oferit o 
recepție, la care Kim Ir si Fam Van 
Dong au rostit toasturi.

0 delegație a Consiliului 
Național al Frontului Patriei 
din R.P. Bulgaria,condU5â de 
Ghcorghi Traikov. președintele Con
siliului Național, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Stat, a făcut, in
tre 20 si 27 iunie, o vizită în R. S. 
Cehoslovacă. în urma vizitei a fost 
dat publicității un comunicat. în care 
se arată că delegația a fost primi
tă de Gustav Husak. secretar gene
ral al C.C, al P.C.C. și de alti con
ducători cehoslovaci.

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al Iugo- 
Slavici, Gemal Biedioi, care se 
află în vizită la Tunis, a avut marți 
convorbiri cu premierul Hedi Nouira.

0 delegație a C.C. al 
P.S.U.G., condusă de Gerhard 
Griineberg, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.S.U.G., a 
avut convorbiri cu o delegație a 

ze Uniunea Sovietică, invitația fiind 
acceptată.

Referindu-se la convorbirile pe 
care le-a avut cu secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Georges Pompidou a declarat că 
este pe deplin satisfăcut de atmos
fera discuțiilor, relevind eficiența 
convorbirilor în legătură cu capito
lele privind Conferința general-eu
ropeană pentru securitate și coope
rare și relațiile franco-sovietice, și 
menționind că aceste două domenii 
sint cele in care părțile au ajuns 
la rezultatele cele mai pozitive.

La rindul său, Leonid Brejnev 
și-a exprimat convingerea că între
vederile cu președintele Franței vor 
avea „o semnificație pozitivă pen
tru consolidarea procesului de des- 
tinejere în Europa și in întreaga 
lume". Manifestindu-și adinca satis
facție față de „caracterul de lucru 
și rodnic al convorbirilor, care re
flectă deplin colaborarea sovieto- 
franceză, aflată intr-un proces de 
permanentă consolidare și dezvolta
re", el a afirmat : „Sint convins că 
discuțiile purtate vor reprezenta un 
nou pas important pe calea întăririi 
relațiilor dintre popoarele sovietic 
și francez".

ÎNTiLNIRE L. BREJNEV - 
G. MARCHAIS

PARIS 27 (Agerpres). — In timpul 
vizitei pe care a făcut-o in Franța, 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a avut convorbiri 
cu Georges Marchais, secretar gene
ral al P.C. Francez, și cu Gaston 
Plissonnier. secretar al C.C. al P.C.F. 
In cursul intilnirii. cele două părți 
și-au exprimat satisfacția fată de 
dezvoltarea relațiilor dintre P.C.U.S. 
și P.C.F.

ARGENTINA: Apariția 
primului număr legal 

al ziarului 
„Nuestra Palabra"

BUENOS AIRES 27 (Agerpres). — 
Ziarul „Nuestra Palabra". organ al 
Partidului Comunist din Argentina, 
ca urmare a abrogării de către gu
vernul președintelui Hector Campora 
a legislației anticomuniste, a apărut 
cu primul său număr legal. In arti
colul de fond consacrat acestui eve
niment se subliniază că. in pofida 
represiunilor la care au fost supuși 
in anii ilegalității, comuniștii argen- 
tineni au continuat să editeze ziarul, 
tirajul acestuia atingind. chiar și 
atunci. 50 000 exemplare.

pentru a verifica, la fața locului, 
modul in care este adus la cunoștin
ță Comunicatul comun semnat la 
13 iunie, la Paris, și ordinul de în
cetare a focului și pentru a acționa 
ca intermediar intre comandanții u- 
nităților militare in conflict, pentru 
trasarea temporară a liniilor dintre 
zonele celor două părți, acolo unde 
au loc conflicte armate. Reprezen
tantul G.R.P. a condamnat cu fermi
tate administrația de la Saigon pen
tru sutele de atacuri comise împo
triva zonelor controlate de G.R.P.

P.C. Libanez. oondusă de Nicolas 
Chaoui, secretar general al C.C. al 
P.C.L., transmite agenția T.A.S.S.

A opta sesiune comună a 
Camerei Poporului și Came
rei Națiunilor ale Adunării 
FodCfalC ?i-a incePut lucrările la 
Praga. Principalul puhet al ordinii 
de zi este execuția bugetului de stat 
al R.S.C. pe anul 1972.

Sesiunea Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria5i a in>“- 
put ieri lucrările la Sofia. La se
siune iau parte Todor Jivkov. alți 
conducători de partid si de stat bul
gari. Ordinea de zi a sesiunii pre
vede examinarea a șapte proiecte de 
legi decurgi nd din hotărârile Congre
sului al X-lca și din Programul P.C. 
Bulgar, precum și din noua Consti
tuție a tării.

Convorbiri egipteano-li
biene. Președintele Republicii
Arabe Egipt, Anwar Sadat, și preșe
dintele Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia, Moamer El 
Geddafi, și-au continuat, miercuri, 
in orașul Alexandria, convorbirile 
consacrate proiectatei uniuni dintre 
cele două țări.

La Hanoi, ?uver''ul Republici! 
Democrate Vietnam și Comitetul 
Central al Frontului Patriei din Viet
nam au publicat necrologul lui Phan 
Ke Toai. viceprim-ministru al gu
vernului și membru al ’Prezidiului 
C.C. al Frontului Patriei, care a în
cetat din viată. în virstă de 84 de 
ani. în urma unui atac de cord.

PARIS 27 (Corespondență de la 
P. Diaconescu). — Delegația C.C. al 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. ai P.C.R., care face o vizită 
in Franța la invitația Partidului So
cialist Francez, a avut miercuri o 
întilnire la Ambasada Republicii So
cialiste România din Paris, la care 
au participat Francois Mitterrand, 
orim-secretar al P.S.F.. Gaston 
Defferre, membru al Comitetului Di
rector, președintele Grupului parla
mentar socialist, Emile Loo, Robert 
Pontillon, Jean-Plerre Chevenement,

BRASILIA

Expoziție de pictură 
românească 

contemporană
BRASILIA 27 — (Corespon

dență de la V. Păunescu). — 
După ce a fost prezentată la 
Sao Paulo și Curitiba, expoziția 
de pictură românească contem
porană a fost inaugurată la 
Brasilia, sub auspiciile funda
ției culturale și a misiunii di
plomatice a Republicii Socia
liste România în Brazilia. Pri
ma prezență artistică de acest 
gen in noua capitală a Brazi
liei, expoziția cuprinde lucrări 
reprezentative ale creației plas
tice românești contemporane, 
sub semnătura unor binecunos- 
cuți creatori, cum sint Corne- 
liu Baba. Alexandru Ciucu- 
rencu. Henri Catargi. Brăduț 
Covaliu, Ion Bițan și alții.

In cuvintul lor. Ion Moraru, 
ministrul României la Brasilia, 
și Crisostomo Dourado, preșe
dintele fundației culturale, au 
subliniat contribuția pe care o 
are expoziția pentru cunoaște
rea dc către publicul brazilian 
a vieții cultural-artistice româ
nești. ca și pentru dezvoltarea 
relațiilor prietenești dintre po
poarele român și brazilian.

URUGUAY

întreaga putere a fost preluată 
de președintele Bordaberry

* Dizolvarea parlamentului • Crearea Consiliului de Stat 
• Sprijinul forțelor armate pentru noile măsuri

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — 
In cadrul unei declarații — transmisă 
de posturile de radio care, incepind 
de miercuri dimineața, au trecut sub 
controlul deplin al armatei — pre
ședintele Uruguayului, Juan Maria 
Bordaberry, a anunțat că noul orga
nism creat. Consiliul de Stat, va avea 
atribuțiile parlamentului, va controla 
puterea executivă și va elabora un 
proiect de reformă a constituției.

Parlamentul Uruguayan a fost di
zolvat miercuri, printr-un decret al

PREȘEDINTELE R. NIXON 
A FOLOSIT DREPTUL DE VETO

pentru a bloca legislația privind suprimarea fondurilor necesare 
continuării bombardamentelor asupra Cambodgiei

WASHINGTON 27 (Agerpres).
Președintele Richard Nixon a folo
sit — in baza prerogativelor sale 
constituționale — dreptul de veto, 
pentru a bloca legislația referitoa
re la suprimarea fondurilor necesa
re continuării bombardamentelor a- 
sunra Cambodgiei. acrobată de cele 
două camere ale Congresului S.U.A. 
Prin acțiunea comună a unui grup 
de congresmani — democrați și re
publicani — care s-au onus și au 
combătut implicarea militară ameri

AZI, ALEGERI 1N IRLANDA DE NORD
Azi. in Irlanda de Nord au loc a- 

legeri pentru desemnarea noii Adu
nări a provinciei în conformitate cu 
„Cartea Albă" enunțată de guvernul 
britanic. Cei un milion de locuitori 
cu drept de vot — protestanți și ca
tolici — sint chemați să aleagă ’ un 
număr de 78 deputați dintre 210 can
didaturi prezentate de 17 partide și 
grupări politice diferite.

„Evenimentul este așteptat cu deo
sebit interes la Londra, Dublin și 
Belfast, in speranța că. duDă aceea, 
se va deschide o nouă etapă în is
toria Irlandei" — cum se exprimă 
ziarul „TIMES". în cercurile ofi
ciale britanice, ca și în cele din Re
publica Irlanda și din Irlanda de 
Nord, se apreciază că alegerile,, ce se 
vor desfășura după sistemul repre
zentării proporționale, vor oglindi 
mai fidel voința populației nord-ir- 
landeze, in așa fel incit noul orga
nism executiv care urmează să fie 
creat să cuprindă atit protestanți, 
cit și catolici. Astfel, ziarul „Guar
dian" scrie că ..este posibil să se în
făptuiască reconcilierea intre cele 
două comunități".

Curind după alegeri, la 2 iulie, la 
Londra va avea loc o intilnire intre 
primul ministru britanic Heath și 
premierul Republicii Irlanda. Cos- 
grave, in cadrut căreia se va analiza 
situația prin prisma rezultatului ale
gerilor. După aceea, așa cum ne-a 
declarat ministrul de externe al Re
publicii Irlanda. Fitzgerald, cu o- 
cazia unei recente vizite făcute la 
Dublin, se prevede desfășurarea unui 
amplu proces de consultări la care 
vor participa reprezentanți din An
glia, Republica Irlanda și Irlanda de 
Nord ; paralel cu aceste consultări, 
urmează să se creeze și „consiliul 
Irlandei", in care să fie reprezentate 
toate cele trei părți. In acest con

membri al Biroului Executiv, secre
tari naționali ai P.S.F., Dominique 
Taddei, membru al Biroului Execu
tiv. Antoine Blanca, membru al Co
mitetului Director, Alain Vivien, 
deputat socialist, alte cadre din con
ducerea P.S.F. A fost prezent, de 
asemenea, ambasadorul României la 
Paris, Constantin Flitan.

întilnlrea s-a desfășurat într-o am
bianță tovărășească, de caldă prie
tenie.

★
în cursul aceleiași zile, tovarășul 

Ștefan Andrei a avut o Întilnire, la 
sediul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Francez, cu tova
rășul Jean Kanapa. membru al C.C. 
al P.C.F.. șeful Secției de politică 
externă a partidului, si Jacques De
nis. membru al C.C. al P.C.F.

★
Tovarășul Stefan Andrei a avut, 

de asemenea, o întilnire cu Robert 
Fabre, președintele Mișcării stingii 
radical-socialiste din Franța. Frangois 
Loncle și Jean Renaudin. membri ai 
Biroului Național. Cu acest prilej 
s-a discutat cjespre dezvoltarea rela
țiilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Mișcarea stingii radical-so
cial iste.

ADUNARE LA MOSCOW
cu prilejul aniversării a 40 

de ani de la crearea Comi
tetului Național Antifascist 

din România
MOSCOVA 27 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Crețu. transmite : 
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de 
la crearea Comitetului Național An
tifascist din România, la Institutul de 
stat de cercetări și proiectări pentru 
lacuri și vopsele din Moscova a fast 
organizată o adunare festivă, la care 
au participat reprezentanți ai con
ducerii centrale a Asociației de prie
tenie sovieto—română, ai conducerii 
întreprinderii, cercetători, istorici, lu
crători ai institutului.

în cuvintul vorbitorilor a fost sub
liniată activitatea organizațiilor de
mocratice și a mișcării antifasciste 
din România, desfășurată sub con
ducerea partidului comunist. tradi
ționalele legături de prietenie dintre 
popoarele român și sovietic.

președintelui, care, sprijinit de for
țele armate, a preluat intreaga putere 
in tară.

Totodată, la Montevideo s-a con
firmat oficial demisia ministrului e- 
ducației, Jose Maria Robaina, și a 
ministrului sănătății. Pablo Purriel. 
De asemenea, s-a anunțat că toate 
școlile primare și secundare, precum 
și universitățile iși vor întrerupe 
cursurile pină la data de 20 iulie, 
ceea ce înseamnă o prelungire de 
două săptâmini a vacanței de iarnă.

cană în conflictele din Indochina, 
Camera Reprezentanților a aprob;?- 
luni, iar Senatul marți proiectul de 
lege cu privire la suspendarea unor 
fonduri suplimentare în valoare de 
3.4 miliarde dolari, necesare conti
nuării acțiunilor militare ale S.U.A. 
din Cambodgia.

Veto-ul prezidențial poate fi anu
lat printr-un nou vot al Congresu- 
lui._ dar. de data aceasta, este nece
sară o majoritate de două treimi a 
membrilor celor două camere.

text, presa britanică, ca și cea irlan
deză înregistrează de citva timp to
nuri optimiste.

Desigur, atit la Londra, cit și la 
Dublin și Belfast se înțelege că „a- 
cest proces pozitiv" — cum scrie 
ziarul ..Daily Mirror" — ooate fi 
ușor subminat prin intensificarea ac
țiunilor teroriste. De asemenea, si
tuația s-ar putea complica in cazul 
în care în noua adunare a Irlandei 
de Nord vor fi aleși in majoritate 
reprezentanți ai acelor cercuri care 
se pronunță împotriva prevederilor 
„Cărții Albe". De aceea, in ultimele 
zile se fac apeluri insistente la ale
gători să voteze pentru candidații 
„moderați" — atit protestanți, cit și 
catolici : pe de altă parte iasă, la 
adresa alegătorilor, cit și a candida- 
ților sint proferate amenințări. Toate 
.acestea reflectă doar parțial tensiu
nea in care are loc confruntarea e- 
lectorală. Unitățile forțelor armate 
britanice, ca și cele ale poliției din 
Irlanda de Nord se află in stare de 
alarmă.

în cercurile progresiste se subli
niază din nou faptul că lntrucit in 
Irlanda de Nord conflictul nu are 
doar un caracter religios, ci este de
terminat de cauze de ordin econo
mic, social și politic, este bine să se 
pornească in primul rînd de la re
zolvarea adevăratelor cauze care au 
provocat conflictul, concomitent cu 
acordarea de drepturi și libertăți de
mocratice tuturor cetățenilor, indi
ferent de comunitatea căreia ii a- 
parțin.

Rezultatele definitive ale votului 
pentru adunarea nord-irlandeză vor 
fi cunoscute abia după o zi sau două 
de la închiderea scrutinului.

Nicolae PLOPEANULondra


