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lor)

® Să jucăm tenis cu 
Ion Tiriac

• Un Maigret și cî- 
teva întrebări 
(Telecinemateca)

Scrisoarea adresată 
de Consiliul rectorilor 

din Centrul Universitar
București, tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Un nou și revelator moment politic de mare 
însemnătate pentru dezvoltarea economică și socială 

a țării, o nouă expresie a preocupării statornice pentru 
realizarea cincinalului înainte de termen

Succedată la scurt timp de la întîlnirile rodnice de lucru cu oamenii muncii din județele Vaslui și Iași, această vizită s-a înscris,, la rîndul ei, ca un moment politic de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea economică și socială a țării, a trezit un larg și viu ecou în rîndul tuturor celor ce trăiesc și muncesc în Capitala României socialiste, mobilizîndu-le și mai puternic energiile și. capacitățile creatoare în lupta pentru înfăptuirea politicii partidului, a obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința ^:aițtonală ale P.C.R., a hotărî- rii Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, pentru realizarea cincinalului în patru ani și jumătate, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Sub semnul acestor înalte preocupări creatoare, de o deosebită însemnătate, s-a desfășurat întreaga vizită, întîlnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu factori de răspundere din industrie, cu .numeroși muncitori și specialișt'i, cu cadre universitare și studenți, oameni de știință și cercetători. Conducătorul partidului și statului a examinat. împreună cu ei, în mod concret, o sferă largă de probleme privind perfecționarea în continuare a activității în toate compartimentele construcției socialiste în acest an hotărîtor pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen. Apreciind și analizînd la fața locului rezultatele obținute în a- ceste domenii, secretarul general al partidului a evidențiat, totodată, cu pregnanță, necesitatea generalizării în producție într-un ritm mai intens a tehnologiilor avansate elaborate de cercetătorii noștri, relevînd, totodată, a- portul tot mai consistent pe care trebuie să-1 reprezinte în ansamblul acestor preocupări integrarea mai profundă a in- vățămîntului, cercetării și pro-
(Continuare tn pag. a Il-a)

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Consiliul rectorilor din centrul universitar București și senatul Universității, dind expresie sentimentelor corpului profesoral, ale tuturor oamenilor de știință din țara noastră, de adîncă recunoștință față de Partidul Comunist Român, de înaltă prețuire pentru activitatea pe care o desfășurați in fruntea partidului și statului, vă adresează rugămintea de a accepta titlul de doctor honoris causa al Universității București.Dorim să ne manifestăm, pe această cale, stima profundă față de un mare om de partid și de stat, care și-a închinat întreaga viață poporului român, cauzei socialismului și păcii, să cinstim pe comunistul de o nestrămutată principialitate, pe înflăcăratu! patriot, care a știut, ca nimeni altul, să dea expresie năzuințelor vitale ale națiunii noastre.Decernarea acestui titlu reprezintă un omagiu adus meritelor deosebite pe care le-ați cîștigat față de poporul nostru. In perioada de după Congresul al IX-lca _ al Partidului Comunist Român, țara noastră a obținut realizări remarcabile în economie, în știință, cultură și învățămint. în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. în dezvoltarea democrației, perfecționarea organizării și conducerii vieții sociale. România s-a afirmat viguros pe arena internațională ca un promotor consecvent al prieteniei și colaborării cu țările socialiste, cu toate țările lumii. Se bucură de o largă recunoaștere contribuția țării noastre la eforturile pentru asigurarea păcii și securității în Europa și în lume, fermitatea cu care militează pentru dreptul sacru al popoarelor de a-și hotărî singure destinele, pentru așezarea relațiilor între state pe principiile dreptului, echității. și moralei internaționale.Evocăm cu un sentiment de puternică mîndrie aceste realizări ale poporului nostru, datorate politicii Partidului Comunist Român, la a cărei elaborare, dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați avut și aveți o contribuție hotărîtoare. Gîndirea și acțiunea dumneavoastră au adus un suflu înnoitor în întreaga noastră societate, o inestimabilă contribuție Ia situarea gîndirii social-politice a partidului nostru pe un loc de frunte în cadrul circuitului internațional de idei, la sporirea considerabilă a prestigiului partidului nostru, a poporului român, a politicii interne și externe a României socialiste.

Decernarea titlului de doctor honoris causa constituie, de asemenea, un semn de prețuire a rolului determinant pe care îl aveți in cadrul intensei activități desfășurate de partid pentru sintetizarea teoretică a experienței revoluției și construcției socialiste în România. Exemplu de marxism-leninism creator, gîndirea dumneavoastră se distinge printr-o temeinică cunoaștere a istoriei, a nevoilor și posibilităților de progres ale României, prin capacitatea deosebită de a valorifica experiența și înțelepciunea maselor populare, prin înțelegerea profundă a marilor realizări ale științei pe plan mondial, a experienței mișcării comuniste și muncitorești, a tendințelor dezvoltării social-economice contemporane. Ea continuă, dezvoltă și ridică pe un plan superior cele mai bune tradiții ale gindi- rii social-politice românești.Ca dascăli, nu putem să nu reliefăm grija dumneavoastră deosebită pentru dezvoltarea și modernizarea învățămîntului românesc, importanța concepțiilor dumneavoastră privind îmbinarea slrînsă a învățămîntului cu cercetarea și producția, în deplin acord cu cerințele progresului științei și ale dezvoltării social-economice a țării noastre.Spiritului dumneavoastră creator ii datorăm lărgirea orizontului cunoașterii, deschiderea de noi perspective pentru dezvoltarea gîndirii social-politice românești, pentru conducerea științifică a operei de edificare a socialismului și comunismului în patria noastră. Sursă inepuizabilă de inspirație. lucrările dumneavoastră, reprezintă un puternic stimulent al dezvoltării științelor sociale, a tuturor domeniilor științei, constituie un. sprijin de neprețuit în întreaga activitate de instruire și educare a tinerei generații.Am fi deosebit de bucuroși ca decernarea titlului de doctor honoris causa să se înscrie, cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a .zilei dumneavoastră de naștere, ca o manifestare a sentimentelor profunde și durabile pe care vi le poartă cadrele didactice și oamenii de știință din țara noastră, întregul nostru popor.Exprimindu-ne speranța că veți fi de acord cu propunerea noastră, dorim să vă încredințăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că acceptarea acestui titlu ar reprezenta o deosebită cinste pentru Universitatea București, pentru întregul învățămînt, pentru întreaga știință românească.
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Ca pretutindeni, pe cuprinsul patriei, oamenii muncii din Ca
pitală au primit cu deosebită căldură, cu mare însuflețire pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu care, în dimineața zilei de marți, a făcut o 
vizită de lucru la întreprinderile „Semănătoarea", „Electromagneti
ca", Fabrica de confecții și tricotaje, Uzinele de mașini grele, Institu
tul de cercetări tehnologice pentru construcții de mașini și Politehnica 
bucureșteană.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Vir- 
gil Trofin; Gheorghe Cioară și Cornel Burtică.

în unitățile vizitate, de-a lungul arterelor străbătute, mii și mii 
de bucureșteni au ieșit în întîmpinarea conducătorului partidului și 
statului nostru, aclamîndu-l, ovaționîndu-l îndelung, adresîndu-i cu
vinte de adîncă dragoste și recunoștință, oferindu-i flori. Dînd glas 
acestor profunde simțăminte, ei rosteau cu înflăcărare „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu — eroism, România — 
comunism", „Ceaușescu — fiu iubit, de popor și de partid".

înconjurîndu-l cu bucurie, cu sentimente de aleasă prețuire, lo
cuitorii Capitalei au ținut să exprime tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul apropiatei aniversări a 55 de ani de viață și 40 de ani de 
activitate neobosită, laborioasă, în partid, închinați cu dăruire și pa
siune revoluționară fericirii poporului, urările lor sincere, din toată 
inima, de sănătate și viață îndelungată, spre binele patriei și al nați
unii, îndeplinirea înaltelor sale năzuințe, care sînt în același timp as
pirațiile celor ce construiesc socialismul pe pămîntul românesc. Ră
sună pretutindeni urarea „La mulți ani și noi victorii, vă urează mun
citorii !", coruri spontane intonau tradiționalul „Mulți ani trăiască, 
mulți ani trăiască, la mulți ani !". în aceste demonstrații emoționan
te de dragoste și prețuire făcute tovarășului Nicolae Ceaușescu și-au 
găsit o strălucită ilustrare unitatea trainică, de monolit, a celor ce 
muncesc în jurul partidului și a secretarului său general, încrederea 
deplină în politica partidului și voința unanimă de a milita neabătut 
pentru înfăptuirea ei, pentru continua înflorire a României pe calea 
socialismului și comunismului.
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„Stima noastră și mindria, GEAEȘESEE-ROMAMA
O Imagine sugestivă sur

prinsă Ieri de către fotore
porter. Pretutindeni pe întreg 
parcursul vizitei în întreprin- 
deri și instituții din Capitală, 
oameni de toate vîrstele au 
ținut să-i transmită secreta- 
rului general al partidului u- 
rărl de sănătate și la mulți 
ani cu prilejul apropiatei a- 
niversări, a zilei de naștere. 
In același timp, șl la redac
ția ziarului nostru au sosit 
din diferite colțuri ale țării 
scrisori, mesaje emoționante, 
poezii înflăcărate adresate 
de tineri celui mai apropjat 

. prieten al tinerei generații, to- 
varășului Nicolae Ceaușescu. 
Din mulțimea acestora am 
ales astăzi versurile semnate 
de o elevă din lași care s-a 
aflat, desigur, printre aceia 
care, de curînd, l-au salutat 
direct în cursul recentei vi
zite pe meleagurile moldove
nești ale patriei.

a

COMUNIST
DE OMENIE
Pentru aceste zile ați luptat
Din anii cei mai tineri, ne-nfricat, 
Mîndru puteți să fiți și mulțumit, 
Cînd vă vedeți acuma visul împlinit. 
Sînteți pentru cei tineri frate bun de 

muncă s 
Din munții cei înalți și pînă-n luncă ; 
Pentru bătrîni — bun sprijin și odihnă 
Căci iarna vieții azi și-o duc în tihnă. 
Vegheați cu grijă zilele'-nsorite 
Copilăriei noastre fericite.
Noi vă simțim în fiecare clipă
Cînd visul nostru-și capătă aripă, 
în școala nouă, și cărțile primite 
Răsplata datoriei împlinite.
Sînteți prieten muncii, cîntec de vioară 
Care străbate azi întreaga țară,
Mesaj de pace și de libertate 
în țările oricît de depărtate
Căci grija țării-n priceputa mînă 
Cu noi și noi victorii se-ncunună 
Vă mulțumim din suflet pentru toate 
Și vă dorim mulți ani și sănătate 
Căci cîntă astăzi țara cît ține-nalt 

tăria : 
Partidul, Ceaușescu, România !

CORNELIA-LIVIA BEJAN 
Liceul nr. 8 Iași
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) ducțiel. In această arje, de probleme, s-au înscris și recomandările concrete ale secretarului generai al partidului privind creșterea performanțelor tehnice ale utilajelor și instalațiilor, îmbunătățirea continuă a calității produselor. Un loc important în schimbul de opinii l-a avut examinarea posibilităților, specifice .fiecărui obiectiv vizitat, în vederea sporirii producției, reținind atenția în acest sens remarcile la obiect ale conducătorului partidului șl statului nostru privind folosirea mai judicioasă a spațiilor de producție și crearea unor disponibilități prin reamplasa- rea utilajelor și organizarea științifică a fluxului tehnologic, ceea ce va permite instalarea de noi linii de fabricație în cadrul construcțiilor existente. A- naliza căilor de sporire a producției a relevat în același timp posibilitatea pe care o are industria bucureșteană de a spori volumul producției destinat exportului, de a diversifica sortimentele oferite pe piața externă, ceea ce. va determina creșterea aportului Capitalei la dezvoltarea comerțului exterior al țării.In cadrul acestui dialog viu? bogat în învățăminte, gazdele l-au informat-pe secretarul general al partidului despre tot
Uzinele

„Semănătoarea“: 
Mașini și utilaje pentru 

agricultură în număr 
tot mai mare, 

tot mai perfecționate
Vizita de lucru a secretarului general al partidului a început la Uzina „Semănătoarea“, cea mai mare, unita te din. țară profilată pe producția de mașini și utilaje agricole.Harnicul colectiv al întreprinderii face tovarășului Nicolae Ceaușescu o entuziastă primire, aclamațiile fW contenesc, calde urări sînt adresate celui ai cărui ani de viață și de activitate în partid se identifică indisolubil cu destinul poporului nostru.O unitate formată din membri ai gărzilor patriotice si tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei prezintă onorul comandantului suprem al forțelor noastre armate.Tinerii Mariana Doncea și A- drian Bătrîneanu, care se pregătesc în întreprindere pentru a deveni constructori de mașini agricole, ies in întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și îi oferă buchete de flori.Conducătorii de partid și de stat sint salutați de ministrul, industriei construcțiilor de mașini grele, Ioan Avram, de colectivul de conducere al centralei și uzinei.Pe o platformă în aer liber este expusă 6 gamă variată de mașini și utilaje agricole realizate aici. Ing. Mihai ..Cșjotiță, director general al 'uzinei și al Centralei de mașini agricole, informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu despre modul în care specialiștii și muncitorii întreprinderii au înfăptuit indicațiile date Cu ocazia vizitelor de lucru făcute la „Semănătoarea“ și la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, privind modernizarea, diversificarea și utilizarea cu randament maxim a mașinilor agricole. Pentru combina autopropulsată C 12, arată gazdele, potrivit sarcinii date de dumneavoastră, pregătim fabricația echipamentului de recoltat porumbul sub formă de știuleți, care să asi

ce au realizat de. la ultimele vizite făcute în întreprinderile și instituțiile lor, i-au raportat, cu satisfacție, că indicațiile date attinci au fost și sînt «transpuse neabătut și cu succes în viață. Oamenii au vorbit despre experiența, preocupările și bucuriile lor, și-au spus deschis părerea despre unele neajunsuri care mal persistă în' unitățile în care lucrează, făcînd propuneri pentru remedierea lor, s-au referit la acțiuni și inițiative interesante, promovate de ei în ultima vreme.. Această amplă consfătuire de lucru desfășurată acolo unde se făuresc bunurile materiale; a reliefat, încă o dată, hotărîrea fermă a colectivelor de muncă biucureștene de a înfăptui hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, de a transpune în fapt angajamentul patriotic pe care și l-au asumat cu însuflețire — cincinalul în patru ani și jumătate —, de a îndeplini în mod exemplar planul pe 1Ș73 la parametrii săi maxirrtali. Drept chezășie stau, în această privință, înfăptuirile importante obținute în aceste prime trei săptămîni ale anului., Atțt muncitorii, cît și cadrele de conducere ale unităților vizitate au arătat că termenele fixate de ei pentru realizarea mai devreme a cincinalului nu sînt definitive, ele urmînd să fie îmbunătățite, pe măsura identificării unor noi rezerve.

gure strîngeirea fără pierderi a acestei culturi.Secretarul, general, al partidului se interesează cînd va intra în fabricație de serie noul utilaj. ,— în luna septembrie vom livra unităților agricole primul lot de combine dptate cil noul echipament, răspunde directorul centralei.Apreciind capacitatea de. concepție și execuție a specialiștilor, tehnicienilor și muncitorilor, secretarul general al partidului indică sa fie asigurate toate condițiile pentru fabricarea de combine prevăzute cu cabine și pentru introducerea cît mai' devreme în producție a semănătorilor de cereale și culturi prășitoare de mare randament, înzestrate cu dispozitive de împrăștiere a îngrășămintelor. Se recomandă specialiștilor din această ramură ca, -paralel cu asimilarea în fabricație a tractoarelor de tip greu, să fie realizate și a- gregatele și utilajele, destinate echipării acestora, cu ajutorul cărora să poată fi efectuată o gamă cît mai variată de lucrări agricole.Secretarul general al partidului este informat că. pe baza succeselor obținute în perioada 1971—1972 și a măsurilor luate în vederea organizării superioare a producției și a muncii, în a- cest an va fi obținută o producție echivalentă cu. prevederile inițiale ale cincinalului pentru nivelul lui 1975. Peste 80 -la sută din sporul de producție preliminat pentru următorii trei ani se va obține , pe seama creșterii productivității muncii, a modernizării continue a producției și extinderii gradului de mecanizare a diferitelor operațiuni.Gazdele invită, apoi, oaspeții să viziteze principalele sectoare de producție. In secția de sculărie, în fața machetei întreprinderii și a unor grafice, sînt expuse realizările și perspectivele de dezvoltare ale acestei unități. In cadrul unui dialog cu conducerea uzinei, centralei și a ministerului de

resort, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să fie întocmit un studiu privind concentrarea într-o singură unitate, amplasată în imediata apropiere a întreprinderii, a cercetătorilor și proiectanților din Capitală care lucrează în domeniul construcțiilor de mașini agricole, precum și analizarea ^posibilităților de cooperare cu firme din străinătate în fabricarea motoarelor pentru combine., Secretarul general al partidului propune ca aici să fie organizată o puternică unitate în cadrul căreia să se producă astfel de utilaje specifice cu performanțe tehnice ridicate pentru toate întreprinderile din acest sector și pentru export. Tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că, ținind seama de nevoile a- griculturii noastre și de cerințele exportului, este necesar ca, in acest an. producția de combine a uzinei să sporească cu 500 bucăți peste prevederi. Gazdele asigură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că vor. mobiliza rezervele existente și capacitatea întregului colectiv pentru îndeplinirea acestei indicații.La intrarea în secția turnătorie, tînăra muncitoare Geor- geta BUzoianu iese în întîmpinarea tovarășului Ceaușescu, oferindu-i garoafe roșii și îi urează, în numele tuturor muncitorilor de aici, multă sănătate, la mulți ani cu prilejul a- propiatei sale aniversări și putere de muncă în activitatea neobosită pe care o desfășoară pentru propășirea patriei, pentru binele întregului popor.Apreciind instalațiile de înaltă tehnicitate din turnătoria uzinei, gradul înalt de mecanizare a lucrărilor, secretarul general al partidului trasează ministerului de resort sarcina de a lua măsuri în vederea modernizării pină în 1974 a tuturor turnătoriilor din întreprinderile industriei constructoare de mașini.Urmărind cu multă atenție procesul tehnologic, organizarea lucrului, modul de aprovizionare cu piese din sectorul de montaj, tovarășul Nicolae Cegușescu arată că, prin reducerea spațiilor ocupate cu depozitarea unor piese, poate fi obținută o utilizare mai eficientă a suprafeței productive construite. In același scop, precum și al creșterii productivității muncii, secretarul . general al partidului recomandă ca mașinile vechi din uzină să fie înlocuite cu altele noi, complexe și de înaltă productivitate realizate cu forțe proprii.

Apreciind productivitatea instalației de vopsire a combinelor și a altor produse — concepută /și realizată in întreprindere — tovarășul Ceaușescu precizează că asemenea instalații să fie construite și în alte uzine.' Se vizitează, apoi, laboratorul de mașini agricole. Aici, studenti ai Facultății de mecanică agricolă a Institutului Politehnic din București lucrează alături de specialiști din uzină la elaborarea de 'proiecte, efectuează studii privind îmbunătățirea și perfecționarea unor tehnologii de fabricație din întreprindere. Decanul facultății, conf. dr. Marcel Segărceanu, vorbește tovarășului Nicolae Ceaușescu despre condițiile deosebite care sîftt erette în uzină studenților pentru o bună pregătire practică si cunoașterea în amănunțime a diverselor probleme complexe ridicate de producție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca, în contextul măsurilor privind legarea tot mai strînsă a învățămîntului cu producția, facultatea de mecanică agricolă a Institutului Politehnic să fie subordonată în viitor și Ministerului Industriei ConstrUc-
în centrul preocupă

rilor: integrarea 
organică a învăță

mîntului cu cercetarea
si producția

Studenții, cadrele didactice de la Institutul Politehnic au întîm- plnat cu nestăvilit entuziasm pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru, manifestîn- du-și bucuria de a-1 avea din nou în mijlocul lor. Dînd expresie sentimentelor lor, rectorul institutului, prof. dr. Radu Voinea adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu cal

V
■

țiilor de Mașini Grele, iar catedra de specialitate a politehnicii să-și desfășoare activitatea în cadrul Uzinei „Semănătoarea".După vizitarea halelor de fabricație, secretarul general al partidului se întreține din nou cu specialiștii uzinei și centralei, cu conducerea ministerului de resort.S-au făcut lucruri . bupe — 1-emarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Eu vă felicit. Dar trebuie să ne gîndim la o producție mai mare de mașini a- gricole, subliniază secretarul general al partidului, arătînd că la această uzină există posibilitatea îndeplinirii cincinalului în mai puțin de patru ani și jumătate. Gazdele își iau angajamentul că vor depune toate eforturile pentru a reduce această perioadă de realizare a cincinalului. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că în vederea dezvoltării și diversificării în continuare a producției și a exportului de mașini agricole uzina, centrala industrială să extindă colaborarea și cooperarea în acest domeniu cu întreprinderi din țările socialiste și alte state.

de cuvinte de știmă și respect, îi urează „La mulți ani Studenții aclamă cu înflăcărare. După tradiție un mare cor intonează imnul „Gaudeamus igi- tur“.In holul central al Politehnicii este prezentată o expoziție pe tema integrării învățămîntului politehnic bucureștean cu cercetarea șl producția. De 

altfel, întreaga vizită ca și dialogul amplu al secretarului general al partidului cu cadrele didactice și studenții s-au axat pe această temă de însemnătate deosebită.Rectorul institutului, relevă astfel modul în care au fost transpuse în practică indicațiile date de secretarul general al partidului, în sensul că în- vățămîntul, cercetarea și producția să constituie un proces unitar, în formarea specialiștilor de mîine. Se prezintă date semnificative ale acestui proces, în 1972, de pildă, Politehnica bucureșteană a avut, contracte de colaborare științifică cu 120 de întreprinderi și 140 contracte de cercetare. Cadrele didactice au realizat 52 de invenții brevetate, multe din ele ■prezentate în cadrul expoziției. Se arată că numeroase cursuri și lucrări practice se desfășoară în prezent în întreprinderi și institute de cercetare, că 80 la sută din lucrările pentru proiectele de an și de diplomă au ca temă probleme concrete de producție propuse de întreprinderi.In discuția cu cadrele didactice, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază rezultatele bune obținute pînă acum și subliniază necesitatea de a se aprofunda șl perfecționa continuu integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția, de a se realiea o participare cît mai intensă a cadrelor didactice la activitatea întreprinderilor.La „Semănătoarea“, ml-a plăcut felul cum profesorii și studenții colaborează la rezolvarea problemelor întreprinderii — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ar trebui să realizăm o legătură mai strînsă între catedre și întreprinderi, ca toți profesorii să fie antrenați în activitatea de cercetare și chiar în producție. Să facem o fuziune completă. .Toate cadrele didactice, studenții, subliniază secretarul general al partidului, trebuie să participe la activitatea de cercetare, la modernizarea rapidă a uzinelor șl a producției. Industria constructoare de mașini are multe de .făcut în acest sens și trebuie să-i venim în sprijin. Tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că este necesar să se elaboreze în acest scop un program de colaborare de către Ministerul Educației și învățămîntului și ministerele constructoare de mașini, împreună cu uzinele, , astfel că facultățile, 

să răspundă de modernizarea uneia sau a două întreprinderi. în activitatea unui cadru didactic să intre și probleme referitoare la buna funcționare a întreprinderilor, modernizarea producției și a utilajelor, organizarea muncii — relevă încă o dată secretarul general al partidului.însușlndu-și aceste sarcini, profesorii asigură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că își vor intensifica preocupările în direcțiile indicate.în continuare sînt prezentate prototipurile unor mașini, instalații, utilaje și aparate, majoritatea brevetate ca invenții, precum și lucrări de cercetare efectuate de cadrele didactice și sțudenți.Secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți, urmăresc cu atenție explicațiile date de decanii facultăților, la fiecare stand, se opresc in fața unor instalații, cer amănunte asupra performanțelor tehnice.în fața unei planșe se discută apoi diferite variante ale proiectelor de dezvoltare a Institutului, de integrare a sa în cadrul unei platforme industriale.în continuarea vizitei, secretarul general al partidului se oprește la laboratorul de încercări al catedrei de rezistență a materialelor. Și aici sînt prezentate o serie de mașini și instalații realizate în cea mai mare parte prin autodotare, precum și citeva din rezultatele colaborării cu institutele de proiectări, cu marile șantiere de construcții.Sînt vizitate, de asemenea, atelierele Facultății Tehnologia construcțiilor de mașini. Cu mult interes sînt urmărite explicațiile referitoare la modul de funcționare și avantajele ce le prezintă „Standul pentru optimizarea proiectării dispozitivelor“, realizat în cadrul facultății. Cu ajutorul acestei instalații originale se pot pregăti proiectanți de dispozitive cu înaltă calificare în cel mult doi ani, față de zece ani cît reclamă formarea unui astfel de specialist în procesul unei activități obișnuite.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază totodată prototipurile de mașini-unelte de mare randament și precizie ridicată,, realizate de profesori și studenți.' în continuare, secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți sînt invitați în citeva din atelierele școală ale institutului, unde, numai în acest an, în cadrul contractelor încheiate se realizează o producție de aproape 10 milioane lei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește la o secție a atelieru- lul-școală al Facultății de electronică. Studenții anului I execută aici în cadrul unei linii, o comandă de alimentatoare pentru aparate de recepție de televiziune, iar cei din anul II, montează aparate de radio portabile de tip Albatros. Studentul Ștefan Mate oferă tovarășului Ceaușescu un aparat ieșit atunci de pe banda de montaj. Aparatul funcționează perfect.Sînt vizitate și alte ateliere, printre care cele cu profil de metalurgie și mecanică. în tot timpul vizitei, studenții au făcut o caldă manifestare efe dragoste și recunoștință conducătorului partidului și statului, au exprimat mulțumiri pentru condițiile deosebite ce le sint create pentru a se pregăti și deveni specialiști de nădejde.în semn de omagiu, cu prilejul apropiatei aniversări a zilei
Hotărîrea noastra este : 

cincinalul în 4 aniLa Fabrica de confecții și tricotaje București regăsim aceeași atmosferă entuziastă.Colectivul acestei reprezentative unități a industriei ușoare își exprimă cu însuflețire bucuria de a primi din nou vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu.Angajați plenar în efortul întregului popor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici, care au răspuns printre primii Chemării lansate de organizația de partid a Capitalei privind devansarea cincinalului, ' au încheiat anul 1972 cu un excedent de aproape 350 milioane lei,Vizita începe în secția de confecții pentru femei. Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare și directorul general al fabricii, Io- sif( Steinbach, care condub pe înalții oaspeți, raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu principalele preocupări ale acestui harnic colectiv’ în traducerea în Viață a hotăririlor Congresului al X-lea al P.C.R., ale Conferinței Naționale a partidului, a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, cu prilejul ultimelor vizite făcute aici/privind organizarea științifică a muncii, instaurarea unui spirit gospodăresc, evaluarea reală a posibilităților, în vederea sporirii producției de bunuri, diversificarea acestora în raport cu cerințele populației. In acest context, gazdele arată că planul maximal pe 1973 este considerat de colectivul fabricii drept plan minimal al posibilităților lor. De altfel, directorul general al fabricii reafirmă hotărîrea colectivului acestei unități, care, în urma analizării resurselor de care dispune au stabilit realizarea cincinalului în numai patru ani. Aceste măsuri organizatorice, relatează gazdele, vor duce la obținerea în 1973 a unei producții cu o valoare de 700 milioane lei mai mare față de anul trecut, sporirea productivității muncii cu peste 20 la sută, iar cheltuielile materiale la 1 000 de lei producție marfă vor. fi reduse cu 26,6 lei. Din discuții 

sale de naștere, studenții au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu un coș cu 55 de garoafe roșii. Răsună puternice aclamații, urări : „Ceaușescu — La mulți ani !“, „Ceaușescu să trăiască — România să înflorească !“.Secretarul general al partidului răspunde cu multă prietenie entuziastei manifestări a studenților.Ultimul obiectiv vizitat în cadrul Institutului politehnic este laboratorul de centrale și stații electrice, al Facultății de energetică. Unic in țară, el reproduce la scară redusă un sistem energetic și permite efectuarea unor cercetări și experimentări cu importante rezultate practice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază activitatea cadrelor didactice de aici, în majoritate specialiști cu îndelungat stagiu în producție și le recomandă ca, în cadrul laboratorului, să introducă ca temă de studiu și problema reducerii pierderilor în sistemul de transport a energiei electrice — soluțiile rezultate puțind aduce importante beneficii economiei noastre naționale.La încheierea vizitei, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este inmînat un mesaj din partea cadrelor didactice și a studenților Institutului politehnic.Folosind fericitul prilej că vă aflați printre noi — se arată în mesaj — vă adresăm din adîncul Inimilor „La mulți ani 1“ șl vă urăm deplină sănătate și putere de muncă spre binele șl fericirea poporului nostru, spre gloria României socialiste. Dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, prin prodigioasa activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului, întruchipați în inima’și conștiința noastră personalitatea proeminentă a epocii construcției socialiste și comuniste în România.Rectorul institutului adresează încă o dată mulțumiri secretarului general al partidului pentru indicațiile deosebit de prețioase date și cu prilejul a- cestei vizite, și, In numele cadrelor didactice și studenților, îi transmite urări de viață îndelungată și fericire, cu prilejul aniversării a 55 de ani de viață șl a 40 de ani de activitate în partid.„Cel mai prețios dar pe care vi-1 oferim — a spus el — este munca noastră plină de abnegație pe care o ducem zi de zi, pasiunea și demnitatea fiecăruia dintre noi, care împreună înmă- nunchiază cel mai frumos buchet de flori pe care vi-1 oferim de ziua dumneavoastră“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește cordial pentru urările transmise.Luîndu-și rămas bun, secretarul general al partidului subliniază : Aveți rezultate bune pînă acum, cadrș bine pregătite, care pot aduce o contribuție și mal însemnată la modernizarea industriei și a producției, la dezvoltarea întregii noastre economii.Pe platoul din fața Facultății de energetică, sute de studenți aclamă entuziast pe conducătorul iubit al poporului nostru. Anticipînd sărbătorirea zilei ue 24 ianuarie, numeroși studenți s-îau prins în Hora Unirii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și do stat, intră si el în horă. în a- ceastă atmosferă de vibrantă înflăcărare, vizita la Institutul politehnic ia sfîrșit.

reiese că șl volumul exportului crește substanțial.Părăsind pentru citeva clipe locul lor de muncă numeroase muncitoare, printre care Re- ghina Petreanu, Ilincu Ziza, Ana Popa și altele se adresează tovarășului Ceaușescu, urîn- du-l sănătate, „La mulți ani 1“, putere de muncă, oferindu-1 buchete de flori. Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește pentru dragostea cu care este îritimpinat și 1« urează noi succese în muncă.Se vizitează apoi o expoziție de articole de îmbrăcăminte pentru tineret și copii, realizate din stofe ușoare, viu colo ■ rate, plăcute. Gazdele informează că, aplicînd indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, în ultimii ani fabrica a diversificat producția pentru tineret și copii. Numai în acest an se produc articole în valoare de peste 2 miliarde lei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- preciază varietatea produselor șl recomandă să se alcătuiască un studiu privind necesarul de îmbrăcăminte pentru copii și tineret astfel încit să se asigure pe deplin necesitățile, să fie rezolvată pentru totdeauna problema îmbrăcăminții pentru a- ceastă categorie a populației.La statia pilot sint prezentate tehnologiile noi care se a- plică sau care urmează să se extindă în fabrică. Gheorgha Stănescu, directorul tehnic al întreprinderii, informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că procedeul de termolipire. folosit in prezent la confecțiile pentru bărbați, asigură economii de materii prime în valoare de peste 3 milioane lei pe an, iar hainele sînt mai aspectuoase, mai ușoare. Incepind din acest an. informează gazdele, în aplicarea acestui proces de producție se folosește Un adeziv realizat în țară într-o stație pilot. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca noul produs să fie asigurat pe scară industrială de către industria noastră chimică, eliminîndu -se complet importul.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
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(Urmare din pag. a U-a)La intrarea în expoziția permanentă a produselor fabricii, care servește pentru contractări, este prezentată mașina de tricotat „Paserom", concepută și realizată de specialiștii fabricii și distinsă cu Medalia de aur la Expoziția internațională de inovații de la Geneva. Prin calitățile tehnice, productivitatea sporită, precum șl calitatea produselor, noul utilaj s-a făcut deosebit de solicitat. Secretarul general al partidului sfătuiește gazdele să doteze toate fabricile centralei cu astfel de mașini și să producă șl pentru export. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu dă o înaltă apreciere produselor expuse și recomandă conducerii fabricii
Modernizarea

în ritm rapid - 
în centrul dialogului 

de lucru de la uzinele
„Electromagnetica“

La intrarea In uzina '„Electromagnetica“, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt salutați de Gheorghe Boldur, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnice, de conducerea uzinei. In întîm- pinare au venit sute de muncitori, oameni ai muncii din cartierul Rahova, Inconjurînd pe secretarul general cu căldură, exprimîndu-și cu înflăcărare gîndurile și sentimentele de înaltă prețuire față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru.La invitația gazdelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează expoziția „Cincinalul în patru ani șl jumătate în uzina noas - tră“, organizată în unul din pavilioane. în fața unor panouri ilustrative, Nicolae Dragomir, directorul general al uzinei, dă explicații asupra realizărilor a- cestiui harnic colectiv privind diversificarea fabricației. Se subliniază că pînă acum au fost asimilate, în urma indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia vizitei făcute acum doi ani, elemente de telecomunicații : centrale telefonice, aparate telefonice, noul tip de telefon cu caracteristici superioare, a cărui producție de serie este prevăzută a începe în luna mai. Gazdele prezintă oaspeților acest aparat modern. Se dau explicații, apoi, asupra altor produse ce cuprind elemente de componență electronică ale fabricației sistemelor de curenți purtător1!, echipamente de linie pentru semna lizare și stop automat pe calea ferată, redresoare stabilizate și filtrate pentru alimentarea centralelor telefonice, o gamă variată de relee pentru procese de automatizare și protecție ener getică, contoare, aparate de măsură.Cu justificată satisfacție, di rectorul uzinei arată că munci torii, inginerii și tehnicienii de aici vor da viață înfăptuirii sarcinilor acestui cincinal în patru ani și jumătate. Și un an ■ gajament ferm, o asigurare da ■ tă secretarului general al partl dului : în actualul cincinal vom realiza o producție fizică peste plan în valoare de 700 milioane lei. din care 104 000 linii cen ■ trale telefonice automate, 50 000 de aparate telefonice, 70 mili • 

și ministerului da resort să la măsuri pentru construirea unul magazin care să permită etalarea multitudinii , ae articole, să pună în evidență calitatea acestora. Secretarul general al partidului indică, totodată, să se organizeze, pe baza cunoașterii aprofundate, a cerințelor populației, producția de confecții și desfacerea acestora. încît, la sfîrșitui fiecărui sezon să nu mai rămînă mărfuri nevîndute, care apoi se depreciază și necesită mari cheltuieli pentru depozitarea lor.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită călduros colectivul acestei mari unități bucureștene pentru realizările frumoase obținute, le urează noi succese în munca de realizare a cincinalului înainte de termen.

oane lei mijloace de automatic zare. Se subliniază faptul că pe aceleași suprafețe va crește substanțial producția, iar colectivul se va specializa pe echipamente de telecomunicații, mal precis pe fabricația centralelor telefonice automate. în anul a cesta vor fi fabricate 28 de produse noi, numeroase tipuri de relee șl alte tipuri de aparate.Și aici, secretarul general al partidului poartă un dialog viu. rodnic cu conducătorii ministerului și uzinei, analizînd o sferă largă de probleme privind dezvoltarea și modernizarea producției, conform actualelor cerințe calitative mondiale, exigențelor pe care le ridică îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă specialiștilor înnoirea și modernizarea în continuare a fabricației aparatelor de măsură și control, și în special, pentru liniile tehnologice de fabricație a centralelor telefonice. Sînt unele rezultate, dar trebuie să scoatem din fabricație tot ce este depășit — spune secretarul general al partidului. Să ținem seama de ce este nou pe plan mondial, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, trasînd sarcina ca să se întocmească un program pentru realizarea într-un termen scurt a modernizării utilajelor și perfecționării proceselor tehnologice, a produselor uzinei, în acest fel, și printr-o densitate sporită a utilajelor și perr fecționarea tehnologiei se va putea realiza o producție mai mare, la nivel comparabil cu producători de prestigiu mondial. Sînt toate condițiile pentru a realiza acest obiectiv, relevă tovarășul Nicolae Ceaușescu. La rîndul lor, gazdele îl asigură pe secretarul general al partidului că vor fi la înălțimea acestei sarcini. Colectivul nostru — arată ei — este puternic, capabil să înfăptuiască ceea ce economia națională așteaptă de la noi.Conducătorul partidului și statului nostru este condus apoi în secțiile de prelucrări mecanice și de montaj. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește în dreptul mașinilor, discută cu muncitorii, printre care Vasile Caraivan, Nicolae Cristea, Magda Udrea, Victoria Enea, interesîndu-se de condițiile de muncă și de viață 

ale colectivului întreprinderii. Secretarul general al partidului urează colectivului succese și mai importante în efortul de împlinire a țelurilor propuse, de a realiza cincinalul înainte de termen.Vizita ia sfîrșit în aplauzele și uralele. sutelor de muncitori,
Institutul de cercetări 

tehnologice pentru 
construcții de mașini- 
un univers de gîndire 

si creativitate
9Și la Institutul de cercetări tehnologice pentru construcția de mașini, ca în toatg celelalte obiective vizitate, ' tovarășul Nicolae Ceaușescu este întimpi- nat cu puternice ovații, cu sentimente de nețărmurită bucurie, care fac din întîlnirea secretarului general, cu cei ce muncesc în acest institut, un moment emoționant. Urarea „Bine ați venit la noi, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu" — înscrisă la intrarea în institut — se regăsește în glasurile celor veniți în întîmpinare, care scandează îndelung „Ceaușescu P.C.R.“, „Ceaușescu P.C.R.“.în holul modernei clădiri, de jurîmprejur — grafice și vitrine cu piese realizate după tehnologiile elaborate de cercetătorii de aici, ilustrînd drumul ascendent parcurs de acest institut, de la o simplă unitate de proiectare, cum era cunoscut la înființare, în 1956, la puternicul centru de astăzi, care are posibilități să întreprindă largi cercetări tehnologice și pe această bază să proiecteze și să execute utilaje, să valorifice și să generalizeze în producție, în cooperare cu uzinele, experiența bună căpătată pe parcursul acestui ciclu complet de activitate. în fața graficelor, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Ioan Ursu, informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 

ingineri și tehnicieni ai întreprinderii, mîndri de a fi avut ca oaspete pe conducătorul partidului și statului nostru. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu mulțimea, se prinde intr-o horă spontană — simbolul tradițional al sărbătorii de la 24 ianuarie — Ziua Unirii.

că în curind vor fi supuse conducerii de partid propuneri cu privire la constituirea Institutului Central de cercetări tehnologice în ramura construcțiilor de mașini. Secretarul general al partidului recomandă ca însăși această unitate existentă să fie Institutul central pe ramură, cu rol coordonator în cercetare tehnologică și proiectare pentru construcția de mașini.Se vizitează apoi principalele locuri de activitate. în laboratoare pot fi văzute numeroase prototipuri și produse- realizate după tehnologii proprii sau pe baza rezultatelor cercetării desfășurate de institut în colaborare cu diferite uzine și fabrici.Luind cunoștință de aceste realizări, , tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că institutul a procedat bine realizînd nu numai tehnologiile, dar și utilajele necesare aplicării acestora, dovedind astfel finalitate in munca de cercetare.La atelierul ,și laboratorul de acționări hidraulice și pneumatice, în cadrul căruia se experimentează proiectele unei întregi game de ajparate de comandă, secretarul general este informat despre rezultatele bune ale colaborării dintre specialiștii institutului și cei ai Uzinelor mecanice din Plopeni, 

ai uzinelor sibiene „Balanța“ și „Independența".Următorul popas — laboratorul pentru turnarea de precizie —, unde, pe baza unor cercetări fructuoase, se realizează piese din oțeluri refractare pentru turbinele de 330 KW fabricate la Uzina de mașini grele București. Oaspeții primesc explicații detaliate asupra metodei de realizare din rășini epoxidice, a miezurilor și modelelor pentru turnarea de precizie, tehnologie de mare eficiență în industria constructoare de mașini, întrucit, prin folosirea ei se elimină consumul da manoperă din turnătorii.La intrarea în laborator, un nou moment emoționant. în- mînînd un buchet de flori, ca semn al cinstirii apropiatei aniversări a 55 de ani de vîrstă și 40 de ani de activitate în partid, Dumitru Stoian, turnător formator, urează din inimă, tovarășului Ceaușescu, ani mulți și fericiți.Oaspeții urmăresc apoi cu interes explicațiile asupra tehnologiei stabilite de institut pentru turnarea cuplei automate destinate echipării vagoanelor de cale ferată produse la Arad. Este o piesă de 280 kg care se caracterizează printr-o precizie de turnare cu totul deosebită.Oaspeții sînt apoi conduși in laboratorul de deformări plastice. Aici. directorul tehnic, Vasile Chiriță,. informează că institutul a realizat, după concepția specialiștilor săi, șl a generalizat o întreagă gamă de cuptoare de inducție în scopul îmbunătățirii calității fontei și reducerii consumului de cocs, agregate care vor intra în nomenclatorul de fabricație al Uzinelor „Independența" din Sibiu. De asemenea, specialiștii dau explicații asupra agregatelor și noile tehnologii de ex- trudere Ia rece și la cald, vorbesc pe larg despre colaborarea strînsă care s-a statornicit între Uzina de piese din Slatina și institut, pe baza căreia s-au realizat tehnologii și proiecte pentru 300 de profile.Secretarul general al partidului cercetează cu interes cîteva dintre profilele care se află expuse în secție, exprimîndu-și satisfacția pentru această colaborare menită să contribuie la valorificarea superioară a aluminiului ca și a altor metale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția asupra necesității introducerii cit mai rapide în industrie a unei asemenea metode moderne, cum este extruziunea.în imensa hală, veritabil univers al gîndirii materializate atrag cu deosebire atenția proiectele unor impunătoare prese hidraulice. Secretarul general primește largi explicații asupra modului în care institutul realizează, împreună cu uzinele „23 August“, presa de 500 tone. Este prezentat, de asemenea, proiectul presei de 2 500 tone, aflat în execuția Uzinei de mașini grele, care prezintă trei trepte de putere : 830—1 670—2 500.Secretarul general al partidului recomandă ca această presă să fie cît mai repede realiz ț;ă, atît pentru economia națională cît și pentru export. Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu trasează ca sarcină elaborarea unui program de măsuri în vederea realizării de prese de mare putere, inclusiv de 10 000 de tone, ținîndu-se cont de cerințele actuale și de perspectivă, de posibilitățile noastre de export.Nu mai puțin revelatoare pentru prodigioasa activitate de cercetare, strict legată de nevoile industriei, pe care institutul o desfășoară, sînt realizările din atelierul de sudură. Oaspeții se opresc în fața unui panou pe care stă scris — „Premieră mondială". Autorii unei asemenea realizări vorbesc cu justificată mîndrie despre succesul lor în acest domeniu, care constă în sudarea cajei de laminor, piesă comupsă din două părți, fiecare avînd o greutate de 100 tone, cu secțiuni de 1 mp. în acest trimestru, utilajul cu ajutorul căruia se va realiza o astfel de sudură va fi montat la Uzina de mașini grele.Sînt vizitate, cu același interes, laboratorul de aplicare a curenților de inducție în industrie — tehnică ce capătă o mare aplicabilitate în topirea și lipirea metalelor, ca și în călirea instalațiilor — și laboratorul de tratamente tehnice, unde s-au 

realizat 34 de tipodimensiuni de cuptoare. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția asupra necesității, realizării unui număr mai mare de cuptoare de inducție în vederea sporirii producției de oțeluri speciale.Ultimul popas — laboratorul de tratamente termochimice. Printre piese și prototipuri, cîteva medalii de aur obținute de specialiștii laboratorului la manifestări internaționale din Franța, Austria și alte țări- relevă aprecierea largă și peste hotarele țării a gîndirii și creativității celor ce muncesc în a- cest institut, a tuturor celor care Iși consacră activitatea unor probleme de mare însemnătate economică.A
In mijlocul muncitorilor 
uneia din cele mai mari
citadele ale industriei
constructoare de mașini

9Marea arteră de circulație de la extrema sudică a orașului, „Bulevardul Metalurgiei", nu poartă întîmplător acest nume. Străbătînd noul cartier Berceni, bulevardul se prelungește peste cîmpie pină în preajma Uzinei de Mașini Grele București — una din cele mai mari cetăți ale industriei noastre constructoare de mașini. Sinteză a unui efort material și uman arareori întâlnit la asemenea proporții, uzina, profilată pe producția de utilaje-gigant dar care cer o deosebită precizie și finețe, concentrează în halele sale neobișnuit de mari — întinse pe 120 de hectare — tehnicitatea cea mai avansată, obținută prin ceea ce numim, cu justificată mîndrie, gîndirea tehnică românească.Conducătorul partidului șl statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a întreprins în repetate rînduri vizite de lucru în incinta acestei unități reprezentative a industriei noastre, urmărind cu deosebită atenție evoluția ei, obținerea unei eflclențe maxime a investițiilor, folosirea intensivă a tuturor capacităților de producție.Acum, ca șl in celelalte întîl- niri ale colectivului uzinei cu secretarul general al partidului, evenimentul capătă putere de simbol : primirea deosebit de caldă, de expresivă, pe care me- talurgiștli au făcut-o tovarășului Nicolae Ceaușescu ilustrează sentimentele lor de adincă recunoștință față de partid, față de conducătorul său, a cărui mare grijă pentru dezvoltarea economică a patriei a făcut ca industria noastră socialistă să dispună astăzi de asemenea uzină, ca cea de utilaj greu.La U.M.G.B. se realizează întreaga și succesiva metamorfoză a metalului pînă la produsul de înaltă clasă, metamorfoză care, de obicei, este rezultatul conlucrării a numeroase combinate și uzine. Oțelăria, coordonatoarea fluxului de producție, dispune de două baterii de cuptoare electrice, fiecare puțind să producă 50 de tone. O presă uriașă de 6 000 tone forță, împreună cu podul de forjare 

în cursul vizitei, conducătorul partidului și statului nostru trasează ca sarcină specialiștilor ca, paralel cu activitatea de cercetare, să dezvolte o micro- producție în vederea utilizării maxime a spațiilor de producție, a zestrei lor tehnice, realizînd utilaje de mare tehnicitate pentru industria noastră.Mulțumindu-i secretarului general pentru prețioasele îndrumări, pentru interesul manifestat față de realizările lor, gazdele își exprimă hotărîrea de a contribui cu toate forțele lor, alături de întregul popor, la realizarea cincinalului în patru ani și jumătate.

prelucrează apoi lingouri de 200 tone.Asimilarea producției de turboagregate este problema numărul 1 a uzinei. Paralel cu dezvoltarea producției de agregate de 50—330 MW, se procedează la asimilarea turbinelor mici, pînă la 50 MW, și a turbo- compresoarelor, astfel încît a- proape întreaga gamă de turbine necesară centralelor noastre energetice să fie obținută in țară, prin actul de creație înfăptuit în halele Uzinei de Mașini Grele București.Apreciind realizările de pînă acum ale acestui colectiv tovarășul Nicolae Ceaușescu studiază schița generală de dezvoltare a uzinei pînă în anul 1980. Secretarul general al partidului se interesează de noile amplasamente, de organizarea fluxurilor tehnologice, precizează unii termeni pentru construirea noilor obiective, insistă asupra aprofundării specializării, a profilului acestui complex de fabrici, analizează, împreună cu ministrul Ioan Avram și cu conducătorul centralei, ing. NIcu Constantin, cele mai propice modalități de folosire a terenului, recomandă acordarea unei mai mari atenții problemei formării cadrelor.Sînt cercetate apoi graficele și planșele consacrate activității Institutului de cercetări și proiectări de echipamente termo- energetice — I.C.P.E.T. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat de directorul Institutului, ing. Teofil Popovici, că după încheierea proiectelor tur- bogeneratonului de 330 MW, colectivul Institutului pregătește proiectele pentru turbogene- ratoarele de 600 MW și, în perspectivă, a celor de 1000 MW, precum și a unui turboge- nerator de 220 MW pentru centrala nucleară, a cărui concepție se dovedește superioară celei oferite din import.„Vă felicit și vă doresc să realizați cu succes programul propus !“ — le spune tovarășul Nicolae Ceaușescu proiectanților prezenți, în aplauzele tuturor.Se vizitează apoi Fabrica de turboagregate, unde se află, ga

ta montat, primul turboagregat de 330 MW, cel mai complex produs industrial realizat vreodată în România. Un agregat uriaș, care, instalat la centrala de la Rovinari, va furniza el singur mai multă energie decit hidrocentrala de pe Argeș.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că, pînă la sfîrșitui cincinalului, vor fi construite 9 turboagregate de acest fel, paralel cu alte °Pt de capacități mai reduse, între 50 șl 150 MW. Secretarul general al partidului dă o înaltă apreciere remarcabilelor realizări ale uzinei, îi felicită pe muncitorii și tehnicienii care au concurat la afirmarea capacității de creația a industriei noastre, la sporirea prestigiului ei internațional.în același timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu observă că, în imensa hală există încă spații nefolosite, recomandă dezvoltarea producției pe spațiul existent. „Aici, între aceste linii tehnologice pentru agregatele mari, poate fi amplasată încă o linie, pentru producția de generatoare mal mici" — a- preciază secretarul general al partidului. într-un alt moment al vizitei, remarcînd că în definitivarea turbogeneratorului <j<? 330 MW există oarecare întîrzie- re, tovarășul Nicolae Ceaușescu dă indicația ca, pe baza experienței acumulate, să se scurteze durata de execuție a'următoarelor agregate.înainte de ieșirea din hală, conducătorul partidului și stătu lui vizitează cantina fabricii, se interesează de stadiul construcției unei mari cantine-restau- rant care să deservească întreaga platformă industrială.în tot timpul vizitei de lucru, nenumărate dovezi de dragoste, de profundă stimă și prețuire pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu au dat acestei întâlniri o atmosferă însuflețită, sărbătorească. Comunistul Gheorghe Căpriță, montor de turbine. s-a apropiat de conducătorul partidului și, înmînîndu-i flori, a dat glas hotărîrii întregului colectiv de a produce, peste planul cincinal o turbină de 330 MW. Un alt comunist, frezorul Uie Grigore a rostit, cu mare emoție, un simplu și cald „La multi ani !“. Aceeași urare, făcută la sfîrșitui vizitei de directorul general Nicu Constantin. a declanșat entuziasmul vibrant al sutelor de muncitori. „Vă dorim, scumpe tovarășe Ceaușescu. multă sănătate, fericire și putere de muncă, spre binele patriei și poporului nostru !“, astfel se adresau conducătorului iubit numeroși oameni al muncii, apropiindu-se de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în- conjurîndu-1 cu nețărmurită dragoste. Urale nesfîrșite însoțeau aceste cuvinte, inimile bă- teau la unison, ochii șl zîmbe- tul tuturor exprimau aceeași mare bucurie.Bucuria și mîndrla de a avea un astfel de conducător ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, stimat și prețuit de întregul popor, și pe care, asemeni marilor bărbați care i-au luminat istoria, poporul întreg 11 urmează fără șovăire, spre viitorul strălucit al României socialiste.
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Infruntînd vicisitudinile vremii și dînd numeroase jertfe, tinerele generații au preluat și ridicat pe o treaptă superioară, în fiecare etapă istorică, virtuțile și tradițiile înaintate ale poporului român, au menținut mereu trează ideea conștiinței naționale și au jucat un rol de seamă în lupta împotriva asupritorilor străini, pentru dezrobirea socială, pentru cucerirea și apărarea independenței și suveranității naționale.Unul din.re momentele cruciale ale istoriei noastre naționale, în care tineretul s-a afirmat plenar prin participarea sa activă, a fost formarea statului național unitar român, ale cărei baze au fost puse acum 114 ani nrin Unirea Moldovei cu Țara Românească.Gînditori politici de seamă, scriitori, publiciști și artiști, ca Nicolae sandri,; Murgu, rian, Cezar Bolliac, C. A. Rosetti, Simion Bărnuțiu, Avram Iancu și alții — și-au consacrat anii tinereții slujirii cu devotament a ideii unității naționale a tuturor românilor. Nicolae Bălcescu va milita pentru „unirea tuturor românilor intr-un singur stat politic (...) care singură trebuie să fie țin- fa politică a românilor de astăzi“. Acestei nobile idei, tînărul Bălcescu îi va dedica o seamă de scrieri, iar împreună cu transilvăneanul August Trebo- niu-Laurian . va edita gazeta „Magazin istoric pentru Dacia“.Aspirațiile poporului român spre unire au fost exprimate cu o deosebită pregnanță în cursul revoluției de la 1848, care a înscris în programul ei, pe lingă revendicările sociale, cu caracter burghezo-democratic, șl lozinca făuririi unității naționale si a cuceririi independenței naționale. Situîndu-se în primele rînduri ale luptei forțelor revoluționare împotriva reacțiunii, tineretul din cele trei țări românești s-a manifestat hotărît în timpul revoluției pentru înfăptuirea idealului de ''veacuri al poporului român. Sub îndrumarea tinerilor „tribuni“, în fruntea cărora se afla tînărul patriot Avram Iancu, cei 40 000 de țărani, întruniți în istorica Adunare de la Blaj din 3/15 mai 1848, au strigat cu putere i „Noi vrem să ne unim cu Țara".Exprimînd gîndurile unor patrioți ai vremii, programul secret al revoluționarilor moldoveni refugiați la Brașov a înscris „Unirea Moldovei cu Țara Românească intr-un singur stat neatîrnat românesc", iar Mihail Kogălniceanu, în „Dorințele Partidei Naționale în Moldova“ at susținut cu fermitate necesitatea unirii Principatelor. Ideea unirii a fost propagată cu căldură de tineri scriitori, publiciști, artiști, profesori, prin cuvîntărî sau în presa progresistă a vremii în rîndurile maselor populare.înfrîngerea revoluției de la 1848 prin Intervenția forțelor

străine reacționare, a convins gînditorii politici înaintați al poporului român că „libertatea dinlăuntru“ nu se poate realiza „fără libertatea din afară“. In acest sens, Nicolae Bălcescu scria că „revoluția viitoare va cere unitatea și libertatea națională“.Văzînd în Unire un proces istoric de mare importanță în asigurarea unui viitor fericit generației de atunci și generați- • ilor ce vor urma, un document al vremii consemna i „Dorința cea mare, cea mai generală, a- ceea hrănită de toate generațiile trecute, aceea care este

gerea ca domn al Principatelor Unite a iul Alexandru Ioan Cuza, călcînd astfel stipulațiile Convenției de la Paris din august 1858, care stabilise o unire formală, cu doi domni, cu două capitale, cu două adunări, cu două guverne și cu două armate, iar ca simbol al unirii o comisie centrală la Focșani.Alături de vîrstnici, tineretul vremii, înfruntînd măsurile represive ale reacțiunii, a avut un rol esențial în dubla alegere a domnitorului moldovean Alexandru Ioan Cuza și în Țara Românească. Sub, îndrumarea conducătorilor partidei naționa-

restre în Cameră ca să-și susțină drepturile șl principiul său“, astfel, înfățișează N. T. Orășanu mulțimea în zilele de 22—24 ianuarie 1859. Unii martori oculari relatează că voința poporului era de nestrămutat și că mulțl dintre cei mai înfocați amenințau cu cuțitele pe care le ascuțeau în văzul și auzul deputaților conservatori.In această mulțime imensă pentru acea vreme, s-au aflat mii de școlari, ucenici, calfe, tineri intelectuali, tineri de alte profesii, care trei zile și trei nopți neclintiți, alături de țărani și timp de au stat vîrstnici

Bălcescu, Vasile Alec- Alecü Rusșo, Eftimie August Treboniu-Lau- Dimitrie Bolintineanu, Costache Negri,

• După un an fi jumătate 
de la publicare, automobilul cu 
roți escamotabiie revine in ac
tualitate. • Descărcarea auto
mată a vagoanelor. • Dispozitiv 
pentru măsurarea distanței în

tre șinele de cale ferată.In septembrie 1971, tînărul Andrușcă Gheorghe propunea realizarea unei mașini de curse cu roți escamotabiie, astfel ca simpla rotire a volanului să a- ducă o roată centrală în fața 'sau partea laterală a vehicolu- lul. Am prezentat cu acel prilej inconvenientele soluției, greutățile ce stau în fața realizării practice. Iată că acum ideea i revine în actualitate, prin scri- ' soarea primită de la un alt a- mator de automobilism — tînă-4 • • • •
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UNITAR ROMÂN
sufletul generației actuale, a- Ie, numerOji ceea care, împlinită, va face fericirea generațiilor viitoare este Unirea Principatelor în- tr-un singur stat, o unire care este firească, legitimă și neapărată, pentru că în Moldova și în Valahia sîntem același popul omogen, identic, ca nici unul altul, pentrucă avem același început, același nume, limbă, a- ceeași religie, aceeași istorie, a- ceeași civilizație, aceleași instituții, aceleași legi și obiceiuri, aceleași temeiuri și aceleași speranțe, aceleași trebuințe de îndestulat, aceleași hotare de păzit, aceleași dureri în trecut, același viitor de asigurat, Și în sfîrșit aceeași misie de îndeplinit“.Cu prilejul lucrărilor Dlvanu- rilor Ad-hoc din 1857, reprezentanții poporului român s-au pronunțat cu hotărîre pentru Unirea Moldovei cu Țara Românească. Se făcuse un pas important în înfăptuirea acestui act Istoric. însă cel decisiv s-a făcut în ianuarie 1859, cînd masele populare au impus, prin Intervenția lor energică, ale

i<r, simucxwjl tineri unlonîștî, însuflețiți de nobile sentimente patriotice, au cutreerat zi șl noapte, în preajma deschiderii Adunării elective din Țara Românească, străzile și mahalele Capitalei, precum și satele din împrejurimi și din județele apropiate, pentru a mobiliza pe orășeni și țărani să participe la alegerea noului domnitor. Printre cei care s-au relevat în a- ceastă acțiune și mai ales în dirijarea maselor populare în timpul lucrărilor Adunării din 22—24 ianuarie 1859, în sprijinul deputaților unioniști progresiști, documentele vremii consemnează pe tinerii „tribuni“ N. T. Orășanu, I. G. Valintineanu și alții.Sub conducerea acestor tineri unioniști, masele de orășeni și țărani, în număr de 20—30 000 de persoane, înfruntînd prezența trupelor, s-au strîns în ziua de 22 ianuarie 1859 în Jurul Mitropoliei, iar o parte au pătruns în sala de ședințe. „Ca o mare vie, ale cărei valuri abia se putea mișca șl care amenința să năvălească pe uși șl pe fe-

pe Dealul Mitropoliei și Cîmpia Filaretulul pentru impune alegerea unui domn progresist.Sub conducerea lui Orășanu și a altor tineri patrioți care-1 însoțeau, mulțimea a dejucat complotul reacțiunii din 23 ianuarie 1859, de a introduce oștirea în curtea Mitropoliei pentrp a impune alegerea unui domn reacționar. La această acțiune, „școlarii și calfele de cizmari“ au fost aceia care au luat parte activă la deschiderea porților și Ia înlăturarea avangărzii oștirii care încerca să se opună mulțimii. Sub presiunea maselor populare, pătrunse de combativitate și de un înalt spirit de patriotism, propunerea alegerii ca domnitor al Țării Românești a domnului Moldovei, Alexandru Ioan Cuza, a fost votată în unanimitate de deputății Adunării elective în ziua de 24 ianuarie 1859. Ea a fost votată șl de deputății conservatori „din teama că nu vor părăsi vii sala de ședințe“. Lacrimile vărsate de boieri, cînd s-a anunțat rezultatul votului, erau așa cum arăta Eder, con-

în a

sului Austriei, nu din pricina Unirii, „ci pentru că 11 se oferise posibilitatea de a-șl salva viața în dosul unei perdele patriotice“.Integrîndu-se atmosferei- generale, tineretul a dat drum liber entuziasmului, manifestîn- du-șî împreună cu vîrstnicii bucuria pentru dubla alegere ca domn al lui Alexandru Ioan Cuza. Din zeci de mii de piepturi, în toată Capitali nu se auzea decît „Trăiască Cuza — domnul nostru !“ și „Trăiască Unirea“.Unirea Principatelor a reprezentat actul care a pus bazele statului național român modern, care în ani 1877/1878 își va cuceri independența de stat. „Unirea de Ia 1859 și reformele care i-au urmat — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — au asigurat condiții pentru dezvoltarea industriei naționale, a activității științifice și culturale, pentru extinderea relațiilor capitaliste, pentru accelerarea progresului economic și social al României“. De aceste urmări ale unirii a beneficiat în parte și tineretul vremii, precum și generațiile ce au urmat.Marele făuritor al Unirii Țărilor Române au fost masele populare, îndeosebi masele de țărani șl orășeni. Combătînd pe cei care încercau să-și atribuie meritul unirii persoanei lor, Mihail Kogălniceanu releva că „Unirea e actul energic al întregii națiuni române“ șl că „Unirea națiunea a făcut-o“.Continuînd tradițiile patriotice și unioniste ale generației de la 1848—1859, tineretul s-a aflat în primele rînduri ale luptei pentru cucerirea Independenței naționale și pentru desăvîrșirea statului național unitar român. Marele Istoric și om politic român, Nicolae Iorga, într-o conferință ținută în anul 1901, in fața studenților români ardeleni, cu prilejul aniversării a 300 de ani de ia Unirea realizată de Mihal Viteazul, „a îndemnat tineretul să activeze ca aceste idei (ale unirii tuturor românilor — n.n.) să devină realitate". Intr-adevăr, generația de tineri căreia i s-a adresat istoricul Nicolae Iorga, cît si cea care l-a urmat, au înfăptuit unirea Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918, iar cele ce se vor succeda în perioada istorică contemporană vor aduce eliberarea socială și națională deplină a maselor de oameni ai muncii și edificarea socialisrftu- lul pe pămîntul României.Preluînd și ridicînd pe o treaptă superioară tradițiile patriotice ale tineretului din trecut, generația de tineri de astăzi muncește cu entuziasm șl dăruire, sub conducerea înțeleaptă a P.CiR., pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru întărirea independenței naționale șl ridicarea României, pe care i-au făurit-o înaintașii, pe culmile civilizației și progresului.
VASILE BOBOCESCU 

profesor de istorie

rul Petre Isac din corn. Mo- roieni, jud. Dîmbovița. „Propunerea făcută de tov. Andrușcă Gheorghe mi se pare interesantă. Ideea lui mă îndeamnă să încerc găsirea unei soluții in ceea ce privește transmiterea rapidă a comenzii de la volan către roți". Autorul propune rigidizarea pe tija volanului a unei roți dințate care să pună în funcțiune un distribuitor hidraulic. De la distri

kO nouă 
premierà 
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Ansamblul folcloric

Aseară, Modem-clubul a oferit tinerilor din 
sectorul VIII o premieră: spectacolul inaugural 
al noului Ansamblu folcloric de cînteoe și dan
suri, „Buour“, creat din inițiativa comitetului 
V.T.C. al sectorului VIII București. Alcătuit din 
interpreți amatori de la diverse întreprinderi si 
instituții, Complexul „Grivița Roșie", Uzinele de 
utilaj chimic, C.F.R. Triaj, Telefoane, F.C.T.B., 
Ceramica etc. Ansamblul folcloric înmănunchea
ză, sub conducerea maeștrilor coregrafi Viotor 
Ianculescu și Sergiu Chica un- grup de tineri 
entuziaști și pricepuți. Programul serii a fost în
cărcat de emoții; de o parte cei de pe scenă, 
debutanții care nu mai cunoscuseră pînă acum 
aplauzele, de alta, publicul care ovaționa măies-

„BUCUR"

tria interprețdoe fi, totodată inițiativa aceasta, de 
a crea din forțele proprii o formați» artistică. 
Repertoriul fi proiectele sale viitoare urmează 
să le vedem pe parcurs, să le urmărim pe scenă în fața publicului, dar credem că se vor crista
liza ir» spectacole cu un înalt mesaj artistic care 
să aducă hune servicii ți să facă o eficientă pro
pagandă creației populare.

Acum, la început de drum cînd artiștii ama
tori nu au măcar un costum, se cuvine să pri
mească tot sprijinul din partea organelor locale 
ale sectorului, să primească sprijin și asistență din 
partea Ansamblului folcloric al C.C. al U.T.C.

I. MARCOVICI

Seria Maigret-urilor a fost lansată în Montpamasse cu o- cazia unui bal „antropometric“ în februarie 1931. La data respectivă Simenon era deja celebru, deși împlinise numai 28 de ani, avea în urmă multe romane dintre care „cei al unei dactl-
lografe“ fusese scris lntr-o dimineață, pe terasa unei cafenele, în admirația unul grup de tinere doamne care alergau grăbite cu fiecare foaie scrisă la tipografie !Un an mai târziu, Simenon se stabilea într-o vilă somptuoasă, pe malul Mediteranei, in stațiunea La Rochelle. Acolo scrie, într-o perioadă de timp în care alții abia dacă au vreme să ci- teacă un roman de Balzac mai multe cărți printre care și „A- facerea Salnt Fiacre“. Filmul lu.i Jean Delannoy e făcut în 1959, și îl cuprinde în distribuție pe marele și poate ultimul prinț al ecranului francez : Jean Gabin. Afacerea Saint Fiacre este un film intrat demult în arhiva peliculelor polițiste de nivel acceptabil. Regăsim atmosfera tipic franceză cu toate detaliile anecdotice și de mentalitate. Dar, ceea ce dă filmului o calitate incontestabilă, este apariția lui Gabin ; Jocul său sobru și degajat, acel fel inimitabil în care acest actor de excepție reușește să-și compună fiecare rol. Căci, prin miraculoasa forță a talentului său, Gabin nu se îndreaptă el spre rolurile în care e distribuit ci forțează aceste roluri să vină și să capete consistență.Desigur, ideea organizării u- nuî ciclu „Jean Gabin“ la Tele- cinematecă este mai mult decît salutară, dar programarea filmelor în cadrul acestui ciclu nu credem că este cea mai fericită.După „Domnul“ și „Afacerea Saint Fiacre“ acum .Străbătînd Parisul“, partituri în oare marele actor îșl face onest datoria și numai atît. Am fi preferat la început acele pelicule care fac mai puține concesii producătorilor și în care marile ca-

r Tele- 1
L dnematecaJlități ale actorului sînt fericit puse în pagină. Nu am de ce s-.a pornit de la anilor 50—60 cînd mult resc ar fi fost să se ' cu începutul.Din ciclul dedicat lui credem că nu puteau lipsi capodoperele : Suflete în ceață. Un minut de adevăr, Oameni fără importanță, Bestia Umană, Marile Familii, Mizerabilii. A prefera în locul acestor pelicule un Maigret înseamnă a face o treabă de mîntuială.Poate că redactorii respectivei rubrici fascinați de ideea unul ciclu Gabin nu s-au pregătit minuțios, șl astfel au ajuns în situația de a ne propune alt itinerar filmic decît acela Pe care pe bună dreptate il așteptam.In sfîrșit, trebuie din nou să subliniem că ideea unor cicluri dedicate marilor personalități ale filmului ni se pare foarte bună dar pentru ca această idee să nu rămână decît la faza de intenție trebuie în primul rînd studiate posibilitățile reale de care televiziunea dispune Ia clipa de față.P. S. Duminică am revăzut producția engleză Oliver în regia lui Carol Reed cu micuțul Mark Lester în rolul principal și, nu știu de ce, acest film mi-a amintit de serile in ’copiii din satele noastre' înalță către cer colindul cu Sculați voi boieri mari / Florile dalbe,ȘT. ST.Redactorul rubricii 

Ing. IO AN VOICU
Foto: ȘT. WEISS

ta ? Iată întrebarea care încă nu și-a găsit răspuns.Un colaborator mai vechi al rubricii noastre, operatorul chimist Vasile Cozmuța din Baia Mare, ne trimite în ultima scrisoare adresată „Clubului ingenioșilor“ o propunere privind descărcarea automată a vagoanelor de marfă. Spre deosebire de propunerile anterioare, a- ' ceasta conține mai degrabă o doză de amuzament, provocînd
CU Șl FÀRÀ...

vu EZÀ
buitor, lichidul sub presiune este dirijat către roțile mașinii. Sistemul propus este descris de autor cu lux de amănunte. Am considerat însă că este suficient să prezentăm foarte sumar propunerea, deoarece dincolo de posibilitățile de dirijare a roților către lateral și fața vehlcolulul, ea nu rezolvă aspectul cel mal Important. Este vorba de acționarea roți-mo- toare. Cum poate culisa aceas-

zîmbete pentru cel care o citește. De ce ? Pentru că tînă- rul nostru corespondent sugerează ca vagoanele să fie prevăzute cu roți și pe părțile laterale. Dispozitive foarte complicate ar urma să aducă vagonul în monentul descărcării cu partea laterală pe șine. Pentru descărcarea vagonului este nevoie de trei oameni care să acționeze simultan mulțimea de dispozitive necesare e- xecutării manevrelor.

Dacă Vasile Cozmuța a vrut să facă o glumă, o luăm ca a- tare. Dacă nu, atunci îi sugerăm să dea o fugă pînă la stația C.F.R. din localitate și să urmărească cît de simplu, rapid și ușor se descarcă vagoanele prin multiplele posibilități de care dispunem.Scrisoarea sosită din Băicu- lești, jud. Argeș, semnată de Gheorghe Chirion, conține descrierea unul „șubler pentru măsurat distanța între șinele de cale ferată". Autorul ne mărturisește că ideea i-a fost sugerata de „lipsa unei posibilități de măsurare corectă și e- xactă a distanței". Eroare. Nu știm exact cînd s-a inventat dar de zeci și zeci de ani lucrătorii de la calea ferată au. la dispoziție un dispozitiv destinat a- cestui scop. Cum altfel ar circula trenurile, dacă nu s-ar putea determina exact distanța între șine ? Cît privește dispozitivul' propus, nici o obiecție. . E bun și realizabil. Dar este ceva mai complicat decît existent. Motiv pentru nu-1 descriem aici,In încheiere, sugerăm celor trei pasionați ai tehnicii să caute alte aplicații pentru i- deile lor. Sîntem convinși mai ales prima și a treia punere se pot materializa ceva util. Așteptăm.
»

Înțeles filmele mai fi- înceapăGabin

care
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ÎNTREBARE:Vă aflați în pragul plecării în lungul circuit ai turneelor americane indoor. Din mai multe scrisori sosite la redacție de ia cei care urmăresc „serialul" nostru, am desprins interesul pentru lămurirea noțiunii de frumos în tenis. De fapt, ce înseamnă, ce reprezintă frumosul in tenis ?
FRUMOSUL 

iNSEAMNĂ LUPTĂ...
La ora cînd apar aceste rînduri probabil că indoor-ul meu a și început. Nu este exclus ca primul rezultat să nu-1 onoreze prea mult pe Ion Tiriac, dar, vă rog să mă credeți, un maraton nu începe printr-uri sprint. De altfel, în prima jumătate a lui ianuarie, eu am lucrat foarte dur la pregătirea fizică și e greu de presupus că voi atinge un nivel tehnic acceptabil în primele două, trei concursuri.Nu-mi reproșez nimic în privința pregătirii fizice. Timp de două săptămîni, indiferent de vreme, am schiat cu furie, pe Cristian, timp de șase ore, între 9, dimineața și 3 după amiaza. Faptul că a existat foarte puțină zăpadă în acea perioadă și că, de cele mai multe ori, o crustă de gheață învelea pîrtia, nu m-a determinat să reduc din orele de antrenament. îmi aduc aminte, într-o zi, pe la trei, eram aproape leșinat din pricina vintului tăios, dar am continuat. Să cobor. După amiezele, deși mă aflam uneori în mijlocul nnor prieteni zgomotoși, dormeam de parcă m-aș fi aflat într-o atmosferă lunară. Așa stînd lucrurile, nu-mi fac pre,a multe griji în privința jocurilor următoare ale indoor-ului.Astăzi, aș vrea să răspund cîtorva întrebări extrase din numeroasa corespondență pe care „Scînteia tineretului“ mi-a pus-o la dispoziție de-a lungul ultimelor luni. Mă întreabă cineva, cu destul tîlc : „Ați declarat în repetate rînduri că stilul dumneavoastră de joc nu este de loc frumos, că aveți destule neajunsuri tehnice, că loviți forhand-ul prea din spate, intr-un cuvînt — că sînteți departe de ceea ce se numește un jucător

de farmec în tenis. Să presupunem că este așa, deși cred că există o cochetărie la mijloc. Aș vrea să vă întreb : cum este posibil ca un jucător lipsit de stil, ca dumneavoastră, să cîștige Premiul de frumusețe în cadrul turneului Wîmbledon 1972 ? Mă refer la premiul pe care l-ați primit după partida Orantes- Țiriac, disputată, pare-mi-se, în faza avansată a turneului".* ...După părerea mea, nu este nici un. paradox în faptul că un jucător lipsit de stil sau, în orice caz, de Un stil „frumos“, cîștigă un premiu de... frumusețe. Țin să vă mai amintesc că Ia numai două luni după turneul de la Wimbledon am fost la un pas de câștigarea unui al doilea premiu de frumusețe. Asta s-a întâmplat in cadrul partidei Pilici-Țiriac, în turneul de la Forest Hills. „Barajul“ pentru atribuirea premiului a fost foarte strîns. In cele din urmă, premiul a fost atribuit pentru partida Năstase-Taylor, încheiată cu un tie-break în setul V. Această hotărîre a fost influențată, cred, de faptul că eu cîștigasem un premiu similar cu numai două luni în urmă.Premiul de la Wimbledon, în valoare de 500 de lire sterline, a fost votat, unanim, de 10 comentatori de specialitate.Mă întrebați, cu o oarecare uimire, dacă e normal ca un jucător „dur“, să cîștige un astfel de premiu. Am să vă răspund din capul locului că, în tenisul modern, și în estetica generală a tenisului modern, conceptul de frumos a cam evoluat. In primul rind, unul din atributele frumuseții în tenisul modern este lupta. Nu întâmplător, în partida cu Orantes s-au jucat cinci seturi. Nu intîmplător, în partida Năstase-Taylor s-au jucat tot cinci seturi, ultima beneficiind Și de „mersul pe sîrmă“ al tie-break-ului.Cred că „victoria“ mea în lupta pentru premiul de frumusețe a avut și avantajul că m-am aflat în fața unui tenisman cu trăsături diametral opuse. Orantes este un excelent jucător de atac, eu un serviciu de o perfidie... jezuită. în care trebuie să te concentrezi la culme pentru a nu te expune ironiilor tribunei. în ceea ce privește replica mea, trebuie să admit că a produs efect în primul rînd returul și în general jocul de ansamblu, care a izbutit să incite la maximum spiritul ofensiv al lui Orantes. Din această ciocnire, în care eu nu am rămas dator niciodată, au țîșnit niște scîntei care, după toate aparențele, reușesc să lumineze loviturile mai puțin stilate, dindu-ie o valoare nouă.Mă întrebați dacă partida mea cu Orantes este cea mai bună partidă pe care am jucat-o. xVă rog să-mi iertați lipsa de modestie. dar cred că nu e nici pe departe așa. Pentru mine, partida cea mai frumoasă „La Belle“. cum ar spune francezii, rămîne cea cu Laver, la Paris. în 1988, pierdută tot în cinci seturi. Laver era pe atunci, indiscutabil, cel mai hun jucător din lume, incomparabil față de cel al anilor următori, iar eu
----------------------------------------------------—-------- - , ».

am fost, tot atunci, în 1968, singurul jucător amator din lume în primii opt la Roland Garros.Pe locurile următoare în „clasamentul frumuseții“ se situează, în general, partidele mele cu Smith. Cu excepția celei de la Charlotte, care a avut un deznodământ mai rapid, toate celelalte au furnizat dispute aprige și, implicit, frumoase. în general am jucat cinci seturi. De neuitat va rămâne pentru mine partida cu Smith de la Cleveland, pierdută în cinci seturi, du.pă ce am condus cu 2—1. Acel semi-succes al meu împotriva lui Smith, plus cele patru match-ball-uri avute de Năstase împotriva aceluiași adversar, în ziua a treia aveau să-i dea dreptul lui Harry Hopman să susțină că acolo, la Cleveland, în ciuda scorului zdrobitor (0—5), România a avut șanse reale de victorie împotriva echipei Smith-Ashie-Lutz.In tenis, frumosul este în primul rînd luptă. Iar mie mi-a plăcut întotdeauna să lupt. Mi-a plăcut întotdeauna să distrug mecanismul unui adversar în zi mare. Mi-a plăcut să conduc în așa fel pîrghiile de forță, încît elanul adversarului să se întoarcă împotriva lui. Așa cred că am procedat în partida de Cupa Davis cu Dibley, la București.în tenis, frumosul absolut nu există. Probabil că Năstase este cel mai aproape de această noțiune. Probabil că el este cel mai popular jucător din lume tocmai pentru că rămîne, ou îndărătnicie. la frumusețile clasice ale tenisului. Dar cum nu orjcine poate fi un Apollon din Belvedere, celor mai mulți Je rămîne lupta, din care fac un ideal de frumusețe.Recent, în revista Tennis de France din decembrie am avut o nouă demonstrație în legătură cu evoluția noțiunii de frumos. Acest număr, consacrat finalei de Cupa Davis de la București, a apărut spre surprinderea tuturor cu portretul meu în prim plan pe copertă. Titlul copertei este următorul : „Tiriac — vaincre ă touț prix", adică, „Tiriac — Sau victoria cu orice preț“.Am parcurs cu multă curiozitate paginile revistei. în cadrul reportajului (care specifică, de-altfel, și suspendarea mea pe două luni), laudele la adresa mea ating proporții care m-au făcut uneori să mă jenez. Eu am văzut în acele rînduri doar un elogiu la adresa eforturilor pe care le-am depus pentru a întoarce soarta unui meci. în aceste condiții, bineînțeles că este greu să operez cu noțiunile tradiționale despre frumos. Probabil că acel meci cu Smith, care a fost meciul 100 al carierei mele în Cupa Davis, n-a reușit să întreacă partida mea cu Laver susținută acum cinci ani la Rolland Garros. Pe undeva, însă, ea rămîne partida care sper să mă definească în viitor. Iată de ce, frumosul, cel puțin pentru mine, rămîne lupta...
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înapoierea delegației române care a participat

la sesiunea Comisiei mixte guvernamentale actualitatea
româno - franceze

, !,»«*»»»» «.WH III

PENTRU 
TINERET □

după-amiază s-a înapo- Capltală, venind de la

In legătură cu asasinarea lui Amilcar Cabrai

Marțilat în . . , . . ....Paris, delegația română condusă de tovarășul Manea Mănes- cu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, care a participat la cea de a V-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-france- ze de cooperare economică, științifică și tehnică.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost întîmpi- nată de tovarășii Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului interior, Nicolae Mihai, minls- tru-secretar de stat, prim-vice- președinte al Comitetului de Stat al Planificării, Nicolae Ecobes- cu, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători al

unor Instituții centrale șl alte persoane oficiale.Au fost de față Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București, și membri ai ambasadei.La plecarea din Paris, pe aeroportul Le Bourget, tovarășul Manea Măneșcu a fost condus de Bertrand ’Larrera de Morel, șeful Departamentului relațiilor economice externe, Claude Collin și Serge Normand, directori în Ministerul Economiei și Finanțelor, funcționari superiori din Ministerul Economiei și Finanțelor șl din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost prezenți Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris, și alți membri ai ambasadei.

MANIFESTĂRI
DEDICATE UNIRII

(Agerpres)« LA CASA ARHITECTULUI din București au avut loc, în cursul zilei de marți, lucrările Plenarei lărgite a Comitetului de conducere al Uniunii Arhi- tecților din Republica Socialistă România. Cu acest prilej, au fost dezbătute probleme legate de utilizarea unor materiale de construcții cu eficiență sporită pe șantierele marilor obiective industriale, agrozootehnice și social-culturale.La sfîrșitul lucrărilor, parti- cipanții la Plenară au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU prin care se an-

gajează să depună în continuare toate eforturile pentru înfăptuirea mărețului program de progres material și cultural al întregii noastre societăți.în numele arhitecților din întreaga țară — se spune în telegramă — ne exprimăm cu acest prilej sentimentul de dragoste adincă și atașament față de dumneavoastră iubite tovarășe Ceaușescu și vă dorim să traiti ani mulți pentru ca prin înțeleaptă dumneavoastră conducere România să atingă culmi de prosperitate și gres.

• Clubul T 4 ; azi, ora 15,30 ; simpozionul „Unirea principatelor — expresie a voinței poporului român“. Cu același prilej, cîțiva actori ai Teatrului de comedie precum și un grup de elevi de la Grupul școlar I.O.R. vor recita versuri ; ansamblul „Doina“ va prezenta un spectacol folcloric închinat e- venimentului.e Ecran club oferă tot azi, (ora 15,30) un recital 'de versuri din lirica patriotică a Iul V. Alecsandri, în interpretarea membrilor brigăzii de teatru a clubului.• Student club : microspecta- colul intitulat „Hora Unirii“ (ora 20,30) ; interpreți : Ansamblul „Doina“, Teatrul „Podul“ și corul de cameră dirijat de Volcu Enăchescu.e Invitatul Casei de cultură a sectorului 8, conf. dr. Dumitru Almaș, va prezenta (ora 18) o expunere prilejuită de aniversarea Unirii principatelor, urmată de un montaj de versuri și diapozitive.e „Aspecte semnificative din realizările în producție ale colectivelor de oameni ai muncii din sectorul 3“, vor fi evidențiate în cadrul unei discuții pe

cere tinerii o vor purta la Modern club (ora 16,00) ou tov. Enache Marin, prim secretar al Comitetului U.T.C. al sectorului 3.• Uteciștll de la Uzina „Au- tomecanica“ vă invită să urmăriți la clubul uzinei (orele 15) expunerea „Omul și natura, rădăcinile sociale, gnoseologice și afectivo-efnoționale ale religiei“, în continuare, formațiile societății „Muzica“ vor susține un program artistic închinat aniversării Unirii principatelor.
M. S.

din Brăila, participă cu trofeele celor două echipaje ale sale, „Pescăruș“ șl „Danublu“, care au făcut expediții în Țara Vran- cei și în Munții Apuseni. Aș dori, totodată, ca, in anii viitori, să se organizeze mai multe expediții ale școlii noastre care să aibă itinerarii . cît mai variate“.

MITINGUL TINERETULUI
DIN CAPITALA

A apărut revista 
„PROBLEME 

ECONOMICE" 
nr. 1/1973

EXPEDIȚII
PIONIERÉSTILa Brăila a fost recent deschisă expoziția „Expediții pionierești 1972“, care cuprinde exponate colecționate în cadrul diverselor excursii, de către cele 14 echipaje din județ. Sînt expuse : obiecte de artă, ceramică veche, ierbare, costume populare, obiecte de uz casnic cu valoare istorică, albume, fotografii, diverse colecții.„Mă gîndesc — ne informează, într-o scrisoare trimisă pe adresa rubricii noastre, pioniera Elena Qprea — că școala noastră, școala generală .nr. 22

ORADEA
SPORT# SPORT e SPORT# SPORT

A apărut revista 
„PENTRU PATRIE" nr. 
1 — 1973, (revistă 
ilustrată, editată de 
Ministerul de Inter
ne).Din cuprins : Datorie sfîntă— de general-locotenent Gri- gore Răduică", prim adjunct al ministrului Acțiunea mul episod) de Preda ; voastră— reportaj-arfehetă de Dan Caragheorghe ; Mă numeam 72379 — reportaj de I. I. Ni- chifor ; O somație oportună și banda cade — reportaj de Eugen Teodoru ; „Sînt totuși băiat bun“, interviu cu fotbalistul Florea Dumitrache.

1973, (revistă

de interne : „Vulturul“ (ulti- Constantin Copilul dumnea- infractor ? De ce ?

Rezolvarea problemelor complexe pe care le ridică activitatea sportivă de masă, în condițiile caracteristic^ fiecărei școli. întreprinderi sau așezări, îmbracă adesea unele forme care pot constitui o experiență utilă și pentru alte localități. Plecînd de la această premisă am socotit necesară prezentarea cîtorva inițiative din activitatea sportivă de masă a municipiului Oradea.— Din capul locului țin să arăt efectele pozitive ale colaborării reale care există în domeniul activității sportive de masă, între Comitetul județean U.T.C., Consiliul sindical județean și C.J.E.F.S. — ne spunea Alexandru Ratz metodist la C.J.E.F.S. — colaborare care a permis să înregistrăm cîteva realizări interesante în orașul nostru inAm preferat, însă, ca unele direct cu terenul, acordînd de tanță șcriptelor și statisticilor multă meticulozitate.
acest domeniu.dintre relatări să le confruntăm această dată mai puțină impor- păstrate, de altfel, cu destul de

LA ȘCOALA ÎNOTULUIcu inițiativa pe Cei mici, la bazinul a-Șă începem care-i privește Ne-am deplasat al orașului. Aici tot anului se desfășoarăcoperit timpul cursuri de inițiere în practicarea înotului. Vara au un caracter mai larg, se desfășoară în aer liber, pe anumite perioade. Acum, iarna, în fiecare zi, între orele 10—12 se perindă la bazin cîte două clase de elevi, în frunte cu învățătorii lor. Sînt copii doar din clasele

a doua și a treia ale școlilor generale din oraș. Participarea se face în mod organizat, in cadrul unei ore de educație- fizică pe săptămînă, timp de 2—3 luni, după care trec la rînd alte clase, din alte școli. Au „absolvit“ această școală a înotului, pînă în prezent, peste două mii de copii. Fiecare oră este așteptată de micii înotători cu nerăbdare și veselie. Atenția cu care antrenorii de înot și sărituri în apă ai clubului sportiv orășenesc Crișul asigură, zilnic, în mod voluntar, în-
Noul campion mondial 

„greilor
GEORGE FOREMAN

drumarea tehnică de specialitate a acestui curs permanent de înot, este de admirat, ceastă acțiune de succes o mare eficiență practică tă și girul unei hotărîri cretariatului Comitetului țean de partid.
A- șl cu poar- a se- jude-

UN EXPERIMENT CARE 
TE FI GENERALIZAT

POA-

Luni seara, pe ringul stadionului municipal din Kingston (Jamaica), în fața a circa 40 000 de spectatori, s-a disputat meciul de box pentru titlul mondial la categoria grea dintre pugiliștii americani de culoare, deținătorul centurii, Joe Frazier, și șalangerul său, George Foreman, ambii foști campioni olimpici și neînvinși în cariera lor profesionistă.Răsturnînd pronosticurile tehnicienilor și cota de la bursa pariurilor, care era de 5—2 în favoarea lui Frazier, șalangerul a pus capăt acestui nou „meci al secolului“ în numai 4 minute și 35 de secunde. O adevărată ploaie de lovituri s-a abătut a- supra lui Frazier încă din prima repriză, cind George Foreman, literalmente dezlănțuit, și-a asaltat adversarul cu faimoasa lui directă de stînga, dublată de fulgerătoare croșee expediate cu ambele mîini. De șase ori a fost pus la podea Joe Frazier pînă cînd arbitrul de ring, observînd imposibilitatea lui Frazier de a se mai apăra a oprit lupta, în repriza a doua, decla- rîndu-1 învingător prin. K.O. tehnic pe George Foreman.Noul campion mondial de box, fost campion olimpic la Ciudad de Mexico, antrenat de Dick Sadler, avînd printre consilierii săi pe fostul campion mondial Archie Moore, este în vîrstă de 25 de ani, are înălțimea de 1,92 m și o greutate de 97 kg. Căsătorit, tatăl unei fetițe, mecanic electronist, urmează în prezent cursurile de sociologie ale Facultății Hay- ward, din California, oraș_ unde locuiește. Boxul r.u l-a împiedicat să-și continue studiile și dacă activitatea ulterioară, care se anunță mai intensă, în urma cuceririi titlului, nu-1 va împiedica să facă aceasta, atunci Foreman va fi unul dintre puținii campioni mondiali de box, student și eventual diplomat al unei universități. Al 5-lea din- tr-o familie de șapte copii, al cărui tată era muncitor feroviar, Foreman și-a început cariera de boxer amator în anul 1967, pentru ca, un an mai tîrziu, după 20 de victorii consecutive, în 1968, să obțină la Ciudad de Mexico titlul olimpic ca amator. In finala olimpică, el l-a învins, după cum se știe, pe campionul sovietic Ko- nas Cepulis, căruia i-a oferit, la sfîrsitul meciului, un buchet de trandafiri, gest mult aplaudat de public.Comentînd deznodământul foarte rapid al meciului de la Kingston, corespondentul agenției France Presse notează,

mis- dez- _______............... - - . pînă acum unor adversari prea redutabili, Foreman a dovedit că este un boxer rezistent și tenace, deși mai persistă încă dubiul că Frazier a suportat la acest meci sechelele memorabilei partide cu Cassius Clay. Urmele lăsate de loviturile primite atunci, cele 12 zile de internare In spital care au urmat, au apărut acum în cruda lor realitate. Inactivitatea îndelungată, lipsa de pregătire, poate și predilecția sa exagerată pen tru o viață ușoară, au făcut^ ca, luni seara, s« postură ridicolă.^ Boxind chis, în riscant, primul dreapta

printre altele i „In sfîrșit, terul colosului negru“ a fost legat. Deși nu fusese opus

Un antrenor de atletism pensionar, Alexandru Solnay, în vîrstă de 65 de ani, a luat inițiativa organizării unor ședințe de mișcare în aer liber, a- vînd la bază, în special, alergarea. El a fost sprijinit de organele locale ale U.T.C și de cele sportive, și astăzi de 3—4 ori pe săptămînă, pe stadionul Crișul din localitate, au loc - a- ceste ședințe de alergare. Acțiunea a început cu 40 de participant! între 20 și 70 de ani. Pe drum s-au mai pierdut dintre ei, însă efectele terapeutice sînt de-a dreptul miraculoase. Iuliu Vasadi, în vîrstă de 59 de ani, suferind de mai mulți ani de insuficiență biliară, după 2 luni . și jumătate de participări la aceste ședințe s-a vindecat complet. îmbunătățiri remarcabile s-au înregistrat în multe afecțiuni, chiar și în manifestări de diabet ; dar nu avem intenția să intrăm în aspectele medicale ale acțiunii. In schimb, am reușit să apreciem optimismul, muncă renăscută care se citește pe mai conștiincioși la aceste originale nătate. Și probabil că este de prisos să adăugăm că efortul se face sub controlul atent al pulsului, iar din cînd în cînd un control competent medical vine să întregească o Inițiativă care ar trebui extinsă în cît mai multe locuri.

„Cupele“ textilistului, pielaru- lui, metalurgistului, după cum de un mare ecou se bucură o- limpiada asociațiilor sportive sindicale. Triate acestea sînt competiții unde întrecerile se organizează șl desfășoară la mai multe ramuri sportive. Iată, deci, că realitatea ne oferă prilejul să întocmim - un tablou, sumar e drept, al unei activități sportive pentru mase în care spiritul de inițiativă, efect al pasiunii, și-a găsit un larg teren de acțiune și în mai multe direcții. S-ar putea spune că la Oradea se încearcă și se reușește ceva. Este nevoie, totuși, de mai multă perseverență, fiindcă realitățile și chiar cifrele din dosare, nu pot consfinți existența unui sport de masă în adevărata accepțiune a cuvîntului. Pentru că în ciuda realizărilor de pînă acum, fără o continuitate a căutărilor, o lărgire a bazei de cuprindere, fără înfăptuiri zilnice, succesele rămîn Izolate.
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SILVIU DUMITRESCU

puterea de și sănătatea fețele celor participanțl lecții de să-
I
I

I
I

COMPETIȚII PE PROFESII I

AVANPREMIERĂ LA 
„SĂNIUȚA 

DE ARGINT"

CONCURS PENTRU I
I
I
I

să fie pus într-o _____ ~ ' l deș- stilul său obișnuit și el a primit chiar din minut o directă de _____la bărbie, oare l-a trimis la podea. O a doua lovitură a avut același rezultat și toată lumea și-a dat seama că Joe Frazier nu va putea rezista prea mult timp în acest meci. Foreman, care și-a aniversat 25 de ani chiar în ziua meciului, este al 25-lea campion în palmaresul mondial al „greilor“, a obținut a 38-a victorie în cariera sa de profesionist.In ceea ce-1 privește pe Frazier, el a fost o umbră a celui care-1 învinsese pe Cassius Clay. După întîlnire, fostul campion a declarat: „Am comis erori grave în acest meci ; am vrut să răspund imediat la loviturile lui Foreman, chiar după ce fusesem numărat. Trebuia să las să treacă furtuna... 11 știam pe acesta puternic, dar’ nu în asemenea măsură. Deocamdată nu se pune problema să abandonez boxul. Am nevoie de o lungă perioadă de repaus, sper că voi urca din nou pe ring și mi se va oferi șansa să-l reîntîlnesc pe Cassius Clay. Foreman mi-a promis revanșa. Sper că-și va ține și el cuvîntul, mai ales că eu privesc înfrîpgerea de astăzi ca pe un simplu accident, datorat unor greșeli de ordin tactic“.Fericit în urma succesului său, Foreman a declarat ziariștilor : „Antrenorul meu, fostul campion mondial la categoria pană, Sandy Sadler, mi-a spus să atac încă din prima repriză, ceea ce am și făcut. La un moment dat, văzîndu-1 pe Fra- ' zier în așa mare dificultate, lipsit de apărare, am vrut să slăbesc ritmul, dar era prea tîrziu șl îmi pare rău că totul s-a terminat prea repede. A- cum aștept un nou adversar și sper că voi mai deține multă vreme titlul de campion al lu- 1 mii“.

Tot pentru determinarea tinerilor șl mai vîrstnicilor să participe la acțiuni de mișcare au fost inițiate cursuri de gimnastică la Liceul nr. 5 din Oradea, de către centrul de gimnastică „IGIENICA“ în prima parte a acestui an. Noi, însă, am găsit acum această acțiune doar în stadiul efectuării înscrierilor, așa că nu putem menționa decît existența valoroasei idei, așteptînd transpunerea ei în practică. Dar, la Oradea se poate vorbi de o tradiție frumoasă, interesantă. De pildă tradiționalele crosuri ale tineretului sau ieșirile ci- clo-turistice la care, de regulă, participă peste 100 excursioniști. Apoi, acțiunile asociațiilor sportive școlare, competițiile sindicale pe profesiuni i
ia «■«!■■■«■

MIERCURI, M IANUARIE 1971

ZESTREA : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16; 18,45; 21), Scala (orele 9; 
11,13; 13,30; 16; 18,45; 21).

PE ARIPILE VlNTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează 
13,30; 
le 9; 
vorit 
18,15; _____

EXPLOZIA : rulează la Central 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20), Ciu
lești (orele 15,30; -18; 20,30), Miori
ța (orele 9; 11.15: 13,30; 15,45’
20.30) , Volga (orele 9; 11,15; 
15,45; 18,15; 20,30).

QUEIMADA i rulează la 
viar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
21), Melodia (orele 8,30; 11; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

LEGENDA LUI RUSTAM : 
l@ază la Excelsior (orele 9; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

CREIERUL : rulează la Lumina 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

URSUL YOGI : rulează la Doina 
(orele 9,30; 11,30: 13,45; 16; 18;
20.15).

BARIERA : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15), Progresul 
(orele 15.30; 18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Gloria 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Aurora (orele 9; 11.15; 13,30; 

.15,45; 18; 20,15).

la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
16; 18,30; 21), Festival (ore- 

11,15: 13,30; 16; 18,30; 21), Fa- 
(orele 9,15; 11,30 13,45; 16;

20,30).

ru-
11,15;

I
I
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Din dorinfa de a stimula activitatea publi
cistică a corespondenților voluntari din fa
brici și uzine, de pe șantierele de construc
ție, din unitățile agricole, din instituții în pre
zentarea muncii și vieții tinerilor zilelor noas
tre, de a descoperi și promova talente auten
tice în gazetărie, redacția „Scînteii tineretu
lui" și Uniunea ziariștilor organizează un 
concurs de reportaje, portrete și însemnări. 
Materialele vor fi prezentate pînă la data de 
15 februarie a.c. pe adresa : redacția ziaru
lui „Scînteia tineretului", București, Piața 
Scînteii nr. 1. Cîștigătorilor concursului li se 
atribuie premii în obiecte, diplome și men
țiuni. Decernarea premiilor va fi făcută de 
către un juriu alcătuit de Uniunea ziariștilor 
și de redacția noastră.

Totodată, concursul are ca scop și o pre- 
selecție a celor dornici să candideze la con
cursul de admitere al Facultății de ziaristică 
din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu".
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Marți după-amiază, a avut loc la Casa de cultură a studenților din București un miting în legătură cu asasinarea lui Amilcar Cabrai, secretar general al Partidului African al Independenței din Gulneea- Bissau și Insulele Capului Verde. A,u participat tineri muncitori, elevi și studenți care lucrează și învață In întreprinderile și Institutele de învățămînt din municipiul București, precum și studenți străini ce studiază în țara noastră.Mitingul a fost deschis de tovarășul Ion Sasu, secretar al Comitetului munlcipal-Bucureștl al U.T.C., președinte al consiliului U.A.S. din centrul universitar București.A luat apoi cuvîntul tovarășul Vasile Nicolcloiu, secretar al C.C. al U.T.C. care, exprlmînd sentimentele de profundă durere ale tineretului șl studenților din țara noastră,’ ale întregului popor față de asasinarea secretarului general al P.A.I.G.C., a arătat că tinerii din țara noastră condamnă cu hotă- rîre actul terorist căruia l-a căzut victimă Amilcar Cabrai. „Poporul și tineretul român — a spus vorbitorul — se alătură glasului opiniei publice mondiale șt înfierează asasinarea lui Amilcar Cabrai, condamnînd cu hotărîre manevrele odioase ale imperialismului pentru a intimida și înăbuși lupta de eliberare a popoarelor. Recurgerea la acte teroriste și comploturi nu este o dovadă a forței, ci a slăbiciunii colonialismului, a sfîrșitului său apropiat“. Tn continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la viața și activitatea lui Amilcar Cabrai, arătînd că evocarea personalității acestuia înseamnă, în primul rînd, cunoașterea unui luptător dîrz care s-a dedicat încă din tinerețe acțiunii de eliberare a poporului său.In conștiințele și inimile tuturor tinerilor României socialiste au un puternic și nestins ecou victoriile obținute de luptătorii patrioți din Angola, Mo- zamblc, Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, care au ■transformat întinse teritorii din coloniile portugheze în leagăne ale libertății, năzuință de veacuri a popoarelor din aceste țări.Poporul și tineretul român — a relevat vorbitorul — au fost șl rămîn prieteni de nădejde ai tuturor popoarelor angajate în lupta contra imperialismului, colonialismului șl neocolonialts- mului, pentru independență șl libertate, pentru progres social. După cum se cunoaște, România socialistă și-a manifestat, încă de la început, solidaritatea deplină și a sprijinit mișcarea de eliberare din Gulneea-Bissau. Intre P.C.R. șl P.A.I.G.C. s-au stabilit și dezvoltat raporturi strînse de solidaritate șl colaborare, au avut loc numeroase în- tîlnlri șl convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre-

tar general al P.C.R. și Amilcar Cabrai, secretarul general al P.A.I.G.C.„Amilcar Cabrai, a continuat vorbitorul, a vizitat in mal multe rîndurl România. El devenise un prieten al poporului român, reușind să-1 cunoască șl să-l aprecieze pentru sprijinul șl solidaritatea sa față de cauza și lupta Bissau Verde, popoarelor care doresc să trăiască în libertate. In anul 1972, Amilcar Cabrai s-a aflat din nou în țara noastră, în fruntea unei delegații a P.A.I.G.C. Cu această ocazie a semnat un comunicat comun, apreciat de dîrzul luptător gulneez ca fiind „primul act de recunoaștere a P.A.I.G.C. pe arena internațională, începutul unei dovezi concrete a personalității juridice a P.A.I.G.C. pe plan internațional“.Vizita efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în mal multe țări. africane — a arătat în încheiere vorbitorul — a constituit o puternică manifestare a solidarității poporului nostru cu cauza dreaptă a popoarelor care luptă împotriva imperialismului șl colonialismului, cu lupta popoarelor din coloniile portugheze. Alături de întreg poporul român, tînăra generație din România exprimă solidaritatea sa militantă cu lupta dreaptă a popoarelor și tineretului din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, Angola și Mo- zambic, cinstesc memoria lui A. Cabrai, devenit simbol al luptei popoarelor pentru libertate și independență.în numele tinerilor muncitori din fabricile și uzinele Capitalei a vorbit Dumitru Manole, de la Uzinele ' de mașini electrice București care a subliniat că tinerii muncitori din municipiul București ca și întregul tineret al României sprijină cu toată . tăria politica externă promovată de partidul nostru, își exprimă hotărîrea fermă de aduce propria contribuție triumful denței și sociale a ga lume, turilor de solidaritate și prietenie cu toate forțele progresiste ale tinerei generații, aflate in luptă pentru înlăturarea practicilor imperialismului de amestec și dictat în viața popoare-

poporului din Guineea- și Insulele Capului față de lupta tuturor

a-și la principiilor indepen- llbertății naționale și popoarelor din întrea- prin dezvoltarea legă-

lor, pentru lichidarea colonialismului și neocolonialismului.în numele studenților din centrul universitar București, Ileana Antonescu. de la Institutul Medico-Farmaceutic a condamnat vehement asasinarea neînfricatului luptător pentru eliberarea națională a poporului Gulneei-Bissau. Sîntem convinși, a spus vorbitoarea, că patrioțil din Gulneea-Bissau și Insulele Capului Verde vor transforma durerea provocată de asasinarea lui Cabrai într-o puternică hotărîre de a duce pină la capăt lupta de eliberare, înfruntînd orice manevre ale imperialismului.A luat apoi cuvîntul Antonio Cardoso, reprezentantul studenților din Gulneea-Bissau și Insulele Capului Verde aflați la studii în țara noastră care, după ce a evocat figura luminoasă a iubitului conducător, a subliniat hotărîrea fermă a poporului său de a-și intensifica lupta pînă la victoria finală. Referindu-se la relațiile de prietenie statornicite Intre P.C.R. și P.A.I.G.C., vorbitorul a adresat,calde mulțumiri partidului nostru, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru reafirmarea solidarității internaționaliste cu lupta poporului din Guineeă- Bissau și Insulele Capului Verde, pentru sprijinul material și mbrai acordat de țara noastră forțelor de eliberare In lupta pe care o duc împotriva colonialiștilor.A mai luat cuvîntul Tewel Canisius Kufananda, președintele Uniunii studenților africani care se află în România, precum și alți reprezentanți ai studenților străini care studiază în Capitală.La sfîrșitul mitingului a fost adoptat . textul unei telegrame adresate Tineretului P.A.I.G.C., în câre se reafirmă deplina solidaritate militantă a tineretului și studenților din România eu tineretul și popoarele din Gui- neea-Bissau si Insulele Capului Verde, cu tineretul șl popoarele din întreaga lume care luptă împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.Partlcipanții păstrat re în Cabrai.
la miting au un moment de reculege- memoria Iul Amilcar

GH. SPRINJEROIU

TATA CARE VINDE FLORI i 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) .

VACANȚĂ LA ROMA î rulează 
la Buzeștl (orele 15,30; 18; 20,30).

CU MIINILE CURATE ; rulează 
la Crfngași (orele 15,30; 18; 20,15).

A FOST ODATĂ UN POLI
ȚIST : rulează la Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CASA DE LINGĂ CALEA FE
RATĂ : rulează Ia Ferentari (or„- 
le 16; 18; 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Flamura (orele 9; 12,30; 16; 19.30), 
Bucegl (orele 15.45; 19,15), Flo- 
reasca (orele 15,30; 19).

VARA BĂRBAȚILOR : rulează 
la Rahova (orele 16; 18; 20).

JOE HILL : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

LUPUL MARILOR, RĂZBUNA
REA : rulează la Lira (orele 15,30; 
19), Munca (orele 15,30; 19).

FILIERA : rulează la Tomls (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

BULEVARDUL ROMULUI : 
lează la Cosmos (orele 15,30;
20.15) , Cotrocenl (orele 15.30;
20.15) .

ARENA AERIANA ; rulează 
Flacăra (orele 16; 18; 20).

SECERA VlNTUL SĂLBATIC ; 
rulează la Pacea (orele 15,30; 18;
20.15) , Viitorul (orele 15,30; 18;
20.15) .

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

MICUL OM MARE : rulează 
Arta (orele 15; 17,45; 20,30).

A VENIT UN SOLDAT DE
FRONT ; rulează la Vitan (orele 
15,30; 18; 20,15).

MIERCURI, 24 IANUARIE 1973 MIERCURI, 24 IANUARIE 1973

la

la

PE

Opera Română : TRUBADURUL 
— ora 19; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) ; DUL
CEA PASĂRE A TINEREȚII — 
ora 2.0; (Sala Studio) : A DOUA 
FATĂ A MEDALIEI — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30: (Sala Studio) ; BĂRBAȚI 
RARĂ NEVESTE — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) ; D-ALE CAR
NAVALULUI — ora 19.30; (Sala 
Studio) : VICARUL — ora 20; Tea
trul de Comedie : INTERESUL GE
NERAL — ora 20; Teatrul Giu- 
lești : GlLCEVILE DIN CHIOG- 
GIA — ora 19,30; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; Tea
trul ,,C. Tănase“ (Sala Victoria) : 
TRĂSNITUL MEU DRAG — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
HANUL PIRAȚILOR — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă“ : CELE 
DOUĂSPREZECE LUNI ALE A- 
NULUI — ora 16; Teatrul „Țăn
dărică" (Sala Academia) : DE CE 
A FURAT ZMEUL MINGEA — 
ora 17; (La Sala Teatrului Glu- 
lești): COPILUL ȘI CIOCIRLIA — 
ora 10; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână“: GHIOCEI... MĂRGĂRITA
RE — ora 19,30; Circul București : 
APRINDEȚI STELELE — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 9.05 
Reporterii noștri peste hotare. 9,30 
Prietenii lui Așchiuță — emisiu
ne pentru preșcolari. 10,00 Curs de 
limba franceză. 10,30 steaua po
lară — emisiune de orientare șco
lară șl profesională. 10,35 Telecl- 
nemateca pentru tineret : „Pin
guinul“. 12,55 Telejurnal. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amia
ză. iCurs de limbă germană. 18,00 
Studioul artistului amator. 18,15 
Semnificații. Sensul istoriei. 18.35 
Tragerea Pronoexpres. 18.45 Muzi
ca — emisiune de actualitate mu
zicală. 19.00 Timp și anotimp în a- 
gricultură. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 O patrie, o inirifă, 
un început. Spectacol literar-mu- 
zical. 20.50 Avanpremiera. 21,00 Te- 
leclnemateca. 22,20 Teleglob. India.

,,24 de ore“. 22,45 Baschet
Ju

de

22,35
masculin : Steaua București - 
goplastlka Split în sferturile 
finală ale „Cupei cupelor“.

PROGRAMUL II

Ion20,00 O viață pentru o idee : 
Cantacuzino (I). 20,25 România în 
lume. 20,55 Agenda. 21,05 Portativ 
’73 — revista muzicii ușoare. 21,45 
Cărți și idei. 22,10 Roman foileton : 
„Destăinuire“. Primul episod : 
„Singurătate“.

ANUNȚ
FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE CU SEDIUL 
IN BUCUREȘTI, STR. GEORGE CONSTANTINESCU NR. 2, 

SECTORUL 2, PLATFORMA INDUSTRIALA PIPERA

Recrutează urgent

băieți Intre 15—18 ani, cu domiciliul în București, sau provincie, 
pentru calificare prin ucenicie la locul de muncă, cu durata de 
2 ani, pentru meseriile :

- LĂCĂTUȘI
- STRUNGARI
- SCULERI S.D.V.
- INSTALATORI CLIMA Șl VENTILAȚII

Solicitanțli trebuie să aibă cazarea asigurată, deoarece fa
brica nu are posibilități în acest sens.

Pe timpul școlarizării ucenicii vor fi salarizați conform H.C.M. 
981/1967, adică :

650 — 700 lei/lună — anul I.
750 - 800 lei/lună în semestrul I anul II.
800 - 850 lei/lună în semestrul II qnul II.

ÎNSCRIEREA CAND1DAȚILOR SE FACE ZILNIC INTRE ORELE 
8-12 P1NA LA DATA DE 28 FEBR. 1973, PE BAZA URMĂTOARE
LOR ACTE :

- Certificat de naștere copie și original.
- Certificat de absolvire a școlii generale.
- Fișa copilului de la 0-15 ani eliberată de școala generală 

sau certificat medical eliberat de circumscripția medico-sani- 
tară la care candidatul este în evidență.
- Buletinul de analiza sîngelui (efectuat cu cel mult 3 săp- 

tămîni înaintea înscrierii) și examen radiologie pulmonar (efec
tuat cu cel mult 3 luni înaintea înscrierii).

Informații suplimentare la telefon 33.67.60 interior 115. 
Mijloace de transport : autobuzele 101 și 106 la capăt, tram

vaiul 16 stația S.M.R.T.V.



Comunicat comun 
cu privire la cea de-a V-a sesiune 

a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-francezeLucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare economică, științifică si tehnică s-au desfășurat la Paris între 16—22 ianuarie 1973. Delegația română a fost condusă de Manea Mănescu. vicepreședinte, al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, iar delegația franceză de Valery Giscard d’Estaing. ministrul economiei și finanțelor.Lucrările Comisiei mixte au scos în evidență dorința celor două părți de a acționa în con tinuare în spiritul Declarațiilor româno-franceze din 1968 și 1970 și de a dezvolta relațiile bilaterale folosind condițiile favorabile pe care le-a creat vizita în România a generalului de Gaulle și vizita în Franța a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, precum și convorbirile purtate cu președintele Franței, Georges Pompidou — vizite care au constituit momente deosebit de importante în dezvoltarea ascendentă a relațiilor dintre cele două țări.în cursul lucrărilor acestei sesiuni, care s-au desfășurat intr-o atmosferă de înțelegere reciprocă, Comisia a examinat stadiul îndeplinirii hotărîrilor și acțiunilor stabilite la sesiunea a IV-a a Comisiei precum și activitatea comitetelor și grupurilor mixte de specialitate.în această perioadă au fost realizate diverse acțiuni de cooperare îndeosebi în domeniul construcțiilor aeronautice și de automobile, al industriei metalurgice, telecomunicațiilor, fabricării de produse chimice și altele.A fost subliniat, de asemenea, rolul pozitiv al activității desfășurate de Banca franco-română în dezvoltarea relațiilor economice și de cooperare româno- franceze. exprimîndu-se dorința ca rolul acestei instituții să crească, în viitor, în interesul reciproc.Comisia a apreciat că Programul de schimburi științifice si tehnice pe anii 1972—1973 oferă condiții favorabile dezvoltării activității de cooperare în acest domeniu. De asemenea. Comisia a constatat intensificarea cooperării științifice și tehnice, prin numărul sporit de acțiuni de cooperare și programe comuna de cercetare aflate în curs de realizare.Pe baza potențialului economic al celor două țări și a rezultatelor obținute pînă îri prezent, Comisia mixtă a stabilit noi domenii și acțiuni de cooperare economică, științifică și tehnică.în ce privește cooperarea industrială, s-a convenit continuarea acțiunilor aflate în curs de realizare și întreprinderea de noi acțiuni de cooperare, îndeosebi în domeniile producției de noi tipuri de autoturisme și de subansamble. al industriei aeronautice și în special a elicopterelor. producerii de noi tipuri de mașini-unelte cu comandă numerică, fabricării de utilaje terasiere. fabricării de coloranți, medicamente și intermediari etc.Comisia a reliefat posibilitățile de intensificare a cooperării pe terțe piețe, în domeniile industriei miniere, ai rafinării petrolului, al industriei energe tice, al metalurgiei, al chimiei, al industriei alimentare și al activității de engineering.Comisia a subliniat interesul p>e care fl prezintă pentru acțiunile de cooperare în domeniul cercetării științifice, rezultatele pozitive decurgînd din concepția de cercetare științifică integrată care să cuprindă cercetarea, dezvoltarea, fabricarea și vînzarea produselor obținute.în conformitate cu Declarația româno-franceză din mai 1968, Comisia mixtă guvernamentală însărcinează organismele competente ale celor două țări să examineze soluțiile convenabile creării de bază de reciprocitate, într-un viitor apropiat, a unui Centru de documentare științifică și tehnică franceză Ia București, precum și a unui Centru de documentare științifică șl tehnică română la Paris.

Cuvîntarea 
șahinșahului 

Iranuluiîntr-un discurs rostit în fața unui Congres Național întrunit cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a lansării programului de reforme economice și sociale, șanhinșahul Iranului. Mohammad Reza Pahlavi, a trecut în revistă realizările obținute prin aplicarea măsurilor prevăzute, concretizate mai ales prin împroprietărirea a peste 17,5 milioane țărani și îmbunătățirea situației muncitorilor iranieni.în continuare, suveranul iranian a examinat pe larg situația industriei petroliere a țării. El a criticat consorțiul occidental care operează în țară, de a fi încălcat acordul încheiat în 1954, care, a precizat șahinșahul, nu va mai fi reînnoit.Șahinșahul iranian a declarat că Iranul va respecta acordul pe 25 de ani existent și care expiră în 1979, cu condiția ca consorțiul să sporească producția de petrol la 8 milioane barili pe zi, iar prețul pe baril să nu fie mai mic decît cel obținut de alte țări din regiune. Dacă aceste cerințe nu vor fi acceptate, a spus el, Iranul va „prelua concesiunile, instalațiile și le va administra în mod independent“.

în vederea dezvoltării cooperării economice, științifice șl tehnice, Comisia a considerat oportun să se înceapă în 1973 negocieri în vederea încheierii de noi acorduri, protocoale și convenții, cum ar fi : o convenție privind evitarea dublei impuneri ; Programul de cooperare în domeniul energiei nucleare pentru anii 1973-1974 ; un program de cooperare în domeniul protecției mediului înconjurător.Cu ocazia lucrărilor Comisiei mixte s-a convenit ca autoritățile din cele două țări să sprijine mai activ inițierea și finalizarea acțiunilor suscepti-' bile să contribuie la lărgirea relațiilor economice și la promovarea cooperării industriale, științifice și tehnice.Cu ocazia lucrărilor sesiunii, președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală, Manea Mănescu, a fost primit de președintele Republicii Franceze. Georges Pompidou. Manea Mănescu a transmis din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, un salut cordial președintelui Georges Pompidou și doamnei Claude Pompidou. Președintele Georges Pompidou a mulțumit pentru mesaj și a adresat, la rindul său, președintelui Nicolae Ceaușescu, și doamnei Elena Ceaușescu, un mesaj prietenesc și urări de sănătate și fericire. Convorbirea cu șeful statului francez a prilejuit un schimb de vederi privind evoluția raporturilor româno-franceze, rezultatele și perspectivele relațiilor economice, dezvoltarea în continuare, pe baze reciproc avantajoase, a cooperării economice. științifice și tehnice dintre România și Franța.Șeful delegației române a fost primit, de asemenea, de primul ministru al Franței, Pierre Messmer, căruia i-a transmis un salut din partea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. Ion Gheorghe Maurer ; mulțumind, primul ministru francez a transmis urările sale cele mai bune președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. Președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală a avut, totodată, convorbiri cu Jean Charbonnel, ministrul dezvoltării industriale și științifice, cu André Bettencourt, ministru, delegat pe lingă ministrul afa-' cerilor externe, și cu René Montjoie, Comisarul general al Planului.în timpul șederii în Franța, Manea Mănescu și membrii delegației române la cea de-a V-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare economică, științifică și tehnică, au avut întîlniri de lucru cu Georges Villiers, președinte de onoare al Consiliului Național al Patronatului Francez, cu membri ai conducerii Patronatului, precum și. cu reprezentanți de frunte ai unor firme și societăți franceze. Cu ocazia acestor contacte s-a analizat modul în care au fost aduse la îndeplinire acțiunile convenite cu ocazia vizitei Ia București, în aprilie 1972, a delegației Consiliului Național al Patronatului Francez și s-au stabilit noi măsuri în vederea intensificării relațiilor comerciale și a cooperării industriale și tehnico-științifice între întreprinderi din cele două țări.Pentru a asigura un cadru organizatoric adecvat și a acorda un sprijin eficient dezvoltării relațiilor economice româno-franceze s-a hotărît crearea în cadrul C.N.P.F. a Comitetului România-Franța, semnîndu-se în acest sens, Protocolul de constituire,Comisia mixtă a stabilit programul său de acțiuni pe anul 1973, precum și cel al comitetelor mixte, în vederea asigurării îndeplinirii dispozițiilor convenite în Protocolul sesiunii a V-a a Comisiei.Cele două părți au apreciat de comun acord că lucrările actualei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno- franceze de cooperare economică, științifică și tehnică s-au încheiat cu rezultate rodnice și vor contribui la extinderea și diversificarea relațiilor economice a ansamblului raporturilor româno-franceze, bazate pe respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, a egalității in drepturi, a neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.

I

Reuniunea
pregătitoare 

de la 
HelsinkiLa Helsinki au continuat, marți, dezbaterile asupra ordiriii de zi a viitoarei Conferințe pentru securitate și cooperare în Europa. Au luat cuvîntul reprezentanții Austriei, Cehoslovaciei, Angliei, R.D. Germane, R.F. a Germaniei, Portugaliei, Maltei, Vaticanului, Spaniei. 'în intervențiile lor. par- ticipanțli la discuții au făcut referiri la proiectele privind agenda Conferinței general- europene, prezentate pînă a- cum în cadrul reuniunii. Este vorba de ' propunerile formulate de : Uniunea Sovietică, România, Belgia, Italia, Danemarca, Austria, Suedia, Elveția, Iugoslavia și Olanda. în această nouă e- tapă, participanților la consultările multilaterale de la Helsinki le revine misiunea sistematizării acestor propuneri, pe grupe de probleme, în acest sens, reprezentanții diverselor țări au exprimat părerea — larg împărtășită — că trebuie luate în considerație propunerile tuturor statelor, urmînd ca, printr-o strînsă conlucrare, să se obțină consensul participanților asupra ariei' de probleme ce vor fi supuse dezbaterii Conferinței gene- ral-europene.

Directorul Bibliotecii române din New York, prof. Dan Grigorescu, a ținut o conferință la Societatea americană de istorie a culturii, cu titlul „România astăzi, împliniri și perspective“, in cadrul căreia a vorbit despre dezvoltarea politică si socială a României în cei 25 de ani de republică și reflectarea acestui progres în cultura țării noastre. Expunerea a fost însoțită de diapozitive. Au participat profesori universitari, siudenți, oameni de artă și cultură, cercetători.

Ședința
de convorbiri Comitetului

Trainica prietenie 
româno-ungară
25 DE ANI DE LA SEMNAREA PRIMULUI 
TRATAT DE PRIETENIE, COLABORARE Șl A- 
SISTENȚĂ MUTUALĂ ÎNTRE ROMÂNIA Șl 

UNGARIA

Le Duc Tbo-Kissinger
• FRANCE PRESSE : „POTRIVIT UNOR SURSE 
ABSOLUT SIGURE" ACORDUL DE ÎNCETARE A 

FOCULUI A FOST PARAFATPARIS 23 (Agerpres). .— După cum anunță agențiile Associated Press, United Press Internațional și France Presse, purtătorul de cuvînt oficial al Casei Albe, Ronald Ziegler, a anunțat că președintele S.U.A., Richard miercuri, cuvîntare ritoare la cu privire la Vietnam.Totodată, consilierul special al delegației R.D. Vietnam la conferința de la Paris în problema Vietnamului, Le Duc Tho, va ține miercuri, ora 15,00 G.M.T., o conferință de presă — a anunțat, potrivit a- genției FRANCE PRESSE, delegația R.D. Vietnam la conferință.Citind o „sursă absolut sigură din cercurile conferinței“, agenția FRANCE PRESSE a anunțat că. Ia sfîrșitul întrevederii de marți dimineața, Le Duc Tho și Henry Kissinger au. parafat acordul de încetare a focului. Parafarea acor

dului — precizează aceeași a- genție — urmează să fie anunțată oficial Washington. la Hanoi , și

Executiv
al C.Ä.E.R

Nixon, va rosti, ora 3,00 G.M.T., o radiotelevizată refe- evoluția negocierilor
PARIS 23 (Agerpres). — La Centrul de conferințe internaționale de pe Avenue Kleber a avut loc, marți, o nouă rundă de convorbiri între Le Duc Tho, consilierul special al delegației Republicii Democrate Vietnam la Conferința de. la Paris în problema Vietnamului, și Henry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale. La convorbiri, care au durat aproape patru ore, au participat Xuan Thuy, conducătorul delegației R.D. Vietnam la Conferința de la Paris, William Sullivan, subsecretar de stat adjunct al Statelor Unite, și experții celor două părți.

La 23 ianuarie, la Moscova au început lucrările celei de-a 61-a ședințe a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Participă vicepreședinți ai Consiliilor de Miniștri, reprezentanți permanenti la C.A.E.R, ai : Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Cuba. Republicii Democrate Germane, Republicii PoDUlare Mongole. Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Republicii Populare Ungare si Uniunii Sovietice.La lucrări ia asemenea. M. membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.Din Republica Socialistă România, Ia lucrările celei de-a 61-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R. participă tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent ai țării noastre în Consiliu.

parte, deOrlandici,

Asasinarea hi Amilcar Cabrai

La 23 ianuarie, Nicolae M. Nicolae, mlnistru-secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior al României, a avut o întrevedere cu N. S. Pa- tolicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S. In cursul convorbirii, desfășurate în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, au fost examinate problemele legate de apropiată semnare a protocolului comercial româno-sovie- tic pe anul 1973.
Baza de la Tacikawa 
înapoiată Japoniei

• IN CADRUL CELEI DE-A 
14-A SESIUNI a Comitetului consultativ japono-american, ale cărei lucrări au început marți,

© LA SEDIUL ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR U- NITE DIN NEW-YOHK, s-au încheiat luni lucrările conferinței grupului de experți care a analizat obiectivele strategiei internaționale a dezvoltării în deceniul 1970— 1980 în domeniul științei și tehnologiei. România, stat membru al grupului de experți. a fost reprezentată de Radu Manoliu, consilier la Consiliul Național pentru Știință și Tehnică.

condamnată cu vigoare
în întreaga lume

Comandanții unei unități a forțelor patriotice angoleze punînd 
la punct planul unui atac împotriva . trupelor colonialista 

portugheze

• Președintele Algeriei, Hou- ari Boumediene, într-un mesaj adresat președintelui Guineei, Seku Ture, și Partidului African al Independenței din Gui- neea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) și-a exprimat „consternarea și emoția profundă față de actul mișelesc al asasinării lui Amilcar Cabrai, secretar general al partidului“. Algeria, partidul si guvernul său. se arată în mesaj, se află alături de poporul guineez, care acordă un sprijin constant mișcărilor de eliberare din ultimele teritorii africane aflate sub dominație colonială.e Asasinarea lui Amilcar Cabrai reprezintă o lovitură pentru întreaga Africă, a declarat împăratul Etiopiei, Haiie Se- lassie I. Omagiul pe care Africa trebuie să-l aducă lui Amilcar Cabrai este de a nu renunța la sprijinirea luptei de eliberare a poporului din Guineea- Bissau de sub dominația colonialismului portughez, la sprijinirea tuturor mișcărilor de eliberare de pe continent.e Șeful statului congolez, Ma- rien N’Goubi, a exprimat, într-un mesaj transmis reprezentanților Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, întreaga simpatie a poporului său fată de lupta pe care poporul din Guineea-Bissau o duce împotriva colonialismului portughez. Nu vom uita niciodată,

a spus el, amintirea lui Amilcar Cabrai, acest militant neînfricat pentru eliberarea Africii.e Șeful statului Mali, colonelul Moussa Traore, a arătat, într-un mesaj radiodifuzat, că Africa trebuie să cinstească memoria lui Amilcar Cabrai luptînd împotriva „tuturor forțelor colonialiste rasiste șl imperialiste care continuă să aservească și să exploateze, popoarele noastre“.© „Această lovitură mișeleas- că a imperialismului portughez nu va putea zăgăzui dorința noastră fermă de a elibera toate teritoriile africane aflate încă sub dominație străină“ — a declarat președintele Ciadului, Francois Tombalbaye, în legătură cu asasinarea lui Amilcar. Cabrai, secretarul general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau șl Insulele Capului Verde.«> Intr-o declarație dată mibii- cltății la Freetown, președintele Statului Sierra Leone, Siaka Stevens. a relevat importanța activității lui Amilcar Cabrai, secretar general al P.A.I.G.C.,• precum și a patrioților din Guineea-Bissau care, în ultimele luni, au reușit să elibereze două treimi din teritoriul țării de sub stăplnirea forțelor colonialiste. El și-a exprimat speranța . că lupta de eliberare din Africa va continua pînă la victoria sa definitivă împotriva colonialismului.

Se împlinesc 25 de ani de la semnarea, la 24 ianuarie 1948, a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală intre România și Ungaria, document de seamă al prieteniei româno-un- gare.Timp de secole forțele Înaintate ale poporului român și ungar s-au ridicat împotriva politicii de învrăjbire cultivată de clasele dominante și de marile puteri imperialiste. Ele s-au pronunțat pentru o strînsă prietenie româno-ungară. Abia după eliberarea de sub jugul fascist și instaurarea puterii populare in țările noastre, anii făuririi socialismului au oferit fundamentul trainic al unor relații de tip nou, cu adevărat internaționaliste, de înțelegere si prietenie, de colaborare și bună vecinătate între cele două țări și popoare. Această etapă, calitativ nouă, a relațiilor ro- mâno-ungare și-a găsit expresia în primul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre țările noastre a cărui semnare o aniversăm astăzi. Consfințind noile legături reciproce, acest document a creat un cadru amplu dezvoltării și adincirii lor.Noul tratat de prietenie și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, semnat in februarie 1972, reflectă rezultatele obținute în dezvoltarea relațiilor româno-ungare. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la ratificarea a- cestui important document ; „Ratificarea în unanimitate a tratatului — care dă formă juridică bunelor relații între popoarele noastre — creează un cadru minunat pentru ca in următorii ani, țările noastre socialiste, prietene, să acționeze pentru o strînsă colaborare în toate domeniilț de activitate, pentru întărirea lor economico-socială, edificarea cu succes a socialismului și, totodată, pentru a-șl aduce aportul la întărirea colaborării cu toate statele socialiste, a unității țărilor socialiste“.O contribuție de deosebită însemnătate în dezvoltarea raporturilor prietenești ro- mann-ungare o aduc contactele. schimburile de' vizite, întilnirile conducătorilor de partid și de stat din cele două țări. O excepțională însemnătate în acest sens au avut-o convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu si Jarios Radar din mai 1967 (Budapesta) și februarie 1972 (București).Statornicite pe baza trainică a principiilor marxism

leninismului și Internaționalismului socialist, ale independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc și într-ajutorării tovărășești, relațiile româno- ungare cunosc o amplă dezvoltare în domeniile economic, tehnico-științific, cultural. Este, și aceasta, încă o confirmare a politicii Partidului Comunist Român, a guvernului României socialiste care, pornind de la interesele fundamentale ale poporului român, ale cauzei socialismului în lume, situează statornic în centrul activității lor externe dezvoltarea relațiilor de trainică prietenie șl colaborare cu toate țările socialiste.întărind baza materială a prieteniei româno-ungare, relațiile economice reciproce au cunoscut creșteri marcante pe plan cantitativ și calitativ. Acesta își găsește o grăitoare ilustrare în sporirea și diversificarea continuă a schimburilor de mărfuri (acordul comercial de lungă durată pe anii 1971—1975 prevede o creștere de peste 90 la sută a schimbului de mărfuri în raport cu volumul din cei cinci ani precedenți) în noile acțiuni perfectate sau în curs de finalizare privind cooperarea și specializarea în producție intr-un șir dn ramuri industriale de ba»» cum sînt metalurgia, chimia, energia electrică, construcțiile de mașini și utilaje. Un moment remarcabil al cooperării economice româno- ungare l-a constituit intrarea în funcțiune în vara a- nului trecut a liniei electrice de 400 kv Timișoara — Arad — Szeged. Cunosc de asemenea extindere colaborarea tehnico-științifică, conlucrarea între savanți șl specialiști în diverse domenii, schimburile de experiență, toate acestea constituind forme de într-ajutorare tovărășească, rodnică. Concomitent se intensifică și raporturile pe plan cultural, al artei, învățămîntului — contribuții la adîncirca a- propierii și cunoașterii reciproce.La aniversarea a 25 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-ungară, poporul, tineretul român, își exprimă ferma convingere că relațiile rodnice de prietenie și colaborare dintre România și Ungaria se vor dezvolta Și adinei continuu spre binele celor două țări și popoare, în interesul cauzei generale a păcii și socialismului.
EM. RUCĂR

O „austeritate“ unilaterală
Ca deobicei la început 

de an reclama pentru 
„producția automobilis
tică 1973" este mai febri
lă ca oricind in paginile 
presei britanice. Aflăm 
astfel, de exemplu, că cei 
care dispun de venituri 
considerabile pot găsi pe 
piață la prețul foarte pi
perat de 28 000 de lire, 
ultimul tip de Rolls Royce 
Coupée cu opt locuri. 
Prezentat drept „cea mai 
confortabilă mașină a a- 
nului 1973", Rolls Royce 
Coupée - 3 are bar, in
stalație de aer condițio
nat, dormitor pentru ciini 
ți este in întregime ca
pitonat cu piele de anti
lopă veritabilă.

Reclama In țuruî uno-

ra dintre cele mai atră
gătoare modele noi de 
automobile promoția 1973 
este insă însoțită de sem
nificative luări de poziție 
publice ale sindicatelor 
lucrătorilor din industria 
automobilistică britani
că. Intr-o scrisoare des
chisă adresată premie
rului Heath, liderii aces
tor sindicate cer renunța
rea la politica actuală 
de „înghețare controlată 
a salariilor" atrăgînd a- 
tenția că „actualele mă
suri pentru combaterea 
inflației sint unilaterale" 
și că o atare politică „în
seamnă sacrificii unila
terale pentru muncitori ți 
o scădere automată a ve
niturilor reale ale acesto-

ra". Pe pancartele pur
tate de participanții la 
demonstrația protestatar 
revendicativă a lucrători
lor de la British Motor 
Corporation, revenea a- 
ceeași idee - laitmotiv : 
„De ce austeritate numai 
pentru muncitori î"

FINANCIAL TiMES - 
purtătorul neoficial de cu
vînt al cercurilor patro
nale britanice s-a crezut 
dator să intervină in dispu
ta publică. „Pentru ca 
industria automobilistică 
engleză să se incadreze 
în regulile jocului comu
nitar ți pentru ca auto
mobilele britanice să-ți 
recapete locul in comer
țul internațional e nevoie 
să fie făcute sacrificii ; in

primul rind trebuie fri- 
nate revendicările pri
vind salariile". Aproxima
tiv cu aceleași cuvinte 
s-a exprimat ți Ministerul 
forțelor de muncă ți al 
productivității care a in
sistat, într-un comunicat 
că „trebuie făcute sacri
ficii atit pentru limitarea 
inflației cit ți pentru spo
rirea competitivității in
dustriei automobilistice 
britanice".

In ce le privețte, com
paniile constructoare de 
automobile acționează 
foarte ferm in menținerea 
„înghețării salariilor" ți 
in impunerea de sacrifi
cii muncitorilor. In ce le 
privețte, ele nu se gră
besc să facă sacrificii. 
Cifrele provizorii publi-

cate zilele trecute la Lon
dra indică faptul că in 
1972 profiturile realizate 
în industria engleză de 
automobile au fost cu 
cel puțin 18 la sută mai 
mari decit in anul pre
cedent.

Așadar, în vreme ce 
amatorilor bogați de li
muzine ultraluxoase com
paniile britanice le ofe
ră un Rolls Royce Coupée 
cu banchete tapisate in 
„piele de antilopă veri
tabilă", muncitorilor din 
industria de automobile 
aceleași companii le pro
pun bancheta dură, din 
scindură netrasă la rin
dea, a „salariilor înghe
țate" și „sacrificiilor".

E. R.

TELEGRAME, Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. și tovarășul ION GHEORGHE MAURER. președintele Consiliului de Ministri al Republicii Socialiste România, au trimis tovarășului JANOS RADAR, prim- secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc’Socialist Ungar, tpvarășului PAL LOSONCZI, președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, si tovarășului JENO FOCK, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, următoarea telegramă :Dragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-un- gar, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă'transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Ungare și po;. .ifului frate ungar cordiale felicitări și urări de noi succese în opera de edificare a orînduirii socialiste.Constatăm cu satisfacție că în anii construcției socialiste în România și Ungaria, relațiile de colaborare dintre popoarele și țările noastre vecine s-au dezvoltat puternic pe plan economic, tehnico-științific și cultural.Noul Tratat de. prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară semnat la București în urmă cu un an deschide perspective tot mai ample pentru evoluția ascendentă a raporturilor de cooperare multilaterală româno-ungară, pe baza trainică a principiilor marxism-leninismului șl internaționalismului socialist, ale independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Ne exprimăm convingerea că prietenia și conlucrarea tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, vor cunoaște o dezvoltare rodnică și în viitor, în interesul poporului român și poporului ungar, al unității țărilor socialiste, a tuturor forțelor antlimperialiste, al cauzei păcii în lume.

la Tokio, baza aeriană americană Tacikawa a fost Înapoiată Japoniei, In urma cererii guvernului Tanaka. Comitetul consultativ, creat tn virtutea Tratatului japono-american, a hotărît, de asemenea, reducerea cu 2100 de oameni a personalului forțelor aeriene americane în arhipelagul nipon, în următorii trei ani.
Chile: Măsuri pentru 

lichidarea speculei• PREȘEDINTELE SALVADOR ALLENDE a emis Un decret privind înființarea Secretariatului național pentru distribuirea produselor de primă necesitate și a încredințat forțelor armate conducerea noului organism — anunță Biroul de informații și radiodifuziune al Președinției republicii.

Prin crearea acestui secretariat se urmărește lichidarea speculei și a tendinței de acaparare

a produselor de primă necesitate, asigurînd distribuirea lor, în mod regulat, populației chiliene.

Erupfia vulcanului 
islandez „Helgafell"După o tăcere de 6 000 de ani, vulcanul islandez „Helgafell“ s-a trezit, brusc, marți, la ora 2,00, ora locală (03 Gmt). Cei aproximativ 5 000 locuitori ai Vestmann-ei — important centru pescăresc al Islandei — s-au vă ■ zut obligați să părăsească insula. Numeroase pescadoare aflate în portul Vestmannaeyjar, precum și alte ambarcațiuni din largul oceanului și de pe coasta islandeză, au venit In ajutorul populației, evacuînd-o. La Reykjavik, capitala Islandei, au fost luate toate măsurile pentru primirea și adăpostirea sinistra- ților.La Reykjavik se apreciază că, dacă activitatea vulcanului con-

tlnuă o perioadă mal îndelungată, există riscul ca o parte din insulă să dispară In mare.
Decesul 

fostului președinte 
al S.U.A. L. Johnson• FOSTUL PREȘEDINTE AL STATELOR UNITE, LYNDON BAINES JOHNSON, a decedat în cursul nopții de luni spre marți, în urma unui atac de cord. în vîrstă de 64 de ani, Lyndon Johnson suferea de o maladie cardiacă. Luni după- amiază, el a fost transportat. în stare gravă, la spitalul militar Brooke, din San Antonio (Texas), dar medicul de gardă, a constatat că decesul se produsese înainte de sosirea la spital. z

Tovarășii JANOS RADAR, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, PAL LOSONCZI, președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, și JENO FOCK, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, au trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășului ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a încheierii Tratatului ungaro-român de prietenie, colaborare și asistență mutuală, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Ungare, al poporului ungar și al nostru personal vă adresăm dumneavoastră și poporului român un salut tovărășesc și bune urări.Principiile cuprinse în Tratatul semnat acum 25 de ani au contribuit cu succes la dezvoltarea colaborării multilaterale dintre țările noastre, la adîncirea prieteniei dintre popoarele noastre, asigurînd o bază trainică pentru încheierea noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, semnat la 24 februarie 1972. Acest Tratat servește, de asemenea, intereselor țărilor noastre, contribuie la întărirea continuă a comunității socialiste, consolidarea unității sale, la cauza păcii și securității.
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