
Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST 

Interviul acordat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESGU, 

REVISTEI „BUNTE ILLUSTRIERTE" 
DIN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

După eum t-a enunțat, la 16 Iunie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a

primit pe ziaristul Gerhard Kruger de la revista „Bunte lllustrierte1 
din Republica Federali Germania, căruia i-a acordat un in 
terviu.
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Așteptată cu viu interes, ieri a început, sub auspicii favorabile, 
vizita oficială a președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România în Republica Federală Germania

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA .CEAUȘESCU, 

întimpinați cu deosebită căldură, 
ospitalitate ș sim/patie la Koln ș Bonn

ÎN ÎNTÎMPINAREA

ZILEI DE 23 AUGUST

Există evenimente politice 
care, prin ampla, lor semnifica
ție. prin înrîurirea pe care o 
exercită nu numai asupra rela
țiilor bilaterale dintre țări, dar 
și asupra evoluției spre destin
dere în Europa, spre colaborare 
între toate statele, polarizează 
atenția opiniei publice.

Un asemenea eveniment II re
prezintă vizita oficială pe care 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. o întreprinde, timp 
de patru zile, în Republica Fe
derală Germania.

In zilele premergătoare sosirii 
șefului statului român, oamenii 
politici, presa, radioteleviziunea 
din țara gazdă au apreciat una
nim că această vizită întrunește 
toate atributele pentru a fi so
cotită drept un eveniment de 
cea mai mare importanță, 
cercurile conducătoare de la 
Bonn exprimîndu-și convin
gerea, asa cum sublinia și can
celarul Willy Brandt, că discu
țiile la nivei înalt româno-vest- 
germane vor contribui la o 
adîncire și mai mare a relațiilor 
dintre țările noastre și vor da 
acestora noi impulsuri.

Se coate spune că, de la sta
bilirea relațiilor diplomatice 
între România și R.F.C.. în 
urmă cu șase ani. s-au extins 
raporturile bilaterale pe plan 
politic, economic, științific, teh
nic și cultural, asemenea relații 
între două țări cu orînduiri so- 
*tal-pclitice diferite fiind o 
strălucită demonstrație a fap
tului că, în lumea de astăzi, se 
impune mai mult ca oricînd 
dezvoltarea colaborării între sta

Gustav Heinemann
„în afară de aceasta, ne bucurăm că în per

soana dumneavoastră, domnule președinte 
al Consiliului de Stat, avem un oaspete care 
se străduiește neobosit și cu succes să asigure 
țârii sale, nu numai din punct de vedere po
litic, un loc de cinste în rîndul popoarelor Eu
ropei, și, în același timp, să construiască o 
Românie modernă în toate domeniile vieții 
umane".

Nicolae Ceaușescu
„Ilustrare elocventă a evoluției pozitive pe 

care au cunoscut-o în ultimii ani raporturile 
româno-vest-germane, vizita pe care o în
treprindem în țara dumneavoastră ne oferă 
posibilitatea de a continua contactele di
recte, de a examina împreună evoluția relații
lor dintre cele două țări și de a pune bazele 
unei dezvoltări și mai susținute a acestora în 
viitor".

Din toasturHe pe care cc1 Jo1 Dreședinți le-au rostit la

DINEUL OFERIT ÎN CINSTEA
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU 
5 9 1
Președintele Republicii Federa

le Germania, Custav Heinemann, 
și soția sa, Hilda Heinemann, au 
oferit la Palatul Augustusburg, 
din localitatea Bruhl, situată în 
apropiere de Bonn, un dineu în 
cinstea președintelui Consiliului 
dc Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și a 

te pe baza respectării principi
ilor independenței și suverani
tății naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc. Tocmai pe o asemenea 
platformă s-au clădit legăturile 
pe multiple planuri româno- 
vest-germane. și rezultatele de 
Dină acum sînt pozitive. Con
vorbirile care vor avea loc. în
tâlnirile șefului statului român 
cu oameni politici, reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri, vizi
tarea unor importante obiective 
economice vor deschide. fără 
îndoială, noi perspective, ample 
orizonturi extinderii colaborării 
și prieteniei dintre țările și po
poarele noastre.

Firește, mai există încă posi
bilități multiple de extindere 
în continuare a circuitului de 
valori materiale și spirituale, 
de promovare a unor forme noi 
al? colaborării, previziunile in- 
dîcînd că volumul schimburilor 
economice va crește în viitorii 
doi ani de la 1.8 la 2,5 miliarde 
mărci — iar actuala vizită oferă 
prilejul identificării de către re
prezentanții celor două țări a 
căilor unei dezvoltări și mai 
largi.

Pe de altă parte, precedînd 
doar cu cîteva zile deschiderea 
lucrărilor Conferinței general
ei! ropene pentru cooperare și 
securitate, eveniment istoric în 
viața continentului, dialogul 
care începe astăzi va prilejui, 
totodată, In mod firesc, și dis
cutarea unui șir de probleme 
legate de traducerea în viață a 
dezideratului unanim de creare 
a condițiilor care să chezășuias-

(Continuare In pag. a H-a)

tovarășei Elena Ceaușescu. Au 
participat vicecancelarul Walter 
Scheel, ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Federale Ger
mania, cu soția, Mildred Scheel, 
Gerhard Jahn, reprezentantul gu
vernului federal și ministru al 
Justiției, Hans Fridcrichs, minis
trul federal al economiei, Horst

Ehmke. ministrul pentru cerce
tare, tehnologic, noștă și teleco
municații, Dietricn Spangenbcrg, 
șeful Cancelariei președintelui 
federal, Ruediger von \Vechmar, 
șeful oficiului federal de presă și 
informații, miniștri, deputați, per
sonalități ale vieții științifice și 
culturale din capitală.

Au luat, dc asemenea, part*  
persoanele oficiale române care îl 
însoțesc pe președintele Consi
liului dc Stat în vizita sa.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială. cei doi președinți au rostit 
toasturi.

PLECAREA
DIN CAPITALĂ

Marți dimineața, a părăsit Ca
pitala. plecind m R.F. Germa
nia. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care, impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, face 
o vizită oficială în această țară, 
la invitația președintelui Repu
blicii Federale Germania, dr. 
Gustav W. Heinemann, și a 
doamnei Heinemann.

In această vizită, șeful statu
lui român este însoțit de tova
rășii Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, 
George Macovescu. ministrul a
facerilor externe, Virgil Acta- 
rian. ministrul industriei con
strucțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii, de consilieri și 
experți.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. erau de față tovarășul 
Ion Gheorghc Maurer și tova
rășa Elena Maurer. tovarășii 
Emil Botnaraș. Manea Mânc.s- 
cu. Paul Niculescu-Mizil, 
Gheocghe Pană. Gheorghe Ra
dulescu. Virgil Trofin. Ilie Ver- 
deț. cu soțiile, Gheorghe Cioara. 
Lina Ciobanu. Florian Dână- 
lsche, Emil Drăgânescu, Janos 
Fazekaș, Petre Lupu. Dumitru 
Popescu. Leonte Răutu. Gheor- 
ghe Stoica. Ștefan Voitec, Con
stantin Băhâlău. Mircn Consta n- 
tincscu, Mihai Dalea. Mih 
Gere. Magdalena Filipaș, Ion 
Ionițâ, Vacile Patili".rț.

E’au orezenți membri ai C-C. 
al P.C.R.. ai Consiliului dc Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești, personalități 
ale vieții noastre științifice. 

culturale și artistice, generali, 
ziariști.

Au* fost dc față Bernhard 
Wolf, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.F. Germania la 
București, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara 
noastră, alți membri ai corpului 
diplomatic.

Miile de bucureșteni aflați la 
aeroport au urat un călduros 
drum bun președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, succes deplin 
în vizita pe care o începe în 
Republica Federală Germania, 
eveniment dc importanță ma
joră în evoluția relațiilor 
româno-vest-germane, ce pune 
pregnant în lumină dorința 
comună a celor două țări și po
poare de a găsi împreună căile 
extinderii și adîncirii colaboră
rii dintre ele, atit în interesul 
lor, cit și al cauzei generale a 
apropierii și conlucrării rodnice 
între națiuni, a destinderii și 
securității în Europa, în întrea
ga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns îndelung, cu cordiali
tate. manifestărilor entuziaste
ale locuitorilor Capitalei, care, 
in această zi. au exprimat din 
nou. cu însuflețire, simțămin
tele întregului nostru popor, de 
Îral’ă stimă și prețuire față de 
șeful statului român, față de 

•activitatea neobosită și contri
buția sa activa la edificarea u
nei lumi mai bune, mai drepte, 
o lume a păcii. înțelegerii și 
cooperării multilaterale între 
popoare.

La o-a 8.30 aeronava prezi
dențială a derulat, îndreptîn- 
du-se spre Koln.

Tinerii coautori

ai unor prestigioase
li v» ■

realizări
Patruzeci șl două de mii de tineri din județul Dolj sînt anga

jați în patriotica întrecere pentru înfăptuirea prevederilor cin
cinalului înainte de termen. In întreprinderile economice, pe 
șantiere și în unitățile agricole, acțiunile uteciste declanșate 
vizează realizarea de produse peste prevederile inițiale, depăși
rea indicelui calitativ și obținerea unor însemnate economii. La 
începutul acestei săptămini ne-am adresat secretarilor de comi
tete U.T.C. din înt-cp-indfe-i economice cu întrebarea : la zi. ce 
realizări raportați în întrecerea utecistă ? Iată o parte din răs
punsurile primite :

COMBINATUL CHIMIC: 20 000 
tone îngrășăminte peste plan
Patru cincimi dintre salariații 

combinatului sînt tineri. De a
ceea se și afirmă aici că ini
țiativa utecistă „Calitatea, pres
tigiul unității noastre" este ac
țiunea ce cuprinde întregul 
colectiv. Iar prin eforturile ce 
se depun pentru folosirea la 
maximum a orei de lucru, a uti
lajelor, instalațiilor și agregate
lor, prin optimizarea proceselor 
de producție, zilei i se dă încăr
cătură maximă. Au fost realizate 
In atelierele întreprinderii uti
laje de mare complexitate cum 
este coloana de condensare pen
tru Fabrica de amoniac al cărei 
termen de execuție a fost redus 
cu șase zile, schimbătorul dc 
căldură al Fabricii de acetilenă 
din gaz, ceea ce a determinat 
un indice superior privind înde
plinirea planului. In fiecare oră 
s-au produs peste plan, de la 
începutul anului și pină acum, 
circa opt tone de îngrășăminte 
chimice. Această depășire s-a

ina a 4-a
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Formarea specialiștilor în profile Iqrgi - iată o idee adesea 
afirmata teoretic și confirmată practic de experiențele cele 
mai moderne in domeniul organizării educației. O idee căreia 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. i-a atribuit sensuri de direc
tivă și de indicație concretă, semnalind necesitatea de a grăbi 
apusul unei discrepanțe încă persistentă in invâțămîntul nos
tru : aceea dintre construcția omului și construcția uneltei de 
producere.

Știm astăzi să concepem, să proiectăm și să executam 
mașini polifuncționaie care realizează rapid, simultan sau 
succesiv, dar cu o surprinzătoare exactitate, o gamă largă de 
operații. Drumul acestora de la planșetă și calc la fluxul 
tehnologic și banda rulantă este parcurs mai intens și mai 
eficient. Obținem la „ieșire" agregate complexe, cu articulații 
automate si telecomandă de dispecerat, multe dintre ele com
petitive cu cele mai avansate făptuiri din alte părți. O inge
nioasă sinteză tehnică, asociată cu o inserție crescîndă de 
inteligență și creativitate ne pune în fața unor produse cu 
care ne mindrim in chip justificat. Se cerea și se cere ca și 
omul constructor să fie pe măsura uneltei pe care o produce 
și pe măsură mediului pe care și-l făurește. Adică multiiateral 
in alcătuire și palifunctianal în acțiune.

Specializarea îngustă, fărâmițarea, meseriei, restricția tim
purie a viitorului spațiu de competențe, încorsetarea artifi-

(Continuare în pag. a V-a)

CORESPON
DENT Ă DIN

JUDEȚUL 
DOLJ

concretizat, în final, în depâși- 
rea producției marfă cu două
zeci de mii de tone îngrășămin
te minerale, cea mai mare parte 
fiind exportată. De asemenea, 
la Fabrica de acetat de vinii 
monomer, din cadrul combinatu
lui, s-au realizat în avans două 
sute de tone, ceea ce înseamnă 
98 la sută din angajamentul 
anual.

CENTRALA TERMOELECTRICA 
IȘALNIJA: Zilnic 90 de tone lignit 

economisit
Acțiunile îndreptate spre mal 

buna folosire a turbogeneratoa- 
relor a permis colectivului de 
muncă de aici realizarea cu de
pășiri a sarcinilor dc plan la 2i. 
Pină acum s-a produs peste 
plan energie electrică însumind 
80 de milioane kWh. Iar repro- 
ieotarea arzătoarelor, acțiune 
înfăptuită de către un grup de 
tineri specialiști, a permis spo
rirea randamentului fiecărei 
tone de combustibil utilizată. In 
felul acesta, zilnic, 90 de tone 
de lignit este economisit. Adică 
necesarul de energie calorică 
pentru producerea a zece mili
oane kWh. In cinstea zilei de 
23 August, angajamentul între
prinderii prevede depășirea sar
cinilor suplimentare propuse 
pentru întregul an.
ELECTROPUTERE: In avans față 

de grafice
Colectivul de muncă al Uzi

nei Elect-oDutere a realizat la 
18 iunie sarcinile ce îi reveneau 
la export pentru primul semes
tru al anului. Au fost livrate, 
peete plan, transformatoare e
lectrice și locomotive ; a fost 
pregătită producția prevăzută 
pentru cel de-al doilea semes-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)
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VI7ITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

(Urmare din pag. [)

că securitatea trainică șl 
laborarea rodnică intre 1 
națiunile Europei. Sint, acestea, 
elemente care imprimă vizitei 
un pronunțat caracter de lucru, 
eonturînd cadrul unui dialog
constructiv în folosul celor două 
părți, ca și în folosul cauzei
generale a securității și destin
derii pe continent și In lume.

Sub aceste auspicii favorabile, 
sub semnul încrederii că aș
teptările celor două țări 
reușita deplină a convorbirilor 
la nivel înalt 
germane se vor împlini, debu
tează vizita 
României socialiste.

Proverbul „Ziua bună se cu
noaște de dimineață" și-a gLw. 
corespondent in începutul ~- = 
bun augur al vizitei președinte
lui Nicolae Ceaușesru. înakr’.e 
onoruri cu care a fost Ir.tî’rr:- 
nat, căldura și ospitalitatea z- 
delor, Interesul viu ți sim;.s,:i 
cetățenilor aflați pe str;,.' 
capitalei, ori în fața primâc.ei 
din Bonn, omagiul adus de ??- 
fii misiunilor diplomatic? a*°<-  
tă prestigiul și stima de care -«*  
bucură și aici, îr. Republica Fe
derală Germania, ca pretutin
deni în lume, șeful statului ro
mân. personalitate eminentă a 
vieții politice internaționale, 
promotor neabătut al cauzei pă
cii, prieteniei și Înțelegerii în
tre popoare. Cu aceste consid®- 
rații. să derulăm impresionan
tul film al primei zile a vizitei.

Placată de la București la ora 
3,30, aeronava prezidențială 
survolează Ungaria si apoi Aus
tria. răstimp în care radiotele- 
ăraflstul de la bord transmite 

in partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu telegrame de salut 
adresate conducătorilor și po
poarelor acestor țări. Zborul se 
desfășoară pe un timp însorit, 
vremea frumoasă dăinuind sl 
oe teritoriul Republicii Federa
le Germania După trei ore sl 
jumătate, avionul coboară lin 
pe pista aeronortului din Ko'.n. 
reactoarele forțelor aeriene vest- 
germane care i-au însoțit de la 
frontieră sahitindu-l Încă o dată 
înainte de aterizare.

în întîmpinarea lnaltilor oas- 
oeți, pe aeroportul lmpodob:t 
iSrbStoreste cu drapelele d*  
stat ale Republicii Socialist*  
România și Republicii Fedflra- 
le Germania au sosit președin
tele Republicii Federale Germa
nia, Gustav Heinemann, cu so
ția sa, Hilda Heinemann, vice
cancelarul și ministrul afarări
lor externe al R.F.G.. Walter 
Scheel, cu soția sa. Mildred 
Scheel, Gerhard Jahn, repre
zentantul guvernului federal și

1 co
toare

în

româno- vest-

. președintelui

ministru al ScstiVet. Mas
derichs. m&iisârial f'ikT
economiei, Kn
primarul rr
Bonn, Dietricț 
Șeful Cance^r.c-. •
lui federal. R-j^dir? 
\V^-hT,r. S
deral de iNtamtiL
Hans Ge^rg ?>*  ?'. sc-.
stat la Misuiteruî -
Externe. Aj de
d* față Constantin C-«- »— •
basad?”»! Rc~vi * B «.

R.F. Germ- « «•
La ieșire- j: țwsirftă a re

trag 2: ti*  V âftBavtt. La
~aâra a-- - _ - - .
re mâr. m Ăi.;

r?<41âtelBXe <• Br-
t *>*•>  OooBMat

OMprțihr i*  itet sr»-
aOcM*  «om* 

ggrwWM 1 foiW li
La rî-'d i «4 ■ r* ’’~‘9 *
Nico’.^ CeaușeiMri p f*r-
de’or oe l-*-  Pățan. Ce*'*!

Virgil A.
persoane

Însoțesc.
Un grup de copii eferl 

doi președinți, tOăÂcâțai 
Ceausescu și doamn*<  
Heinemann buchete de fic-ri

în continuare, e-mardw 
batalionului de gardă prezir.tâ

Ba
!r. 5’ »îa s-\ €ri-^ară, a învățat 
Karl \Urx.

Ores'jî Bonn a rămas în isto
ria -tt. - 1 <or revoluționare ale 
a- . ca unul dintre
. - - mal fierbinți ale OASPEȚI AI PRIMĂRIEI CAPITAEEI

se* 1
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eekr 
E>~>a 
«:ia

■*--i

Sosirea la Bonn

Marți după-amiază, președin
tele Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu, împreu
nă cu persoane oficiale româ
ne care-i însoțesc, au fost oas
peții primăriei capitalei Repu
blicii Federale Germania, a că
rei 
ză

clădire monumentală datea- 
dln secolul al XVIII-Iea.

în vechea și frumoasa piață 
din fața primăriei, în așteptarea 
oaspeților, s-au adunat nume
roși cetățeni ai orașului Bonn, 
care au ținut să-și exprime. în 
acest fel, stima și admirația 
pentru realizările României so
cialiste, pentru politica ei în
dreptată spre consolidarea păcii 
și securității in Europa și în 
lume, simpatia și respectul față

de omul aflat tn fruntea acestei 
țări, care cu o neobosita ener
gie promovează 
leaptă politică de 
peri ta te.

în fața intrării r , .. 
primăriei, oaspeții români sint 
întîmpinați de primarul general 
al orașului. Peter Kraemer. Două 
tinere, îmbrăcate în frumoasa 
și originale costume, ofer.ă to-

această înțe- 
pace și pros-

principale a

varășei Elena Ceausescu un bu
chet de flori. O fanfară into
nează imnurile de stat ale ce
lor două țări.

Primarul general al ora$ulu; 
îî conduce pe Inalții oaspeți in 
istorica sală de goblenuri, undo 
se află si Cartea de aur a ora
șului.

A luat cuvîntul primarul ge
neral, Peter Kraemer.

Cuvîntul primarului genera!

pw mm
Cuvintu! președintelui

n/mc caușrsa/

Este ora 12.45. Prețedi.-.t-.e 
Nicolae tovarisa
Elena Ceauțes<u. iau loc '.a >rr- 
dul unui elicopter spe-iai es 
care se îndreaptă spre Bonn, ia 
reședința președintelui Gustav 
Heinemann — vila Hammer^cb- 
midt — aflată !ntr-un cadru pi
toresc, pe malul Rinului. A:r: va 
avea Ioc un devin intim ''ferit 
în cinstea oaspeților români

Se survolează Bonr.-u!v 
tala Republicii Federate Ger
mania. ora? străbătut ic areie 
Rinului. Aici, unde fluviul pără
sește Munții Re-anieî, luîr.dti-sf 

imul spre eimpțife reri-«‘î

are.

ir

■ul, caai-

drmi—. ....__
de confluent A 
acele mirrsngț*  pe.saje.
prin farmecul Ic*-,  atrag rsr'.ț- 

«tF<IMU*e

•— este un
P!«â 
dez- 
ex- 

teritorialâ. și mal 
la

tii d? țară si din 
găsiri

Fed 
oraș care se 
nu demult, 
voltat mai 
tinderea sa 
precis prin

&n-u’ capitala 
rale Germania

redefineste.
B-r.r.-ui «-a 
mult prin

cuprinderea
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rn- '*■

z. • . B'-’-.n-ul este. în pri-
rr riad politic al Ger
ms Ișrale, și nu numai
p-'îiri se află reședința

——• .ui R.F.G., sediul gu-
verr*'.::  •»: al parlamentului.
Aici ț-~ trează din ce în
-= mai mult inițiativele politi- 
'- LMs/nir. cele 10 landuri ale 
federali*!  Iși păstrează larga 
s'1- autonomie și rolul politic de 
m-e pondere In viața politică 
tater?» a țârii. Politica exter- 
:.â țr.să o importanță

ș| a si ajuns la o am- 
r -’f pe care nu a avut-0 
~ tn întreaga perioadă

Or, politica externă 
*«•*.  —•’fm srmstltuțiel R.F.G., 
«t — dacă nu ex-

în orice caz precum
pănitoare — a Instituțiilor fe- 
Gr»'ăâe.

Prirripale’e partide ale țârii 
înălțat aici sediile națio

nale.
Bonn-ul «e definește acum ca 

un ora» modem, preocupat 
sâ-r. apere personalitatea, mo
rt fentele, să-și protejeze me- 
d<a« ambiant, bogata vegetație 
de pe mal r- R:n:Jtoî. Se re mar
că. de sl.'ei. faptul că. pretu
tindeni. -âîdiriie pab’ic 
Tnmn.-urate de grădini 

Vfs Hammers?hn 
Parlamentau se disting 
frăd:-.:le 
arborî.

Eltroitter-j?
pa:Iste dtr. i 
te*.  preced: r. tel jL
Nicolae Ceausescu, 
cu tovarășa Elena 
însoțiți de suita de 
bat pe jos aleile 
pare.

Oaspeții româ:M 
na ți. la intrarea ! 
de președintele Gustav Heine
mann și de soția sa. împreună 
cu care iau parte la un dejun 
Intim. desfășurat 
mosferă deosebit 
Oaspeții și gazdele ies. 
pe terasa de unde se 
o splendidă panoramă 
Iul, se întrețin cordial 
tograflază Împreună.

sînt 
pa

și 
prin

Lor

aterizează pe o 
apropierea resedin- 

Tovarășul 
Împreună 

Ceaușescu, 
onoare, stră- 
ur.uî frumos

»!nt Inîmpi- 
în resedințA.

!ntr-o at- 
de cordiala, 

apoi,
deschide 
a Rinu- 
și se fo-

Excelențe,
Doamnelor și domnilor, 
în numele cetățenilor si 

Consiliului orașului Bonn, aflat 
aici pentru a vă saluta pe dum
neavoastră, am marea cinste să 
vă adresez, domnule președinte 
al Consiliului de Stat, stimatei 
dumneavoastră soții și însoți
torilor dumneavoastră un foarte 
cordial salut de bun venit.

In Cartea de aur in care, spre 
satisfacția și recunoștința noas
tră, semnează oaspeții noștri da 
tail. se află și semnătura minis
trului de externe romii, rare 
In armă ca < ani a fost primai 
ministru de externe al unui stat 
socialist venit in misiune afi- 
riali in 
Germania, 
vest-germane au 
dezvoltare continuă, 
doi an| fn urmi. L 
nostru federal a sosit in Româ
nia in cadra] unei vizite oficiale 
la București, se «Dan *xpa«?  
mari pancarte pe care se putea 

„Trăiască prietenia Intre 
poporul Repu- 

Gertnania".
Excelențe, ati 
cu însoțitorii

al

Republica Federali 
Relațiile romlno- 

cuaoseut • 
Ci nd, eu 

președintele

citi : 
poporul rămân s| 
bllcîi Federale 
Dumneavoastră, 
venit împreună _ 
dumneavoastră pe malul Rinu
lui pentru a pune Ui că un jalon 
a| relațiilor de prietenie dintre 
popoarele noastre. Și chiar dară 
Bonn-ul se află așezat pe Rin, 
noi sintem pe deplin constienți 
că nu «intern numai o țară a 
Rinului, dar si o țară a Dunării. 
Acest fluviu care a jucat un ml 
in destinele Europei sud-estice. 
Dunărea — care isl are Izvorul 
în Republica Federală și se varsă 
in România, in Marea Neagră

— nu a dezbinat niciodată po
poarele. Pot să spun efi relați
ile dintre țările noastre au o 
tradiție îndelungată. Orașul 
Bonn este mlndru de faptul 
că a putut găzdui tocmai în a- 
ceastă lună o expoziție a ope
relor celui rna| însemnat pictor 
român al timpului său — Gheor- 
ghe Petrașcu. Vedem in aceasta 
o contribuție la eforturile reci
proce de 
poarelor 
culturală 
contribui 
proră.

Ea fe| 
ce ne-a fost oferită prin invita
ția Institutului român pentru 
relații culturale cu străinătatea : 
de a prezenta la București, in 
primăvara anului viitor, orașul 
Bonn In imagini șl sunet.

Excelență, 
In amintirea 

ea 0 expresie a 
ați acceptat să 
tea de aur, am 
rim opere ale 
Ludwig van Beethoven, 
s-a născut aici, pe malurile Ri
nului, și carp și-a desăvlrslt 
opera pe malul Dunării. Dorim 
să reliefăm șl prin aceasta 
voința noastră de a trăi în a- 
eeeași armonie cu toate po
poarele pe care o exprimă șl 
muzica lui Beethoven.

La sfîrșitul cuvlntului său, 
primarul general înmlnează oas
peților o casetă, conținînd 
discurile celor 9 simfonii ale lui 
Ludwig van Beethoven.

Primit cu aplauze, ia cuvîntul 
președintele Nicolae Ceaușescu.

a face cunoscută po- 
noastre moștenirea 

a tării prietene, de a 
la intelegerea reci-

ne bacuri posibilitatea

acestei vizite ?î 
recunoștinței c8 
semnați in Car- 
vrea să vă ofe- 

rompozi torului 
care
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„Punctul culminant al relațiilor dintre cele două țări“
Vizita președintelui Consi

liului de Stai al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ți a tova
rășei Elena Ceaușescu in Re
publica Federala Germania 
se bucură de atenția întregii 
prese vest-germane de marți, 
26 iunie, care consacră aces
tui eveniment spații largi, la 
loc de frunte. Presa folosește 
acest prilej pentru a scoate »n 
evidență hunele relații dintre 
cele două țări, perspectivele 
lărgirii și adînririi lor in viitor. 
In interesul ambelor state, al 
păcii și cooperării pe conti
nentul european.

Se subliniază, in mod deo
sebit, faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este pri
mul șef al unui stat socialist 
care face o vizită oficială în 
această țară, menționtndu-se, 
totodată, că relațiile diploma
tice dintre cele două tari da
tează din 1967 și că ele au 
cunoscut o evoluție pozitivă 
reciproc avantajoasă.

în note și comentarii, zia
rele vest-germane relevă per
sonalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa

neobosită pe plan internațio
nal pentru afirmarea in rela- 
țiiUe dintre state a principialor 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in trebu
rile interne ale altor state, 
avantajului reciproc.

In numeroase articole este 
exprimată convingerea că vi
zita președintelui Nicolae 
Ceaușescu ca marca o etapă 
nouă in relațiile bilaterala și 
va constitui o contribuție de 
scnmfi la procesul de destin
dere și securitate fn Europa, 
la întărirea păcii în lume.

Simpla enumerare a unor 
titluri este semnificativă pen
tru întregul climat în care a*e  
loc vizita solilor 
român. Astfel, 
„GENERAL 
care apare în capitala R. F. 
Germania, își intitulează ar
ticolul dedicat acestui eveni
ment : „Bonnul salută vizita 
de stat a președintelui Nicolae 
Ceaușescu". „STUTTGAR- 
TER NACHRICHTEN" pu
blică un articol sub titlul 
„Vizita lui Nicolae Ceaușescu 
— o încoronare a relațiilor cu

poporului 
cotidianul 

ANZE1CER",

Eowadma1*,  ga wi comentariu 
pe aceecji temă intitulat. 
„Ln ouprft âanecenrt". Co
tidianul munrhenez „SUD- 
DEUTSCHE ZEITUNC" no
tează : „Bonnul elogiază bu
nele relații cu Bucureștiul", 
iar ziarul .DIE WELT" ca
racterizează vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu drept 
„punctul culminant al rela
țiilor dintre cele două țări".

c*ete".  Ziarul încheie comen
tariul cu cuvintele „Ceaușescu 
e^te nu numai un oaspete 
binevenit în Republica fede
rală. El este, în același timp, 
un interlocutor de o impor
tant 4 deosebită".

Sub titlul „Un oaspete di
namic", ziarul „GENERAL 
ANZE1GER" subliniază că 
„de la stabilirea relațiilor 
diplomatice între Bonn și

aprecieri ale presei
vest-germane

Referindu-se In conținutul 
întrevederilor ce se vor desfă
șura la Bonn „FRANKFUR
TER ALLGEMEINE" scrie 
că : „In centrul atenției vor 
sta politica de destindere și 
problematica relațiilor econo
mice". „STUTTGARTER 
ZEITUNG" subliniază că 
„prin venirea oaspetelui ro
mân în Republica federală, 
primul șef de stat al unei țări 
est-europene, ne putem aș
tepta la tratative foarte con-

București, relațiile bilaterale 
s-au dezvoltat în mod îm- 
hucurător și pozitiv pe toate 
planurile", Vizita președinte
lui Ceaușescu este menită să 
marcheze o „etapă nouă a 
acestor relații, care vor fi 
caracterizate printr-o conlu
crare sporită".

Ziarul de mare tiraj din 
regiunea Ruhrului, „WEST- 
DEUTSCHE ALLGEM E-
INE", care apare la Essen, 
menționează, intr-un amplu

articol, că președintele Nicolae 
Ceaușescu „și-a ciștigat prin 
politica sa externă o largă 
apreciere internațională". Re- 
ferindu-se la stabilirea, in ia
nuarie 1967, a relațiilor di
plomatice dintre cele două 
țări, ziarul constată că aceas
tă acțiune a României a con
stituit o contribuție dintre 
cele mai semnificative la 
afirmarea noii politici răsări
tene a guvernului federal.

Cotidianul economic 
„HANDELSBLATT" scoate 
tn evidență caracterul pozitiv 
și reciproc avantajos al rela
țiilor economice și de coope
rare industrială dintre Româ
nie șt R. F. Germania. Exem- 
plificind. cu cifre evoluția 
ascendentă a acestor relații, 
ziarul ajunge la concluzia că 
„tn domeniul cooperării vest- 
germano-române s-au realizat 
pînă în prezent experiențe 
hune". Ahordînd aceeași pro
blemă. ziarul hamhurghez 
„DIE WELT" notează „sur
prinzătorul salt în direcția 
modernizării economiei" reali
zat de România și consideră 
că partenerii vest-germani au

interesul să dezvolte relațiile 
economice cu țara noastră.

Cotidianul „SUDDEUT- 
SCHE ZEITUNG" din Mun- 
chen elogiază voința dîrză a 
șefului partidului și statului 
român de a transforma in de
cursul unei singure generații 
— România. țară care la 
sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial se număra 
printre cele mai înapoiate din 
Europa, intr-un stat industrial 
modern.

„RHEINISCHE POST" 
consideră că Republica Fede
rală Germania trebuie să ma
nifeste inițiativa tn dezvol
tarea cooperării economice, 
tehnice și științifice cu Româ
nia pentru că „istoria a de
monstrat că interesele econo
mice concrete, relațiile și ra
porturile de cooperare au fo
losit întotdeauna și obiective
lor politice". O importanță 
similară acordă vizitei 
posturile de radio și televiziu
ne din R.F. Germania, care, 
în informații și comentarii, 
relevă momentele principale 
ale evenimentului și semnifi
cația sa.
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Domnule primar general, 
Doamnelor și domnilor consi

lieri,
Aș dorî, în primul rînd, sB vft 

mulțumesc pentru salutul și 
primirea pe care ne-ați făcut-n 
la primăria orașului Bonn, capi
tala Republicii Federale Ger
mania. Doresc, la rindul meu să 
vă adresez dumneavoastră sî 
populației capitalei Republicii 
Federal? Germania, în numele 
meu. al soției, al poporului 
meu, un salut cordial și cele 
mai bune urări. Sint bucuros 
că pot Să adresez primele cu
vinte pe pămintul Republicii Fe
derale Germania în capitala 
statului, întregului popor al re
publicii dumneavoastră.

într-adevăr. între țările noas
tre s-au dezvoltat, în ultimii 
ani. relații de colaborare hurte. 
Stabilirea relațiilor diplomatice 
cu sase ani In urmă s-a dove
dit foarte hună, atit pentru ra
porturile dintre țările 
poarele țărilor 
pentru cauza colaborării în Eu- 
rona și în general în lume.

Intr-adevăr, în trecut, între 
popoarele noastre au existat re
lații de largă colahnrare. Istoria 
cunoaște multe momente imnor- 
tante — și întotdeauna Dunărea 
a constituit un fluviu de legă
turi atit comerciale, cit șl cul
turale și științifice, a contribuit 
Ia dezvoltarea colaborării din
tre popoarele din această parte 
a Europei și popoarele din estul 
conți nen tul ui. Sperăm ca și în 
viitor — mei cu seamă in ac
tualele condiții ale progresului 
științei si tehnicii — Dunărea șl 
Rinul sS n? poată un| și prin le
gaturi directe de comunicație, 
prin canalul care se constru
iește. și, în felul acesta, să con
tribuie și mai mult la dezvol
tarea colaborării noastre econo
mice. științifice și culturale.

Trăim în asemenea condiții 
rînd popoarele se gindesc cum 
să acționeze pentru a crea o 
lume mai bună, mai dreaptă, o 
lume a colaborării și păcii. Am 
dori ca vizita pe care o facem 
astăzi in Republica Federală 
Germania, ca răspuns Ia vizita 
președintelui

și po- 
noastre, elf «I

Heinemann de a*

cum doi ani și la invitația sa, 
să constituie un nou moment 
important în dezvoltarea viitoa
re a colaborării dintre statele 
noastre, dintre popoarele noas
tre.

Vă mulțumesc pentru faptul 
efi ne-ațl înminat aceste opere 
minunate ale lui Beethoven. In
tr-adevăr, muzica sa a fost în
totdeauna un simbol al păcii și 
colaborării, în general muzica 
a vorbit întotdeauna un limbaj 
comun, al colaborării si apro
pierii între popoare. De aceea 
am primit acest dar minunat ca 
un simbol al dorinței comune a 
popoarelor și statelor noastre 
de a colabora in domeniile eco
nomiei, științei, culturii, al mu 
sicii, in toate domeniile de acti
vitate, pentru a face ca pe con
tinentul nostru să triumf? o po
litică nouă, de colaborare și de 
pace. (Aplauze).

în Încheierea ceremoniei de 
la primăria orașului Bonn, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
invitați să semneze in Cartea dt? 
aur a primăriei.

Apoi, în cabinetul de lucru al 
primarului, șeful statului ro
mân li sint prezentați membrii 
consiliului primăriei, alcătuit 
din reprezentanții principalelor 
trei partide : social-democrat,
creștin-democrat și liberal-de
mocrat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ies 
pe balconul primăriei, de unde 
răspund mulțimii venite in piața 
pentru a-i saluta pe solii po
porului român.

La ieșirea din clădirea primă
riei, șeful statului român, tova
rășa Elena Ceaușescu, sint 
aplaudați cu căldură, din nou, 
de către cetățenii Bonn-ului, 
veniți să-și exprime sentimen
tele de stimă și prețuire față de 
România și conducătorul ei.

Oaspeții se întorc cu mașini
le la reședința de la Gymnich, 
Sînt străbătute arterele princi
pale ale orașului, 
cărora cetățenii 
prietenie pe solii 
mân.

de-a lungul 
li salută cu 
poporului ro-

DE LA BORDUL AVIONULUI
secretar general al Parti- 

Prp?edintele Consiliului d? Stat al 
iovarăsului JANGS 

il Comitetului Central al Partidului 
...-----' PAL LOSONCZ1,
al Republicii Populare

Tovarășul N’CCLAZ 1------ -----------
dnluî Comunist Român, ț.................
Republicii Socialiste România a adresat 
KADAR. prini-spcrelar al C.„.
Muncitoresc Socialist Ungar și tovarășului 
președintele Consiliului Prezidențial 
Ungare, următoarea telegramă :

Survollnd teritoriul Republicii Populare Ungare, doresc să 
vă adresez dumneavoastră și întregului popor ungar prieten 
un cordial salut tovărășesc și cele mai bune urări de noi succese 
pe calea socialismului, a înfloririi multilaterale a patriei

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a adresat președin
telui federal al Republicii Austria, FRANZ JONAS, urmă
toarea telegramă ;

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

i
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

Toastul președintelui Toastul președintelui
Fermitate,

GUSTA IT HEINEMANN NICOLAE CEAUȘESCU
căldură,

Domnule pre.ședinte al Consi
liului de Stat,

Soția mea și cu mine ne bucu
răm foarte mult să vă putem 
saluta pe dumneavoastră, dom
nule președinte al Consiliului 
de Stat, pe soția dumneavoas
tră, precum și pe doamnele și 
domnii din suita dumneavoas
tră, în Republica Federală 
Germania.

Prin vizita dumneavoastră, 
domnule președinte al Consiliu
lui de Stat, relațiile bune, prie
tenești care s-au dezvoltat între 
țările noastre in ultimii ani ca
pătă o expresie evidentă.

în persoana dumneavoastră 
noi salutăm pe șeful de stat al 
unei țări care a restabilit încă 
de mult timp relațiile diploma
tice cu Repuhlica Federală 
Germania.

Sub conducerea dumneavoas
tră clarvăzătoare, politica ex
ternă a țării dumneavoastră 
este călăuzită de multă vreme 
de cunoașterea politică, con
form eăreia pacea și destinde
rea vor putea fi reinstaurate în 
Europa numai dacă noi vom as- 
upa prăpăstiile provocate de 
evenimentele din timpul răz
boiului și din perioada postbe
lici si vom construi pe locul a- 
«<tora un viitor nou, al colabo
rării și încrederii reciproce. 
Este doar o constatare a fapte
lor că România și-a asumat de 
ani de zile un rol de pionierat 
pentru înfăptuirea multor idei 
a căror transpunere în viață 
intr-un cadru european general 
n așteptăm azi de la Conferin
ța de securitate și colaborare 
ia Europa.

In afară de aceasta, n%bucu-« 
răzn că în persoana dumnea
voastră, domnule președinte al 
Consiliului de Stat, avem un 
oaspete care se străduiește neo- 
bosit și cu succes să asigure ță
rii saJe, nu numai din punct de 
vedere politic, un loc de cinste 
în rindul popoarelor Europei, 
si, in același timp, să constru
iască 
toate domeniile

Cu admirație și simpatie se 
'urmărește în țara mea modul 
în care dumneavoastră condu
ceți cu forță deosebită con
strucția economică și industria
lă a României și dați o nouă 
strălucire moștenirii sale cultu
rale.

Acum doi ani, soția mea și cu 
mine am avut onoarea și plăce
rea de a fi oaspeții dumnea
voastră în România. Ne amintim 
cu plăcere de frumoasele zile 
net ne cu te în țara dumneavoas
tră. Monumentele admirabile 
ale trecutului, cum ar fi mînă- 
stirile din Moldova, și evoluția 
economiei aflate într-o dezvol
tare rapidă, râmîn pentru noi 
impresii de neuitat.

In timpurile de astăzi, in 
care viața se dezvoltă rapid, 
doi ani reprezintă numai o 
scurtă perioadă. Acești doi ani 
marchează insa în relațiile din
tre statele noastre o perioadă 
în care colaborarea a atins un 
înalt grad de intensitate în mul
te domenii. Acești ani au evi
dențiat, în mod clar, că între 
state cu orînduiri sociale dife
rite este posibilă nu numai o

o Românie modernă în 
vieții umane.

conviețuire pașnică, ci mult mal 
mult și anume : colaborare, 
schimburi și soluționarea multor 
sarcini comune.

Ar fi prea mult dacă aș în
cerca acum să enumăr toate 
succesele colaborării noastre. 
Permiteți-mi, de aceea, să amin
tesc numai pe cele mai impor
tante, demne de exemplu.

In domeniul politic, cele două 
țări și-au prezentat concepțiile 
în probleme bilaterale și inter
naționale în cadrul multor con
vorbiri și la toate nivelele, rea- 
lizind un grad îmbucurător de 
concordanță. Aceste convorbiri 
au contribuit ca ambele state 
să recunoască, intr-o măsură 
crescindă. valoarea și importan
ța eforturilor partenerului pen
tru crearea unui climat de secu
ritate și pace în Europa.

Atât schimbul de mărfuri, cit 
fi colaborarea între întreprin
deri din țările noastre au cres
cut permanent in ultimii ani. 
Sînt sigur că aceste schimburi 
economice aduc o contribuție 
fructuoasă la dezvoltarea țării 
dumneavoastră in direcția unei 
colectivități moderne și produc
tive.

întâlnirile dintre germani si 
români s-au înmulțit permanent 
în ultimii ani. Oameni de știin
ță și de artă din rele două țări 
fac un schimb intens de idei.

Anul acesta vor vizita, proba
bil. România — n de altfel si 
anul trecut — peste un sfert de 
milion de cetățeni ai Republi
cii Federale Germania, și ’hu- 
mărul românilor care ne vizi
tează țara crește in mod îm
bucurător. Fu sper că această 
evoluție se va menține și se va 
intensifica. Contactele umane 
dintre țările noastre reprezintă 
n contribuție re nu trebuie sub
apreciată pentru o mai bună cu
noaștere și înțelegere reciprocă.

Cele două țări și guverne'e 
lor pot face cu mindrie și sa
tisfacție un bilanț asupra celor 
realizate prin colaborarea 
fără a neglija atenția ce 
buie acordată sarcinilor de 
tor. In ajunul Conferinței 
securitate și colaborare în 
ropa cele două părți au reali
zat deja. Intr-o măsură mare, 
ceea ce va constitui țelurile și 
sarcinile acestei întâlniri im
portante a guvernelor țărilor 
europene.

Colahorarea germano-românfi 
ne îndreptățește pe noi toți să 
privim viitorul cu speranța „1 
încredere. Eu sînt sigur ca a- 
coastă vizită va deschide 
nou capitol în raporturile ger- 
mano-române, Nu doresc ca 
în această seară să vorbesc nu
mai despre retrospectiva și des
pre perspectiva relațiilor noas
tre.

Doresc să aduc un omagiu șl 
hunului obicei de a evidenția 
în asemenea ocazii solemne si 
de prietenie elementele comune 
istorice și spirituale.

Mă refer la un trecut mult în
depărtat, atunci cind amintesc 
timpurile în care țara 
neavoastră. de altfel și 
toriul pe care ne aflăm 
tăzi, făceau parte din 
imperiu și anume din Imperiul 
roman.

In secolul trecut, ba chiar și
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de 
Eu-

dum- 
terito- 

noi as- 
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In timpul generației melc, la noi. 
nemții, era foarte vie conștiința 
că gindirea noastră și concepții
le noastre de evaluare poartă 
amprenta profunda a acestor 
timpuri romane, care le-au in
fluențat in mod determinant. E- 
pnea romană este mai apropia
tă poporului dumneavoastră nu 
in cele din urmă. prin limba 
care iși are rădăcinile In ace
le timpuri. însusi numele po
porului si al țării dumneavoas
tră evidențiază originea și în
ceputul istoriei lor in epoca 
romana.

I a readucerea In conștiință a 
originii poporului dumneavoas
tră a contribuit in mod substan
țial și omul, căruia ii aduceți 
un omagiu prin sărbătorirea a 
475 ani de la naștere. Mă refer 
la umanistul și reformatorul 
Johannes Honterus. care a pur
tat si numele de Johannes 
Gross, mai cunoscut nouă, si a 
cărui statuie am văzut-o in fata 
Bisericii Negre din Brașov, in 
timpul vizitei mele in Transil
vania.

Honterus a făcut parte dintre 
marii fii ai patriei sale, căruia 
legăturile ru spațiul d*  limbă 
germană i-a dat impulsuri in- 
sufletitnare. FI este un exem
plu de reprezentant al cetățeni
lor români de limbă germani — 
sașii transilvăneni, care in urmă 
cu mai bin*  de nouă sute de 
ani. si șvabii bănățeni, in urmi 
cu mai bine de două sute ac 
■ ni. aii emigrat in tara dumnea
voastră. pe care ei, împreuna 
ru locuitorii români, au culti
vat-o. prntriat-n și au apqrat-o. 
Acești emigrant» au găsit în 
Transilvania si Banat <■ nouă 
patrie căre>a l-au nurtat credin
ță secole de-a rindul si in vre
muri de impas si de pericol. Ei 
au creat in literatură și artă o- 
pere remarcabil*  care sînt cu
noscute nu numai la dumnea
voastră. ci au pătruns si în spa
țiul de limbă si cultură germa
nă. Și astăzi. încă, atât ma.iori- 
ta4«a acestei grupuri etnic*  care 
trăiește în România, cît și acea 
parte care, ra urmare a războ
iului si a evenimentelor de 
rlupă război, trăiește în Republi
ca Federală Germania. consti
tuie un element important de le
gătură între țările noastre.

N’u exagerez deloc cind snun 
că raporturile noastre deosebite 
cu ț«ra dumneavoastră — dom
nule președinte al Consiliului 
de Stat — se datoresr într-o 
măsură esențială activității de 
mijlocire și propagare pentru 
patria lor română, a compatrio- 
țilnr dumneavoastră de limbă 
germană.

In speranța că aceste elemen
te comune contribuie la dezvol
tarea în continuare, intr-un spi
rit fructuos și prietenesc, a rela
țiilor politice, economice și cul
turale. precum și a legăturilor 
umane, și in dorința ca dum
neavoastră, domnule președinte 
al Consiliului de Stat, să reali
zați marile sarcini pe care vi 
le-ați propus dumneavoastră șl 
țării dumneavoastră —

rog pe cei prezent! să ridice 
paharul pentru fericirea dum
neavoastră, n stimatei dum
neavoastră soții si pentru pros
peritatea poporului român.

Domnule președinte.
Doresc să vă ev prim !■ nu

mele meu și a| soției vii mul
țumiri pentru invitația de ■ face 
această plăcută vizită, pentru 
•spița ii taica cu rare ne in con- 
jurați și să vă adresez, cu acest 
prilej, dumneavoastră, soției 
dumneavoastră, precum și în
tregului popor din Republica 
Federală Germania, salutul nos
tru călduros.

Ilustrare elocventă 
ției pozitive pe care au cunns*  
cui-o ia ultimii ani i 
româno-iest-germane, 
pe care • întreprindem 
dumneavoastră ne 
bJilatea de a continua

a evolu-

r a por tui iîe 
vizita 

in țara 
oferă poxi- 

c<m tar
te le directe, de a examina îm
preună evoluția relațiilor 
tre cele 
a pune 
voi țări și 
cestora în 
șase ani de 
rilor diplomatice dintre 
bllra Socialistă România si Re
publica Federală Germania — și 
constatăm cu satisfacție ci. in 
acest răstimp, viața a confir
mat pe deplin justețea si opor
tunitatea acestui act politic. A- 
pare astăzi mai pregnant ca ari
cind că hotărire» luată in anul 
1967 de țările noastre, de a sta
bili raporturi diplomatice, a co
respuns pe deplin intereselor 
ambelor popoare de a dezvolta 
relații 
timp, a 
cerințe 
ționale.
rea «i accelerarea procesului ge
neral de normalizare a raportu
rilor dintre state si a climatului 
politic european, la cauza des
tinderii si colaborării pe conti
nent și in întreaga lume.

Fără îndoială că un rol deter
minant in dezvoltarea multilate 
rală 
avut 
intre 
cosi 
plăcpre, domnule președinte, în
tâlnirile pe care le-am avut si 
eoni orbirile purtate cu prilejul 
vizitei pe care ați făcut-n cu dai 
ani în urmă, in România.

în toți acești ani s-a dezvoltat 
puternir colahorarea reciprocă. 
Au cunoscut o continuă extin
dere și diversificare schimburile 
de mărfuri, Republica Federală 
Germania situindu-se pe locul 
doi in camcrțul exterior al Ro
mâniei si pe primul loc ia co
merțul cu tarile occid miale. 
S-au înregistrat importante rea
lizări in cooperarea economică 
și tehnico-științifică. precum «f 
pe linia schimburilor culturale, 
turistice, sportive și de altă na
tură. Am convingerea că stadiul 
actual al relațiilor romăno-vest 
germane pune in lumină sufi
ciente posibilități de a da noi 
dimensiuni colaborării reciproc 
avantajoase dintre țările noas
tre.

Dumneavoastră, domnule pre
ședinte. ați amintit aici că In
tre români șj germani există 
străvechi legături istorice. încă 
de pe vremea cind teritoriile pe 
care se află țările noastre apar
țineau aceluiași imperiu roman. 
Ati amintit, de asemenea, rolul 
jucat în dezvoltarea acestor le
gături de sașii si șvabii stră
mutați cu rate de ani In urmi

din- 
de 

dez-
două țâri și 
bazele unei 
mai susținute 
viitor. S-au împlinit 
la stabilirea raportu- 

Repu-

bilaterale si. in același 
răspuns nemijlocit unor 
reale ale vieții intema- 
contribuind la stimula-

a acestor raporturi l-au 
contactele la nivel înalt 
țările noastre. In a- 

conteszt, doresc să evoc cu

Solemnitatea depunerii unei coroane
LA MONUMENTUL DIN HOFGARTEN

I f

La Hofgarten, în fața impună
toarei clădiri a Univers itățli din 
Wnn. se află un monument de 
o simplitate impresionantă, în
chinat celor câzuți în lupta 
Împotriva fascismului, ca și tu
turor acelora a căror viață a 
fost curmată în perioada Întu
necată a regimului hitlerlst. O

placă d® bronz, care poartă 
Inscripția cu litere în relief 
„Victimelor râzhoaielor șl tira
niei", constituie un îndemn de 
a nu se mai admite niciodată 
repetarea unor asemenea orori.

Pe două catarge înalte, In fa
ța monumentului, sînt arborate 
drapelele celor două țări. O

?
ardfi militară prezintă onorul, 
n Imediata apropiere s-au a- 
dunat numeroși cetățeni, care 
lntîmpină cu căldură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu. Șeful 
statului român răspunde cu 

cordialitate saluturilor ce îi sînt 
adresate.

Insoțit de Inspectorul general 
al forțelor arma*e  federale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu de
pune la placa comemora tiv fi o 
coroană de garoafe roșii și albe 
în acordurile unui imn solemn.

Președintele Consiliului de 
Stat păstrează un minut de re
culegere-

pe pamintul țării mele și care, 
astăzi, bucurindu-se de depline 
drepturi si libertăți, de largi po
sibilități de a se afirma multila
teral pe planul vieții sociale, 
trăiesc și muncesc în strinsă u- 
nitate ru poporul român, adu- 
cindu-șî contribuția la progresul 
și înflorirea patriei comune — 
România socialistă. In decursul 
secolelor popoarele noastre, co
laborând între de. au contribuit 
la progresul economiei, științei, 
culturii, al civilizației mondiale.

Vorbind de trecut trebuie să 
acționam pentru făurirea pre
zentului șj viitorului de cola
borare și pace pentru popoarele 
noastre, pentru întreaga ome
nire.

Există toate premisele ea ra
porturile dintre Republica So
cialistă România si Republica 
Federală Germania — rare se 
întemeiază pe principiile egali
tății in drepturi, respectării in
dependenței sj suveranității 
naționale, neamestecului in tre
burile interne și avantajului 
mutual — să cunoască in conti
nuare o evoluție multilaterală 
oferind un exemplu și n dovadă 
concretă că, atunci cind se por
nește de la încredere, de la dn- 
rinta sinceră de a colabora în 
deplină egalitate, deosebirile de 
orinduirr socială nu pot si nu 
trebuie să constituie o piedică 
în calea promovării de rapor
turi normale și fructuoase intre 
state.

Domnule președinte.
Sintem astăzi cu toții marto

rii unor mari și profunde 
transformări in viața internațio
nală. a afirmării unui curs nou, 
îndreptat spre destindere si 
colaborare intre state. Vi
zita noastră în Republica Fede
rală Germania are loc cu citeva 
zile înaintea începerii Confe
rinței general-europene consa
crată securității și colaborării. 
România și-a adus aportul con
structiv la lucrările pregătitoare 
de la Helsinki și este hotărîtă 
să acționeze și in viitor cu toa
tă fermitatea pentru a contri
bui la reușita conferinței. în
săși ț-nerra conferinței repre
zintă un eveniment de impor
tanță istorică în viața Europei, 
care a cunoscut atâtea frămin- 
tari și războaie. Conferința tre
buie să pună bazele unei cola
borări multilaterale intre toate 
statele continentului și instau
rării unor relații noi. întemeiate 
pe respectul deplin al indepen- 
ței și suveranității fiecărui stat, 
pe aplicarea fermă a principiu
lui egalității în drepturi, pe eli
minarea oricăror ingerințe in 
treburile interne și pe avantaj 
reciproc. Conferința trebuie să 
adopte documente care să ex
cludă forța și amenințarea cu 
forța și să ofere garanții reale 
fiecărui popor că se va putea 
dezvolta in mod liber, la adă
post de orice agresiuni. Este în 
interesul tuturor popoarelor 
europene ca apropiata conferin
ță să deschidă calea unei largi 
ți neîngrădite colaborări — e- 
conomice, tehnico-științifice, 
culturale și de altă natură — 
între toate statele, fără deose
bire de orinduire socială, 
înfăptuirea unor noi relații 
continentul nostru trebuie 
pornim de la necesitatea lichi
dării divizării actuale și să fău
rim e Furcpă unică — înlătu
ri nd toate barierele artificiale — 
a tuturor națiunilor libere și e- 
gale in drepturi. Se poate spu
ne. fără a greși, că reuniunea 
general europeană oferă o șan
să unică pentru a făuri un nou 
destin de pace și colaborare, de 
înțelegere Intre popoarele Euro
pei. Trebuie să facem totul pen
tru a răspunde așteptărilor po
poarelor noastre, tuturor națiu
nilor lumii care privesc cu în
credere spre această conferință.

înfăptuirea securității eu
ropene presupune și măsuri 
concrete de dezangajare mi
litară. In ce privește reu
niunea preliminară de 'a 
Vira*  eu privire la redu
cere*  trupelor din țările Euro
pei Centrale. România pornește 
de la faptul că problemele mi
litare. chiar parțiale șl chiar 
dacă se referă numai ]*  o anu
mită zonă a Europei. privesc 
deopotrivă toate țările europe
ne si de aeeeoi este necesar ca la 
aceste negocieri să-și apună 
cwvîntnl toate statele.

România acordă a mare În
semnătate extinderii colaborării 
Intre țările din Ralcani si iniție
rii de acțiuni concrete In vede
rea trnns’nrmărfi acestei regiuni 
Intr-a zonă fără arme nucleare, 
firi hore militar*  ri trupe străi
ne. Tra^fernim Balcanilor 
tntr-o reriwpe a picii si colabo
rării enre«pw*de  atit Intereselor 
popoarelor respective, rit ti cau
zei păcii !■ Europa ți In Intrra- 
<• l«nm

Viitorul pieii «i aeruritățil 
popoarelor depinde de eforturi
le pe car*  toate natinnile chit 
chemate *4  le facă la direcția 
impunerii nranr măsuri eon crete 
pe linia dezarmării generale, și 
In primai rfnd a celei nucleare. 
In această privință, trebuie <1 
se fad mal puternic aurit gla
sul tuturor popoarelor, al opi
niei publice mondiale. a«tfe1 ca. 
realmente, problemele dezarmă
rii «ă devină preocuparea tutu
ror statelor «| <ă se 
adnotarea de măsuri

tm salutat Acordul 
ri< pentra încetarea 
din Vietnam <i considerăm 
este necesar «ă se acționez® ru 
trată fermitatea pentru reali
zarea păcii. FM® necesar ca toa-

tc popoarple din Indochina să 
fie lăsate să-și rezolve proble
mele corespunzător voinței lor, 
fără nici un amestec din afară.

Este, de asrmenea, timpul să 
fie intensificată lupta popoare
lor pentru stingerea focarelor de 
tensiune si război care mai stă
ruie in diverse zone ale globu
lui și. în primul rînd, pentru 
soluționarea conflictului din O- 
rientul Apropiat. în 
pe baza Rezoluției 
d*  Securitate din 
1W7.

Pe agenda politică 
azi continuă să se afle, de ase
menea. ca probleme majore ce 
trebuie să-și găsească o rezol
vare. lichidarea oricăror vestigii 
■ le colonialismului și neocolo- 
nialismului. înlăturarea stării de 
subdezvoltare în care se mai 
află unele slate, sprijinirea e- 
forturilor popoarelor care au 
pășit pe calea dezvoltării libere, 
de sine stătătoare.

Soluționarea durabilă și echi
tabilă a tuturor problemelor ru 
care confruntă omenirea 1111 
se poate realiza decît cu parli- 
cinarea tuturor popoarelor — fie 
ele mar. mijlocii sau mici — 
cu drepturi egale la viața 
ternațională. la adoptarea 
turor hotăririlnr.

Mai mult ea nricind se impu
ne ca o necr«itatr creșterea ro
lului Organizației Națiunilor l - 
nite si a altor r.-?ani*me  inter
naționale in soluționarea tuturor 
problemelor 
pliraroa hmir: 
această ordine d< 
*u satisfacție *r»ropi*ta  
în OA’.ț . ■ celor două 
germane.

România este hotăriti 
«ancă sț in viitor întreaga 
contr’butâe la cauza păcii 
securității internaționale, 
făurirea unei lumi mai bun®, 
mai drep*e  pe planeta noastră.

Domnul*  președinte.
Am ferma convingere că a- 

ceas<4 vizită, rare începe suh 
atit de bune auspicii, convorbi
rile ru dumneavoastră, cu can
celarul Republirii Federale Ger
mania și cu alți oameni politici 
și reprezentanți ai vieții econo
mice si culturale din țara dum
neavoastră. vor da noi impulsuri 
raporturi’or româno-*-est-ger 
mane. sfimulind 
bilaterală in toate 
precum sî conlucrarea 
dintre țările noastre pe tarim'll 
destinderii, securității și păcii in 
Europa și în lume.

Cu aceste gînduri, doresc sft 
toastez in sănătatea dumnea
voastră. domnule președinte și 
a stimatei doamne Heinemann ; 

pentru prosperitatea si ferici
rea poporului din Republica Fe
derală Germania 1

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor !

spiritul și 
Consiliului 
noiembrie

a lumii de
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demnitate
Cuvintele poartă în ele, fără îndoiala, atit ecoul faptelor 

care le-au determinat, cît și grăuntele de obișnuință și de ru
tină la care obligă prea dea.ta lor folosire. De ace ft grăunte 
de obișnuință și de rutină mă tem și cu grija unor cuvinte 
proaspete scriu acum, în seara primei zile a vizitei președin
telui României, Nicolae Ceaușescu, în RF. Germania.

11 însoțesc pe pteședintele nostru de 14 ore. L-am văzut 
azi dimineață hiîndu-șt rămas bun de la concetățeni. Era di
mineață, totuși devreme, dur n-am recunoscut in gesturile sale 
de rămas bun urma nici unei oboseli, la care — ca oricare 
dintre oameni — ar avea el însuși dreptul. Saluta liniștit mul
țimea de pe aeroport, ca omul care pleacă la treabă, în zori, 
și-și ia rămas bun de la frați. A urcat tn avion îmbrățișat de 
urale.

Pe aeroportul Koln (Bonn), iluminat de soarele, din cerul 
altei țări, președintele Ceaușescu tși păstra aerul său firesc de 
om aflat cu treabă pe alte meleaguri. Dar acest aer firesc avea 
totuși darul, încă din primele minute ale amiezii vest-germane, 
să intrige : căci, la urma urmei, ne putem întreba : de ce și 
unde atîta firesc tn felul de a se mișca și de a acționa al 
unei personalități — fie ea și o mare personalitate ! — pe alt 
pămînt decît pămtntul rădăcinii sale P L-am urmărit — din a- 
cest punct de vedere — întreaga primă zi pe președintele 
Ceausescu acționînd în numele țării noastre în R. F. Germa
nia. Era liniștit și firesc, era omenos și proaspăt, așa cum îl 
cunoaștem de acasă. Jî, totuși, repet, de ce era președintele 
Ceaușescu atît de liniștit și de firesc incit In primăria din 
Bonn tocmai domnia sa — care era oaspete — a reușit să 
spună cuvintele fără pregătiri rutiniere ?

AsffJri. mai mult ca nricind. am înțeles că președintele 
Ceaușescu reprezintă pentru numeroase popoare ale Euro
pei un punct de referință, un criteriu moral, o personalitate 
capabilă să înrâurească (prin activitatea neobosită a colectivi
tății pe care o determină) prezente și viitoare mișcări de idei, 
ca și rcabtâti neîndoielnice.

Am văzut finpri ji bătrîni. cetățeni v>est-germani — ale că
ror temperamente nu sînt cu nimic explozive, incit să fie 
puse pe seama acestor temperamente, bucuria lor viu manifes
tată — salutind fără rezerve prezența acestui mare bărbat al 
timpului nostru : Nicolae Ceaușescu.

Oamenii recunoșteau in persoana președintelui român pe 
unul din acei rari bărbați de stat care își fac datoria față 
de popoarele lor, iar în personalitatea politică a României, așa 
cum sublinia președintele Heinemann, un rol de pionierat în 
impunerea multor idei, a căror traducere în viață o așteptăm 
astăzi.

într-adevăr. nu ar fi cazul în asemenea momente, ca noi, 
românii, să găsim cele mai proaspete cuvinte pentru a vorbi 
despre ralul țării noastre care, tn ciuda atîtor dificultăți și 
privațiuni, se situează tn avangarda lupte,i reale pentru pace 

cooperare ?
Președintele Ceaușescu este îndreptățit de lupta sa de zi eu 

zi să se poarte firesc pe oricare, din colinele acestui continent, 
la a cărui liniște și-a adus o contribuție excepțională.

Oriunde l-am văzut era firesc, lși ridica — intr-un gest cu
noscut astăzi de atîția contemporani — brațul salutîndu-i pe 
cetățenii unei alte țări. Erau in tonalitatea firească a întregii 
sale comportări politice : fermitate, căldură, demnitate, și un 
aer absolut firesc. Și de ce n-ar fi așa ? Oamenii altor pă- 
mînturi recunosc în persoana toviarășului Nicolae Ceaușescu. 
pe unul dintre adevărații eroi ai păcii. Cu mîndrie și cu bucurie 
recunoaștem în președintele Ceaușescu pe, acel erau al păcii 
oare, se situează de drept în intimitatea marilor probleme ale 
lumii de azi.

«i-i
sa 

î ri 
la

cooperară 
domeniile, 

rodnici

in- 
tu-

’■ general, in a- 
'i’or adoptate. In 

ide», salutăm 
intrare

Mate
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Președintele ConeClulul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. NieoLae Ceaușeica, 
împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a primit marți după- 
«miază, la reședința de La Cas
telul Gymnlch. pe șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în 
Republica Federală Germania, 
care au venit. împreună cu so
țiile, pentru a prezenta omagiul 
lor conducătorului țării noas-

tre. Au fost prezenți amhasa- 
dort și Însărcinați cu afaceri al 
aproape 90 de țâri, de pe toate 
continentele.

Au fost de față ministrul fe
deral al afacerilor externe, 
Walter Scheel, și ministrul ro
mân de externe, George Maco- 
vesru.

După ceremonia prezentării, 
conducătorul statului nostru, 
împreună cu tovarășa Elena

Ceaușescu. se întreține cordial 
în grădina reședinței, 
misiunilor diplomatice 
festîndu-și satisfacția ,_____
cinstea de a fi primiți de pre
ședinte, aceștia au dat glas res
pectului și considerației față de 
șeful statului român, promotor 
neobosit al unei politici de 
pace, prietenie și colaborare în
tre popoare, binecunoscută si 
larg apreciată în întreaga lume.

cu șefii
NLani- 

pentru
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In două întreprinderi

C.A.P. Tudor Vladimires- 
Uteciștii de aici nu depă- 
cifra de douăzeci. Dar ei 

alături de ceilalți două sute

tie, întreprinderi agricole de 
stat, stațiuni pentru mecanizarea 
agriculturii și a altor unități a- 
gricole.

Măsurile adoptate dau garanția 
că întreaga recoltă va ajunge în 
hambare în zece zile bune de 
lucru.

cesar. s-a încheiat un contract 
cu I.T.A. pentru 50 autocamioa
ne ce se vor prezenta la start 
în ziua începerii secerișului.

Atelierul de rtrungărie al Uzinei de utilaj chimic „Grivița Roșie".
Foto: EM. TANJALA

investigații pe o singură temă

SECERIȘ!
Zilele trecute am străbătut 

Cimpia Brăilei unde am văzut 
griul viguros, de culoarea auru
lui. ceea ce anunță că se apro
pie vremea secerișului. Porum
bul. floarea-soarelui. sfecla de 
de zahăr, fasolea și legumele se 
dezvoltă normal, acoperind, pe 
zi ce trece, 
pămîntului. 
la o recoită 
pe cîmp. în 
acolo unde 
ze în aceste ___ . .
se execută a doua și a treia lu
crare de întreținere la culturile 
prășitoare. iar în ateliere se 
realizează ultimele retușuri la 
combine. Din datele furnizate 
reiese că pentru recoltarea celor 
82 238 hectare cu grîu. 5 295 hec
tare cu orz și a celor peste 
4 000 hectare cu ovăz, mazăre, 
răpită și măzăriche la nivel de 
județ, au fost reparate și revi
zuite toate cele 1 103 combine 
C-l și C-3, precum și cele 373 
combine „Gloria". 506 prese ba
lotate și peste 1100 autocamioane. 
Iar forța mecanică a județului 
a fost completată cu cele 150 
combine C-12 „Gloria" venite 
din județul Neamț. Toate aces
tea asigură recoltatul păioase
lor in maxim 12 zile. La această 
mare bătălie, un aport deosebit 
este chemat să-și aducă tinere
tul satelor județului Brăila, in- 
cepînd cu utecistul d? pe trac
tor sau combină, cu cel din bri
gada de cîmp pînă la elevul ve
nit în vacanță. Ce măsuri au 
fost luate pentru ca activitatea 
acestor tineri să se desfășoare 
în mod organizat, pentru ca a- 
portu! lor să fie la nivelul ce
rințelor actuale ? Cu această în
trebare ne-am adresat primului 
secretar al Comitetului județean 
Brăila al U.T.C.. Sîntem asigu
rați că totul este organizat. Dină 
la cele mai mici amănunte, că 
în fiecare organizație U.T.C. 
s-au întocmit planuri concrete 
de acțiune pe baza indicațiilor 
date. Pentru edificare, ni se 
prezintă un „model" de aseme
nea plan. Dar aceasta nu este 
altceva decît o înjghebare ta 
mare grabă mai mult a unor 
dorințe pentru că în realitate, 
in unitățile vizitate, tinerii nu 
aflaseră de așa ceva. Trecem 
peste această prawtică. din pă
cate uneori prea des uzitată la 
Comitetul județean Brăila al 
U.T.C. și îi căutăm pe tinerii 
integrați organic în viața coo
perativelor agricole de produe-

mai mult negrul 
Oamenii, cu gîndul 
bună, erau prezenți 
ateliere, peste tot 
trebuie să acțiune- 
zile. Tn cîmp. acum

RAIDUL NOSTRU 
ÎN JUDEȚUL BRĂILA

cu*, 
șese 
sînt--------- -- - — —
cooperatori care au luat toate 
măsurile necesare pentru strin- 
gerea în bune condiții și fără 
pierderi a celor 690 hectare cu 
grîu și 100 hectare cu orz. D îpă 
cum ne relata Viorel Popescu, 
inginerul șef al cooperativei a- 
gricole, pentru bunu; mers al re
coltării păioaselor. au fost con
stituite echipe de cooDeratori 
ce vor lucra pe combine. s-<*u 
asigurat mijloacele de transport 
necesare, iar împreună cu secția 
de mecanizare, s-au stabilit și 
tractoarele ce vor lucra la însă- 
mînțarea culturilor duble și a 
arăturile pentru ogor de vară, 
în comuna Tudor Vladimirescu 
există, însă, peste 500 de tineri. 
Inginerul șef se declara mulțu
mit dacă acești tineri vor ajuta 
măcar părinții in perioada re
coltatului. Deci, aici credem că 
trebuie să acționeze organizațiile 
U.T.C. din comună, pentru că. 
deși există forță de muncă ti
nă ră. încă nu este mprinsă în 
activitățile satului. Iar Com:.fe- 
tului județean al U.T.C. ii re
vine sarcina să acționeze promot 
în organizarea tineretului la 
strîngerea recoltei.

• I.A.S. însurăței, are de re
coltat păioas? de pe suprafața 
de 3 000 hectare, din care 2 900 
hectare sînt cultivate cu griu. 
Din primele evaluări făcute în 
lan. reiese că se vor obține pro
ducții de 3 700 kg. griu la hectar, 
iar pe unele sole 4 500 kg. și 
chiar 5 000 kg. grîu La hectar. 
Pentru recoltarea în bune con
diții și la timp a păioaselor, aici 
fate forțele mecanice sînt gata 
de start. Cele 40 combine sînt 
în perfectă stare de funcționare. 
Pentru efectuarea transportului 
recoltei în spațiul de timp ne

• La baza de recepție Triaj, 
pregătirile pentru campania a- 
giicolă sînt pe sfîrșite. Aici își 
vor aduce recolta pentru între
prinderi agricole de stat și 12 
cooperative agricole de produc
ție. Eforturile depuse de lucră
torii bazei de recepție sînt con
cretizate în darea în folosință 
a 4 magazii de cîte 3 000 tone 
fiecare, plus alte spații cu o 
capacitate de 39 000 tone. Pentru 
reducerea la maxim a timpilor 
de staționare la preluarea ce
realelor de la unitățile agricole 
s-au luat, măsuri pentru moder
nizarea descărcării mijloacelor 
de transport. Astfel, prin mon
tarea cricurilor hidraulice la 
gurile de transport, fiecare auto
vehicul este descărcat in două 
minute. Pentru a se înlătura ne
ajunsurile din anii trecuți, prin 
lipsa unor capacități de uscare 
a produselor sosite din lan, s-au 
luat măsuri de suplimentare a 
instalațiilor de uscare prin mon
tarea a patru uscătoare de tip 
I.T.U.B. de 12,5 tone. Se mal 
află în faza de finisare o insta
lație de mar? capacitate ce poa
te usca 50 tone grîu pe oră.

OVIDIU MARIAN

Vor fi puși viitorii 
muncitori să dea examen

la strînsul surcelelor?
Pină in 1975. conform stu

diilor întocmite și ca urmare a 
permanentei extinderi a capa
cităților de producție, Combi
natul pentru prelucrarea lemnu
lui din Caransebeș, urmează să 
angajeze un număr de încă 1 000 
de muncitori calificați. Din 
totalul acestora, potrivit afir
mațiilor tovarășului Aurel MI- 
hăiescu. șeful serviciului de în- 
vățămint, 574 se vor califica 
prin cursuri de scurtă durată la 
locul de muncă, restul prin 
școala profesională, liceul de 
specialitate și ucenicie la locul 
de muncă. Explicația unei ase
menea opțiuni, potrivit studiu
lui întocmit, se bazează pe im
posibilitatea realizării integrale

a planului de școlarizare, re- 
curgindu-se astfel la atrage
rea forței de muncă din satele 
înconjurătoare. In momentul de 
față necesarul total al forței de 
muncă calificată, este acoperit 
in proporție doar de 70 la sută, 
lucru care se răsfringe negativ 
asupra indicelui de folosire a 
utilajelor, ca și a coeficientului 
de schimb.

Am găsit de cuviință să no
tăm toate acestea pentru a pu
tea mai bine sublinia impor
tanța ce se cade a o acorda din 
punctul de vedere a’, pregătirii 
profesionale a ucenicilor aflați 
în prezent ta combinat ca și 
proaspeților absolvenți ai școlii 
profesionale aflată sub natro-

j PROFESIONALA

Ac- 
ta

naiul direct al acestuia, 
tualfe situație existentă 
munca de pregătire a cadrelor 
o impune cu prisosință. Nu exa
gerăm absolut de loc cind spu
nem că practica profesională a 
ucenicilor din combinat este. In 
întregime, lăsată la voia intim- 
plării ta ciuda asigurărilor de 
tot felul că ea s-ar desfășura 
in cele mai bune condițiunL În
treb ind-o pe prima ucenică care 
ne-a ieșit în drum. Elena 
Cheja, anul al II-lea. unde este 
locul ei de muncă, ne-a spus : 
„N-am nici un Ioc de muncă, de 
luni de zile stat folosită in ma
gazia de semifinite, la transpor
tai și aranjata] reperelor-. Am 
crezut că este vorba de un ac-

muncă de unde, 
am putea învăța 
.............................. au

cident și de aceea am repetat 
întrebarea. Mfiriuța Blidariu, 
colega ei de an : „Locul meu 
de muncă este căratul scaune
lor". Elena Hinea, Elena Het- 
schmar, în anul al III-lea. ded 
in preajma examenului de ab
solvire Nici ele nu ne pot spu
ne prea multe : „în toți aproape 
trei ani. am lucrat foarte puțin 
la un loc de 
realmente__
ceva1. De altfel, faptul că 
fost puse să lucreze la amba
laj. unde le-am găsit, este edi
ficator. Cind maistrul Remua 
Bogo’.ea a încercat să ne argu
menteze că totuși, ucenicilor li 
se mai dă posibilitatea să lu
creze pe lingă un muncitor ca
lificat. tot ce am putut înțelege 
din această apreciere a fost că 
asemenea ocazii sînt de-a drep
tul privilegii fiindcă, potrivit 
părerilor aceluiași maistru, ..noi 
care stăm cel mai bine cu pla
nul din întregul combinat, nu 
putem sacrifica producția, lu
crările de transport trebuie să 
le facă cineva". Cu alte cuvinte, 
in numele realizării planului, 
astăzi nu contează dacă mîine 
o să ne trezim că o să avem 
muncitori mai puțin pricepuți 
sau n-o să-1 mai avem deloc.

Metodologia practicii in pro
ducție, așa cum a fost ea sta
bilită în comun acord de că
tre serviciul de învățămînt al 
combinatului și șefii de fabrică, 
pe bază de grafice de urmărire 
prevede trecerea fiecărui uce
nic de-a lungul celor trei ani 
prin toate secțiile unde să aibă 
efectiv un loc de muncă și o 
atentă asistență profesională 
din partea maiștrilor. Că nu se 
respectă la Fabrica de mobilă 
curbată am văzut. Dar ea nu 
se respectă nici la Fabrica de 
mobilă corp. Elena Călinescu, 
anul II, face aceeași treabă din 
anul I : bălțuiește. Operație pe 
care oricine o poate face după 
ce t s-a explicat cinci minute. 
Maistrul Trandafir Albai, în 
schimbul căruia am găsit-o este 
foarte ferm însă • ,.Ca să știi cît 
de cît meserie, învățarea ei tre
buie să înceapă de la operația 
de croit, să treacă apoi pe la 
presat, formalizat, dimensiuni 
nete, prelucrări mecanice*... și 
alte asemenea locuri de muncă. 
Tipicul, așadar, se cunoaște. 
„Dar noi n-avem timp să no 
ocupăm de asemenea proble
me, noi trebuie să ne facem 
planul". A. că există „multă In
disciplină, că se înregistrează

Manifestări
culturale

Sub egida Muzeului de Artă 
al Republicii Socialiste Româ
nia, marți după-amiază a avut 
loc o reuniune dedicată picto
rului Lucian Grigorescu, artist 
al poporului, manifestare care 
se înscrie în ciclul de evocări 
consacrate unor mari persona
lități din domeniul plasticii.

Cunoscuți critici și colecțio
nari de artă, artiști plastici au 
împărtășit aduceri aminte des
pre apreciatul pictor, dispărut 
din viață acum opt ani, au vor
bit despre opera lui străbătută 
de o puternica dragoste pentru 
natură, despre neobosita lui ac
tivitate creatoare, relevînd ca
litățile de desenator și colorist, 
concepția sa desene artă.

★
Artistul emerit Valentin 

Gheorghiu a fost marți oaspe
tele Filarmonicii din Sibiu, par- 
ticipînd la concertul de închi
dere al actualei stagiuni. Cu
noscutul pianist a interpretat 
Concertul nr. 5 de Beethoven.

în cursul acestei stagiuni, ar
tiștii sibieni au prezentat 121 
de concerte care au atras mai 
bine de 45 000 de spectatori.

rebuturi din pricina «Labei ca
lificări, maistrul prea puține 
poate face, educația este treaba 
altora. Organizația U.T.C., de 
exemplu* (...) „Știți, cînd am 
fost ales secretarul U.T.C. la 
organizația din schimbul II. eu 
nici n-am fost la adunarea ge
nerală. Eu sînt, tras la răspun
dere pentru plan"... într-o ase
menea ..structură" a muncii 
cînd probleme de producție se 
condensează într-o viziune atit 
de simplistă, păgubitoare de-a- 
dreptul producției însăși, cîndi 
muncii de pregătire a cadrelor, 
educației pentru muncă î se a- 
cordă o importantă cu totul ne
glijabilă, lucrurile încetează să 
ne mai mire. Tn contextul ei a 
fost antrenată și întreaga ac
tivitate a organizației U.T.C. 
Generozitatea sarcinilor date 
spre împlinire de către aduna
rea generală comitetului U.T.C. 
și trecute în Programul de ac
tivitate, este înăbușită de pra
ful nepăsării. Nu spunem prin 
aceasta că nu se face nimic ci 
doar că se face foarte puțin ta 
raport cu problemele ivite. Se
cretarul comitetului, tovarășul 
Iosif Rujonl, o recunoaște.

ION DANCEA

DEPOZITELE AU FOST PREGĂTITE
In județul Botoșani sînt aproape terminate pregătirile pentru 

preluarea și înmagazinarea cerealelor din noua recoltă. Toate 
cele 12 baze <ie recepție au fost dotate cu instalații de uscare. 
Trei noi uscătoare vor fi puse în curind în funcțiune, avfnd 
o capacitate de 400 tone pe zi.

Se reciclează
1100 NOI COMBINE C-12 ÎN DOTAREA

UNITĂȚILOR AGRICOLE
zile pre-

recol-
In aceste 

mergătoare __
tării griului, uzinele 
constructoare li
vrează unităților a- 
gricole noi mașini 
necesare strîngerii 
recoltei. Au fost 
livrate în avans față 
de grafice peste 100 
de combine C-12. 
Zestrea tehnică a 
agriculturii a cres-

cut astfel, în cursul 
acestui an cu 3 900 
de tractoare de dife
rite tipuri, cu 1 100 
combine C-12. și alte 
utilaje. La un trac
tor revine în prezent 
84 de hectare, iar la 
o combină 72 ha de 
cereale păioase. Spe
cialiștii apreciază că 
prin folosirea de-

plină a combinelor 
și a celorlalte utila
je existente, recolta 
de orez poate fi 
strînsă în trei zile și 
cea de grîu în 12-13 
zile.

La indicația mi
nisterului de resort, 
au fost transferate 
în sudul țării, peste 
700 de combine din 
județele nordice.

numai lectorii?
La (Jzina „Hidromecanica" din 

Brașov, acțiunea de perfecțio
nare a cadrelor tehnice și mun
citorești se bucură de o atenție 
deosebită din partea colectivu
lui de conducere. Temele pre
zentate de lectori bine pregătiți, 
ca și cele date spre studiu 
cursanților, dovedesc preocupa
rea pentru îmbunătățirea nive
lului ‘ ’

Este 
însă ce s-a 
dii care au 
acestea au 
sindu-li-se 
uzină ?

tehnico-profesional.
firesc să ne întrebăm 

făcut cu unele stu- 
fost terminate, dacă 
fost analizate, 

aplicabilitatea
gă- 

în

Dacă, în cadrul serviciilor teh
nice chiar și fără a întrevedea 
concretizate eforturile depuse, 
angajații au fost prezenți la 
cursuri în totalitate în cadrai 
secțiilor productive frecvența 
muncitorilor a lăsat de dorit, in 
special cei din specialitatea pre
lucrări prin așchiere, lăcătuși 
de întreținere etc.

— Și aici — ne-a informat tov. 
Ion Palade — tehnician al bi
roului învățămînt — s-a acor
dat o atenție deosebită temelor 
aborda*" de lectori, s-a urmărit 
ca în zilele în care a fost pla
nificat cursul să nu aibă loc șl

alte acțiuni, s-a pus la dispo
ziția cursanților materialul bi
bliografic necesar.

Tinărul strungar Constantin 
Grigoraș ne-a confirmat cele de 
mai sus. Ba mai mult a ținut să 
ne spună că unele teme au fost 
cu totul noi, de un real sprijin 
în realizarea producției de per
spectivă a uzinei. Nicolae Vlad, 
controlor de calitate ne-a pre
cizat că temele predate au adus 
..la zi“ noțiunile învățate, nu a 
fost doar o Incursiune în ma
teria anilor de școală. Dacă asa 
stau lucrurile, care este de fapt 
motivul neparticipării munci
torilor la cursurile de reci
clare ?

Unul deosebit de important 
este acela că. conducătorii lo
curilor de muncă, atunci cînd

fac propunerile pentru ridica
rea de trepte sau eliberează a- 
probările pentru înscrierea la 
examenul de categorie, nu țin 
cont de prezența muncitorilor la 
cursul de reciclare, nu se inte
resează dacă toți cei care au 
fost cuprinși în această formă 
au obținut atestatul de absol
vire. Această abatere de la Le
gea nr. 2 (din 18 III 71 art. 23), 
lege care prevede ca la acorda
rea treptelor să se țină cont de 
rezultatele obținute în ____ 1,
dar și de modul în care lucră
torii Își realizează sarcinile pri
vind oerfecționarea - pregătirii 
profesionale, facilitează caren
țele amintite care pot fi întîl- 
nite de altfel și în alte între
prinderi brașovene. Așadar, lip
sa de responsabilitate a condu
cerilor unor locuri de muncă, 
precum și a celorlalți factori de 
la Uzina „Hidromecanica", puși 
să vegheze la respectarea și a- 
plicarea legii, au permis de fapt

muncă,

frecvența scăzută la cursurile 
de reciclare.

Care a fost Insă contribuția 
comitetului U.T.C. al uzinei, că
ruia îl reveneau în sprijinul a- 
cestei acțiuni atribuții concre
te: de a acționa sistematic pen
tru cuprinderea tinerilor în for
mele de perfecționare a pre
gătirii profesionale, urmărind 
felul în care se face însușirea 
de către aceștia a cunoștințelor 
teoretice și practice, ca și va
lorificarea lor în activitatea con
cretă U.T.C. desfășurînd activi
tăți destinate stimulării intere
sului tinerilor pentru stăpîni- 
rea deplină a meseriei alese, 
pentru ridicarea nivelului- lor 
cultural-științific ?

Tn vederea acestor obligații, 
pe agenda de lucru a comite
tului U.T.C., a organizațiilor 
U.T.C. din secții nu figurează 
nici o activitate specifică. Or
ganizația U.T.C. s-a ocupat doar

sporadic de mobilizare, de or
ganizarea unor concursuri pe 
teme profesionale, mulțumindu- 
se să discute doar, în cadrul 
comisiilor de disciplină pe sec
ții, fără a face o problemă ma
joră din neparticiparea tinerilor 
la cursurile de perfecționare a 
pregătirii profesionale.

în această etapă, cînd colec
tivul de muncă al uzinei „Hi
dromecanica" asimilează con
tinuu noi produse, revenindu-i 
sarcina de a îmbunătăți calita
tea produselor existente, comi
tetului U.T.C. îl revine sarcina 
de a colabora mai strîns cu co
mitetul sindicatului, cu condu
cerea uzinei, înscriindu-și pe a- 
genda de acțiuni activități spe
cifice, menite să contribuie la 
realizarea perfecționării șl pre
gătirii profesionale a tinerilor 
din uzină.

ADINA VELEA

SPIRITUL REVOLUȚIONAR - SPIRITUL CULTURII DE MASA

O
 sene de situații 

dintre cele mai di
ferite, întîlnite cu 
prilejul unei recen
te deplasări într-un 
număr de sate și 
orașe ale județe

lor Arad și Bihor ne permit 
cîteva observații cu privire la 
elementele ce condiționează ac
tivitatea brigăzilor artistice de 
agitație.

ANIMATORUL este nucleul 
ce consolidează formația. Cu 
foarte puține excepții acea 
„mină de oameni" necesară în
chegării unei brigăzi artistice 
de agitație se sudează în jurul 
unui animator care e totodată 
instructor și textier, de a cărui 
pricepere și însuflețire depinde 
în mare măsură bunul mers al 
formației. în județul Arad, unde 
toate localitățile din mediul ru
ral au brigăzi artistice de agi
tație, ce] dinții exemplu pozitiv 
ce merită subliniat îl constituie 
cel întîlnit în comuna Macea, 
unde brigăzile, mai multe la 
număr, sînt de vreo trei ani în 
permanentă Întrecere. Confrun
tarea are loc de trei ori pe an 
la afîrșitul fiecărei campanii a- 
gricole. Ritmul acesta impune 
reîmprospătarea frecventă a tex
telor. Inițiatorul acestei lăuda
bile mișcări culturale de masă 
la nivelul comunei este profe
sorul Traian Lepăduș care con
duce brigada artistică a căminu
lui cultural și coordonează acti
vitatea tuturor brigăzilor din 
Macea participînd la elaborarea 
textelor și pregătirea spectacole
lor, îndrumînd instructorii.

Pe cuprinsul județului sînt o 
serie de asemenea remarcabili 
animatori, printre care profe
sorul Valentin Văcaru din Chi- 
șineu Criș și Tralan Oancea din 
Bîrsa, cooperatoarele Ana Mun- 
teanu din Bîrzava și Elena Vodă 
din Șicula, medicul Florin Bîr- 
nețlu din Chisindia și alții, oa
meni de diverse profesii, partl- 
cipanți la munca de educație 
socialistă a colectivității.

CALITATEA TEXTULUI nu 
se rezumă doar la însușirile a- 
cestuia privite sub aspect lite
rar (deși nici ele nu sînt de 
neglijat), ci la faptele și ideile 
pe care le conține, la selectarea 

și comentarea acestora. Totodată 
latura umoristică a textului se 
cuvine să aibă o pondere justifi
cată renunțîndu-se la umorul de 
dragul poantei și al succe
sului la public — aici exem
plele pe care le-am întîlnit sint 
prea numeroase pentru a ne 
permite o enumerare. E deci 
binevenită și cu siguranță gus
tată ironizarea sau chiar satiri
zarea întemeiată a unor reali
tăți și mentalități negative. Tex
tul este captivant si oportun nu
mai atunci cind conține fapte și

Fapte șl situații semnificative 
din viața colectivității

IATĂ CE TREBUIE SĂ ADUCĂ PE SCENĂ
BRIGADA ARTISTICĂ 

DE AGITAȚIE
situații semnificative din viața 
colectivității. Textele întocmite 
în virtutea unor asemenea ce
rințe reușesc să dobîndească o 
maximă audiență la public, așa 
cum se întâmplă în cazul brigă
zilor din comuna Macea unde 
de fiecare dată programele noi 
sînt așteptate cu nerăbdare de 
săteni, pentru că ta general tex
tele sînt curajoase, se rostesc a- 
devărurile pe față, cu nume și 
situații concrete. E de relevat 
că nu numai în cazul formații
lor din Macea, ci și al unui mare 
număr de brigăzi cu activitate 
bună (de la Uzina de vagoane, 
cooperativa „Artex" și coopera
tiva „Precizia", întreprinderea 
„Electrometal" și Uzina de 

strunguri din Arad, precum și 
dintr-o serie de comune ale a- 
cestui județ, între care Șiria, 
Șepreuș, Bîrzava, Șimand. Cer- 
mei) chiar dacă textul este scris 
de către un singur om, compo- 
nenții brigăzii și o serie de ti
neri il ajută la culegerea și se
lectarea faptelor ce merită să 
fie incluse in program.

Textele tuturor brigăzilor ar
tistice de agitație abordează 
teme legate de muncă, de clima
tul muncii, vorbesc despre hăr
nicia și priceperea fruntașilor, 

dezbat probleme ale bunel gos
podăriri a avutului obștesc șl e- 
conomisirii timpului de lucru. 
Schimbarea la intervale cît mai 
scurte a programelor, menține
rea lor în pas cu evenimentele 
este o cerință imposibil de ne
glijat. însă formația de la O.C.L. 
Arad prezintă într una de vreo 
doi ani același program după 
cum aceea a fabricii „Progre
sul" nu Și-a mai schimbat tex
tul, după cîte-și amintesc unii, de 
vreo 4—5 ani! Totodată întreceri
le în muncă, noile inițiative pe li
nie de producție lansate la nive
lul întreprinderii ori întregii lo
calități sau țări, se cuvine a-și 
găsi ecoul în programul brigăzii. 
De aceea considerăm binevenit 

faptul că la foarte mulie între
prinderi arădene. textele poartă 
supratitlul unei inițiative a în
tregului județ „Fiecare cetățean 
un bun proprietar, bun gospo
dar și producător socialist" — 
supratitlu pe care multe texte 
îl justifică.

Legătura strinsă cu proble
mele locului, unității respective 
explică și efectul, succesul sau 
insuccesul activității brigăzii ar
tistice de agitație. însă am ob
servat că multe brigăzi cu pro
grame bune nu știu să aleagă 
momentele prezentării spectaco
lelor, sa folosească prilejurile 
care le reclamă prezența. Nu 
este necesar ca întotdeauna fl
ees te apariții ale brigăzii să fie 
asimilate cu mari spectacole cu 
cîntece și muzică și, in conse
cință. pregătite mai ceva decit 
un spectacol de operă sau 
balet I In general ele pot 
și trebuie să-și facă pre
zența și în adunările de dezba
tere a unor probleme ce-i pre
ocupă pe toți. Așadar, se impune 
o mai mare mobilitate a acestor 
instrumente de educație, o ra
pidă intervenție acolo unde este 
necesar, in ocaziile potrivite. Lu
cru pe deplin posibil dacă adă
ugăm la cele de mai sus virsta 
majorității celor care dau su
flet brigăzilor de agitație. Ei 
sînt tineri, muncitori, tehnicieni, 
ingineri, cooperatori, fete și bă
ieți care cunosc bine realitatea 
unităților in care lucrează, ati
tudinea și contribuția oamenilor 
la ceea ce se realizează. Merită 
subliniat că în toate brigăzile 
tinerii predomină, iar enumera
rea celor alcătuite numai din 
tineri ar necesita destul de mult 
spațiu. Le amintesc pe cele de 
la fabrica „Solidaritatea" și Fa
brica de confecții din Oradea, 
pe cea a fabricii „Libertatea" 
din Arad, brigăzile din comu
nele Macea, Fintînele, Vladimi- 
rescu, Tisa Nouă—județul Arad, 
precum și cele ale comitetelor 
orășenești U.T.C. din Lipova, 
Curtici și Chișineu Criș, colec
tive harnice, eficiente în creș
terea simțului de răspundere al 
oamenilor, în stimularea și va
lorificarea calităților lor.

ELENA NESTOR

di a im Plin 
și ROȚI?

Casa de cultură din Caracal 
își schimbă PENTRU A CINCEA 

OARA ADRESA!

Foto-ancheta noastră
n seara tind am so
sit la Caracal, 
ne-am oprit la Casa 
de culturi a orașu
lui. La intrare, un 
panou uriaș, cu pro
gramul de activități 

la zi, un program bogat, bun 
de dat ca exemplu altor 
instituții similare. Dar... pe 
toate ușile, lacăte. In schimb,

A fost începută a cincea mutare, 
de sezon1' a Consiliului popular, 
de cultură, cîțiva... suporți țle 

prin ferestrele deschise ale clă
dirii de peste drum — clădirea 
Consiliului popular al orașului 
— se auzeau formațiile artistice 
care repetau, un pian, voci, în 
fine, atmosfera obișnuită din 
preajma unei case de cultură.

Pe tovarășul Mișu Slătculescu, 
directorul Casei de cultură din 
Caracal, l-am găsit, evident, a- 
colo unde se desfășurau activi-

Deocamdată, din clădirea „gazdă 
se readuc peste drum, la casa 
lemn.

Foto: O. PLEC AN 

tățile cultural-artistice: la Con
siliul popular, lată ce ne-a de
clarat :

— Am fost mutați aici de o 
lună și ceva, întrucît organele 
locale au găsit de cuviință că 
imobilul de vizavi, ocupat de 
cîțiva ani de noi, ar fi potrivit 
pentru birourile Uzinei de va
goane, construită recent în ora
șul nostru. Așadar, am eliberat 
acolo 13 camere și am ocupat la 
ultimul etaj al Consiliului popu
lar cu mult mai puține, deran- 
jîndu-i, prin specificul activități
lor noastre, pe salariații institu- 
ției-gazdă. De altfel, ni s-a re
proșat deseori aceasta.

In continuare, tovarășul direc
tor ne-a declarat, cu amară iro
nie, că salariații casei de cultu
ră sînt obișnuiți cu mutările. In 
ultimii 15 ani s-au mutat de pa
tru ori, aproape de fiecare dată 
cheltuindu-se sume importante 
pentru reparațiile necesare nou
lui local. Astfel, la prima muta
re reparațiile au costat circa 
500 00 lei, la a doua — 150 000 
lei, iar la a treia — alți 50 000 
lei. A patra mutare n-a mai 
costat nimic, spațul primit fiind 
relativ bun, iar a cincea mutaie 
— cea la care aveam să asistăm 
începînd din ziua următoare so
sirii noastre la Caracal — ar ne
cesita reparații interioare ale clă
dirii, însă nu mai există bani 
pentru așa ceva.

La un moment dat, brigada 
artistică de agitație a casei de 
cultură a încercat să contribuie 
la eforturile pentru păstrarea lo
calului, satirizînd pe hună drep
tate concepția anacronică con
form căreia n-ar fi neapărat ne
cesar ca birourile aparatului ad
ministrativ al unei întreprinderi 
să se afle în incinta întreprin
derii respective sau undeva, pe- 
aproape. De fapt, aceasta e rea
litatea : uzina ae vagoane se află 
la mai bine de 3 km. de clădirea 
casei de cultură. Ne întrebăm 
cum a fost posibil să fie data a- 
probarea pentru o asemenea mu
tare, cînd, se știe, indicația este 
cit se poate de clară în ceea ce 
privește apropierea aparatului 
tehnico-administrativ de locul 

unde se hotărăște, prin muncA. 
soarta producției. Adevărat, casa 
de cultură se află în centrul G- 
roșului, mai aproape deci de 
casele funcționarilor uzinei, de 
cantină, de restaurante, dar o~ X 
această argumentare de cubff 
(care ne-a fost prezentată, prin
tre altele) poate rezista f

Tovarășa Maria Nedescu, vi
cepreședintă a Consiliului popu
lar al orașului Caracal, susținea 
că mutarea sUsnumitelor birouri 
în fostul local al casei de cul
tură nu urma să se permanen
tizeze, fiind de acord că, într-a- 
devăr, desfășurîndu-se departe 
de uzină, activitatea serviciilor . 
sale tehnico-admnistrative ar fiU 
avut de suferit. De altfel, s-a 
dat o nouă dispozițe, pentru re^ 
intrarea casei de cultură în ve
chiul ei local: cea de-a cincea 
mutare 1

Se știe că, în afară de preju- > 
dicierea activităților educative și * 
cultural-artistice, asemenea mu
tări necesită, atunci cînd tre
buiesc făcute și repaiații, o se
rie de cheltuieli financiare. De
sele peregrinări prin care a tre
cut Casa de cultură din Cara
cal au dus, astfel, la irosirea 
unor fonduri însemnate — circa 
700.000 de lei — care ar fi pu
tut fi folosite, de pildă, pentru 
reparațiile ample cerute de clă
direa teatrului din localitate, a- 
flat în grija aceleiași case de 
cultură. Teatrul, adevărat monu
ment de arhitectură, cu care ca- 
racalenii se mîndresc pe bună 
dreptate, merita, oricum, acești 
bani.

La Caracal, unii se mai tn- 
treabă cind și unde se va muta 
Casa de cultură a șasea oară. De 
vreme ce aici există atîlea pre- 
cedente, această întrebare — cu 
toată ironia ei — este îndreptă
țită. Dar, în sfîrșit, oare casa 
de cultură n-a călătorit destul, 
pentru a se putea opri definitiv... 
la o casă ? lată o sugestie pen
tru Consiliul popular al orașu-jf 
lui Caracal, care trebuie să ma
nifeste înțelegere și solicitudine 
și in această situație.

DRAGOMIR HOROMNEA
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VIZITA PRINȚULUI COMUNICATUL

NORODOM SIANUK
Prințul Norodom Sianuk, șe

ful statului Cambodgia, preșe
dintele Frontului Unit Na
țional al Cambodglni, și prin
țesa Monique Sianuk 
zitat, 
din .
stilurilor europene 
strucții și artă din 
XVI și XIX, după ce — zilele 
trecute — au avut prilejul să 
cunoască prin intermediul Mu
zeului Satului și expoziției ar
tizanale UCECOM din Bucu
rești unele din preocupările ar
tistice ale poporului nostru, bo
găția și frumusețea folclorului 
românesc.

La sosire, Altețele Lor Re
gale și persoanele care le în
soțesc în vizita întreprinsă in 
țara noastră au fost intimpina- 
te de Nicolae Pavrlrscu, vice
președintele Consiliului popular 
județean Prahova, și de Con
stantin Neagu. președintele 
Consiliului popular al orașului 
Sinaia. Urîndu-le bun venit, 
directorul muzeului, Dan Popa 
Petre, i-a invitat pe oaspeți să 
viziteze monumentalul edificiu 
ridicat, în mai multe etape. în 
intervalul 1875—1914. de unii 
din cei mai mari arhitecți

marți, 
Sinaia,

au vl-
Muzeul Releș 
o sinteză a 

în con-
secolele

timpului. In numeroasele încă
peri pe care le-au străbătut, 
oaspeții au putut admira in- 
cruatațiile artistice, realizate 
din variate esențe de lemn, mo
tivele ornamentale ale decora- 
țiunilor făurite în stilul neore- 
nașterii germane, al neorenaș- 
terii italiene, 
lurilor baroc 
tor școli ale 
orientale.

Solii poporului 
au cercetat, de asemenea, 
deosebit interes sculpturile . 
picturile aparținind unor mari 
maeștri ai artei, mobilierul, vi
traliile. tapiseriile. broderiile, 
covoarele de Tabriz. Smirna și 
Buhara, porțelanurile fine de 
Meissen și de Sevres, vasele de 
Murano, oglinzile de Veneția și 
alte obiecte de artă. La sfîrșit, 
prințul Norodom Sianuk a scris 
în cartea de onoare, exprimin- 
du-și via admirație pentru co
morile de artă aflate in patri
moniul muzeului.

In continuare, oaspeții au vi
zitat hotelul turistic de la cota 
1 400. Cu acest prilej, ei au fost 
informați despre dezvoltarea 
din ultimii ani a stațiunii tu
ristice Sinaia, care găzduiește 
anual peste o jumătate de mi
lion de vizitatori, dintre care 
100 000 de străini.

La încheierea vizitei, oaspeții 
au exprimat mulțumiri pentru 
ospitalitatea cu care au fost 
Înconjurați.

precum și al sti- 
și maur și al al- 
artei europene și

cambodgian
cu 
și

cu privire la a 37-a Ședință a
Comisiei permanente a C.A.E.R

pentru agricultură

TINERI COAUTORI Al UNOR
Manifestări consacrate

bicentenarului nașterii

lui Dimitrie Cantemir

Zilele trecute a avut loc, la 
București, cea de-a 37-a șe
dință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru agricultură.

La lucrările ședinței au par
ticipat delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia. Cuba, R.D. Ger
mană. Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S.

In calitate de observator a 
luat parte reprezentantul R.D. 
Vietnam.

Participanții la ședință au 
fost salutați, în numele guver
nului Republicii Socialiste 
România, de tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, membru al Pre
zidiului Permanent, al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Comisia a examinat nroble- 
mele care decurg din documen
tele celei de-a XXVII-a sesiuni 
a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și ale ședințe
lor a 62-a și a 63-a ale Comi
tetului Executiv al Consiliului, 
precum 
vire la 
tinuare, 
adoptat 
zătoare.
țărilor membre ale C.A.E.R. să 
utilizeze o serie de tehnologii 
modeme și metode mai avan-

și propunerile cu pri- 
perfecționarea. in eon
a activității sale și a 
recomandări corespun- 
Comisia a recomandat

a muncii, 
de 
de 
de

sate de organizare 
precum și unele tipuri noi 
proiecte pentru construcția 
obiective pentru producția 
lapte, carne de vită, de porc, 
ouă și păsări pentru carne și, 
de asemenea, să efectueze li
vrări reciproce de utilaje com
plete pentru astfel de obiective.

Totodată. Comisia a examinat 
problema privind colaborarea 
țărilor membe ale C.A.E.R. în 
sprijinirea intensificării crește
rii animalelor, a introducerii 
metodelor industriale în pro
ducția unor tipuri de nroduse 
animale în R.P. Mongolă.

De asemenea. Comisia a a
doptat planul de lucru al în
cercărilor internaționale de ma
șini agricole și silvice pe anul 
1974 și a examinat alte proble
me legate de mecanizarea agri
culturii țărilor membre ’ 
C.A.E.R.

Comisia a adoptat bazele 
nlco-șillnțiflce elaborate 
vind crearea unor sisteme 
droamelloranlvn de mare 
dament..

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

Lucrările Comisiei s-au des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească. de lucru.

ale

teh- 
pri- 
hi-

ran-

PRESTIGIOASE REALIZĂRI
(Urnutis din pag. I)

tru al anului. Numai atelierul 
de comutatoare a reușit să echi
peze, în avans, zece transforma
toare pentru locomotivele elec
trice și să termine execuția altor 
80 de comutatoare necesare 
transformatoarelor de medie pu
tere. Se imoune, de asemenea, 
subliniată reușita, că 55 la sută 
din producția marfă o reprezin
tă utilajele noi, reproiectate sau 
Îmbunătățite, adică racordate la 
cerințele tehnicii mondiale.

ÎNTREPRINDEREA 
DE TRANSFORMATOARE FILIAȘI: 

Un produs la 30 de minute
De puțin timp intrată în ex

ploatare. întreprinderea de 
transformatoare electrice FiLași 
se înscrie acum printre unitățile 
cu bune rezultate în economia 
județului. De curînd a fost livrat 
transformatorul cu numărul 
4 000. Evenimentul s-a petrecut 
cu două luni mai devreme în 
comparație cu prevederile ini
țiale. Succesul a fost posibil ca 
urmare a faptului că întregul 
colectiv (98 la sută din salariați 
sint tineri) a fost integrat la 
cursurile de ridicarea calificării 
și de policalificare, că schimbul 
trei a fost extins intr-un procent

suDerior prevederilor, că fiecare 
utilaj participă la realizarea u
nei producții valorice cu cinci 
mii de lei superioară cifrelor 
inițiale. La Filiași. un transfor
mator se produce astăzi în 30 de 
minute față de 45 de minute 
anul trecut și de 38 de minute 
cum se prevăzuse inițial pentru 
acest al treilea an al cincinalu
lui.
SERELE IȘALNIȚA: Un plus de 

7 milioane de lei venituri
Asigurînd folosirea intensivă 

a fiecărui metru pătrat de te
ren, lucrătorii din serele Isalni- 
ța. cele mai întinse din țară : a- 
prDapr 200 de hectare, au reușit 
obținerea, peste prevederile pla
nului, a unei cantități de legume 
valorînd peste 7 milioane de lei. 
Ca urmare, beneficiul realizat 
sunlimentar. după încheierea 
primului ciclu de producție al 
anului, depășește cifra de 4 mi
lioane lei. Se remarcă faptul că 
întreaga producție suplimentară 
a fost valorificată la export.

Dolj au executat în mod exem
plar lucrările agricole din cam
paniile acestui an. Cartea de vi
zită a activității lor o constituie 
acum culturile dezvoltate în 
mod excepțional, situațiile eco
nomice ale fiecărei secții de 
mecanizare. Utilajele au fost 
pregătite în vederea declanșării 
secerișului cu cheltuieli minime. 
Iar folosirea intensivă a clipei 
de lucru și a mașinilor le-a per
mis îndeplinirea prevederilor 
planului pe primul semestru cu 
o lună mai devreme. La sfîrși- 

. tul celei de a doua decade a 
lunii iunie se înregistrau peste 
12 milioane lei depășiri ale ve
niturilor bănești planificate pe 
șase luni și economii valorice 
suplimentare de 5 milioane lei 
Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de către mecanizatorii 
de la SM.A. Segarcea. Fiiiă’.* . 
Robănești. ............
Predești.

București s-au încheiat 
lucrările sesiunii științi- 

„Nicolae Iorga“, șl Institutului 
de studii sud-est europene, con
sacrată împlinirii a 300 de ani 
de la nașterea marelui savant 
român, Dimitrie Cantemir.

La 
marți . _
fice a Institutului 
.Nicolae Iorga*

Cercurile filatelice din în
treaga țară organizează în a
ceste zile expoziții-concurs con
sacrate aniversării tricentena- 
rului nașterii marelui om de 
stat și cărturar român Dimitrie 
Cantemir.

(Agerpres)

Mischi, Plopșoru,
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PENTRU
TOMIPUL

TRUSTUL DE MECANIZARE 
A AGRICULTURII: Planul 

semestrial îndeplinit cu o lunâ 
mai devreme

Antrenați în Întrecerea socia
listă, mecanizatorii din județul

*
Am prezentat doar o parte din 

succesele raportate in întrece
rea „Tineretul — factor activ 
in îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen. Firește, aceste 
realizări subliniază o dată în 
plus, rezervele de care se dis
pune și strădania tineretului de 
a le valorifica in indicatori de 
plan superiori.
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MIERCURI, 27 IUNIE 1973

Prrșrdintrlr Consiliului de 
Miniștri al Republicii *-  
cialiste România, I 
GHEORGHE MAURER, 
primit din partea primului 
ministru ai Regatului Țârilor 
de Jos, JOOP DEN UYL, 
următoarea telegramă :

Foarte sensibil la amabi
lele dumneavoastră felici
tări adresate cu ocazia nu
mirii mele în funcția de 
prim-ministru al Regatului 
Țărilor de Jos, vă exprim 
viile mele mulțumiri.

Sînt convins că relațiile 
prietenești dintre țările 
noastre vor continua să se 
dezvolte în interesul ferici
rii continentului nostru.

U N I VERSIT A R

Repartizarea absolvenților
â======^=^==£-—
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Marți după-amiază s-a îna
poiat în Capitală, venind din 
Italia, tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., conducătorul*  delegației 
C.C. al P.C.R., care a participat 
la festivalul național de la Ve
neția al Ziarului L’Unita.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al PC.R„ președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Ghizela Vass, Teodor 
Marinescu, Mihnea Gheorghiu, 
membri ai C.C. ai P.C.R., acti
viști de partid.

Biroul Marii Adunări Națio
nale a oferit, marți, un dejun 
în onoarea delegației Prezidiu
lui Parlamentului danez, con
dusă de Karl Skytte, președin
tele Folketingului.

Au participat Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Maria Groza. Ilie Mur- 
gulescu și Gheorghe Necula, vi
cepreședinți ai M.A N., președinți 
de comisii permanente și secre
tari ai M.A.N., deputați. Au luat 
parte de asemenea, Constantin 
Stătescu, secretar al Consiliului 
de Stat, Vasile Gliga, adujnct al 
ministrului afacerilor externe, 
precum și Torben Busck-Niel- 
sen, ambasadorul Danemarcei la 
București.

Ștefan Voitec și Karl Skytte 
au toastat pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Româ
nia și Danemarca.

între 23 și 26 iunie a.c. Fanny 
Edelman, secretară generală a 
F.D I.F., a făcut o vizită în țara 
noastră, la invitația Consiliului 
Național al Femeilor. Cu acest 
prilej ea a avut convorbiri la 
C.iN.F. unde a făcut un schimb 
de opinii asupra rolului femeii 
In societatea contemporană și a 
activității F.D.I.F.

Peste citeva zile, un moment 
important din ^lendarul uni
versitar — repartizarea absol
venților — va marca opțiunea 
miilor de specialiști pentru vii
toarele locuri de muncă. Pentru 
a oferi celor interesați ultimele 
amănunte în legătură cu moarti- 
ția, ne-am adresat tovarășului 
Gheorghe BURLOI. director 
adiunct in Ministerul Educației 
și Invâ’timÎntultlL

— Absolvenții actualei pro
moții vor fi repartizați nominal 
in producție, pentru a fi înca
drați potrivit sDecaHății lor în 
activități productive, in ateliere, 
secții de oroducție și fabricație 
ale întrnprindnriiDr. In activita
tea de execuție din unități eco
nomice, instituții de invâțâmint, 
unități de cercetare și proiecta
re. Este interzisă repartizarea 
absolvenților în aparatul admi
nistrativ al ministerelor și insti
tuțiilor centrale. Repartizarea «e 
face de către comisii formate din 
cadre didactice și reprezentanți 
ai asociațiilor studenților comu
niști, organizate pe facuitlți, in
stitute de invățămîm superior 
sau grupe de facurăți și secții 
in funcție de specialități. La 
lucrările comisiilor vor partici
pa delegați ai comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
județene, minlstnrnior. ai celor
lalte organe și organizații cen
trale, cărora urmează să li se 
repartizeze absolvenți. Reparti
zarea nominală în producție se 
face prin alegerea posturilor de 
pe listă de către absolvenți în 
ordinea rrzultatriDr obținute la 
învățătură cu respectarea planu
lui anual de repartizare nume
rică in producție.

— Cum se calculează media 
absolvenților ?

— Media generală la învăță
tură se calculnazl astfel : pentru 
facultățile cu durată de șco^ri- 
zam de peste trei ani, din suma 
mediilor anulin obținute în toți 
anii de studii plus de două ori 
media de la examenul de diplo
mă împărțită la numărul ani'or 
de studii plus doi ; pentru ab
solvenții universităților care au 
făcut anul V de specializare, 
din suma notelor obținute In 
anul V, plus de trei ori nota 
lucrării de specializam împăr
țită ]a numărul notelor plus trei: 
pentru institutele pedagogice din 
suma mediilor anuale, plus me-

dia la examenul de diplomă 
îmoărțită la numărul anilor de 
studii, plus unu ; pentru insti
tutul de arhitectură, din media 
obținută în toți anii de studii 
plus media obținută la exame
nul de diplomă impărțită la doi.

— Ce s« înțelege prin priori
tate la repartizare ?

— Au prioritate, indiferent de 
media obținută, absolvenții care 
solicită reoartizarea în comunele 
in care domiciliază ei sau pă
rinții lor sau în comune apro
piate. Prin comune apropiate se 
înțeleg acele localități din me
diul rural, in care absolvenții 
isi ooc indeolini in bune con
diții obligațiile de serviciu lo
cuind la domiciliul lor sau al 
părinților. Aprecierea situațiilor 
de acest gen se face de către 
comisie.

— Care sint criteriile de pre
ferință în limita celor 50 de 
sutimi ?

— în limita a 50 de sutimi se 
iau in considerație următoarele 
criterii : nevoia de îngrijire me
dicală deosebită a absolventului, 
activitatea obștească și compor
tarea avută în anii de studii 
(numai pentru acei care au me- 
d'a cel puțin 8). In cazul absol
venților căsătoriți, cînd soții 
fac parte din aceeași promoție, 
din aceeași facultate si au pro
movat examenul de diD.-omâ. a- 
cestia vor fi repartizați in ordi
nea și după media cea mai mare 
obținută de unul din soți. în a
ceeași localitate sau în localități 
apropiate.

Absolvenții facultăților
dublă specialitate, pentru 
la specialitatea principală 
mărul de locuri este mai
decît numărul absolvenților, vor 
fi repartizați in specialitatea 
secundară. Repartizarea în spe- 
calitatea secundară a absolven
ților universităților se va face 
r.umai La clasele V—X ale școli
lor de cultură generală.

— Cum »e vor face repartițiile

eu 
care 
nu- 
mic

în invățămintul superior, cerce
tare si proiectare ?

— in invățămintul superior 
vor fi repartizați ca asistenți 
stagiari numai absolvenții care 
au recomandarea consiliilor pro
fesorale de facultate cu media 
generală minimă 9 și au fost 
aprobați de M.E.I. In învăță- 
mîntul superior tehnic absolven
ții care vor fi repartizați ca a
sistenți stagiari, vor efectua un 
stagiu de un an in pro
ducție. cercetare sau proiectare ; 
cei din invățămintul universitar 
(biologie, fizică, chimie) vor e- 
fecua anul de stagiu în con
diții similare. In activitatea de 
cercetare vor fi repartizați ab
solvenți cu media minimă 8 și 
recomandarea consiliilor profe
sorale.

— Care este ordinea de pre
zentare jn fața comisiilor de 
repartizare ?

— Mai întii. se vor prezenta 
în fata comisiilor șefii de pro- 
^oție, cei ca-e «oHcită posturi 
in comunele în-oare domiciliază, 
cei recomandați pentru în
vățământul superior sau cerce
tare. mi solicitați nominal de 
către rnsni■tuțiiin exceptate și a
probate 
ceilalți 
nea 
l°r. ,
motive bine Justificate, nu 
pot prezenta la repartizare, vor 
comunica în scris organizațiile 
și posturile pentru care optează. 
Cind posturile nu sint vacante, 
ei vor fi reoartizați de comisie 
din oficiu pe posturi cit ma:
apropiate de domiciliul lor.
Pentru cri care refuzi postul, 
repartizarea se face imediat din 
oficiu pe criteriul apropierii de 
domiciliu. Contestațiile se adre
sează și se rezolvă pe loc.

La Ateneul Tineretului s-a 
deschis o interesantă expoziție 
de pictură pe sticlă și colaje pe 
împletituri a talentatei eleve 
Luminița Vizitiu din Rădăuți. 
Această manifestare se înscrie în 
lăudabila inițiativă a societății 
literare „G. Călinetcu ‘ a elevi
lor din București de a incita co
legii din toată țara de a expune 
in saloanele Ateneului și a par
ticipa la expoziții comune cu 
membrii secției artistice a »o- 

ciefăfii.

tori calificați pentru meseriile 
deprinse în cursul anilor de 
activitate tehnico-productivâ. 
Sînt 86 de absolvenți ai licee
lor de cultură generală din 
Drăgășani care au îmbrățișat 
meseriile de strungari, frezori 
sau matrițeri și 24 de absolvenți 
ai liceului din Voineasa, care 
vor lucra ca laboranți în ca
drul Trustului de construcții hi
drotehnice Lotru-Sebeș. Ei se 
află astăzi la ora așteptatei pre
miere a muncii productive. In 
curînd. alte serii de absolvenți 
ai liceelor și școlilor generale 
din județ, se vor prezenta în 
fața comisiilor tehnice de a
testare a pregătirii

DORU MOTOC
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cioasâ în seturi de discipline mărunte nu pot avea decit efecte 
dăunătoare. Se barează acum calea ocestor tendințe, și se 
face neîndoielnic bine. Pregătim, în fond, astăzi, omul care va 
lucra in mediul științific și tehnic al zilei de miine. Educația 
are, știm cu toții, o intrinsecă dimensiune prospectiva. Iar 
viitorul, apropiat sau mai îndepărtat rnclaml - prin antene 
retroacționale care se fac de pe acum din plin simțite - 
tipul de om posesor al unei calificări multiple, capabil de 
orientare și reorientare rapidă in circumstanțele unui spațiu 
socio-profesional mobil și permanent supus impnrltivnlol 
inovării. Un om care să depoziteze in el mult moi multe 
conexiuni inverse și circuite de informație decit bănuiam doar 
cu cițiva ani in urmă.

A râmine la stadiul cunoașterii copacilor, în dauna perce
perii pădurii înseamnă, astăzi mai mult ca oricind, o te sufoca 
in informație unlate^all, parcelară și o te sili sd faci derogări 
păgubitoare de la competență atunci cind viața iți va cere 
să faci mai mult : să stlpînnsti și să conduci procese, nu să 
manipulezi fapte mărunte și fragmente alna^orii ale acestora.

Ideea profilului larg se integrează de minune modelului 
personalității crescînde de acum, care va avea fericirea să 
fie agentul și beneficiarul împlinirilor comunismului, lltl de 
ce cred că reconsiderările calitative actuale ale învățamîntu- 
lui vin să ofere întregului ansamblu al instrucției și formației 
o perspectivă mai clară asupra finalităților lor rnclamain de 
viață. Iar metoda de rang principial pentru a le satisface a 
Fost lapidar definită de Secretarul general al partidului : 
„Trebuie sâ ajungem acolo ca școala sâ împletească organic 
știința cu producția". Cornctiiln de orientam a învățăminl^ului, 
responsabil și prompt întreprinse se transformă din deziderat 
în acumulam palpabilă doar pe terenul acestei împletiri or
ganice, care oferă viitorului specialist deopotrivă obiectivele 
și instrumentele integrării profesionale depline, în condiții de 
optimă exercitare a capacităților sale.
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Comisia tineret intelectual a 
sectorului I U.T.C., recent con
stituită, își îmbogățește activi
tatea cu noi acțiuni, demne de 
reținut. După deschiderea, la 
„Ateneul tineretului", a unui 
nou ciclu de dezbateri lunare 
(cu tema : „Cum trebuie înțe
leasă legea ?), inaugurat de 
expunerea cunoscutului ziarist 
Sergiu Verona, a organizat. în 
colaborare cu Uniunea Ziariști
lor un program de epigrame, 
scenete, fabule și schițe, „Cu 
rîsul nu se glumește", cu par
ticiparea unor autori de gen și 
actori, membri ai cenaclului 
„Tudor Mușatescu* '. Ieri, clțiva 
tineri actori ai teatrului „C. I. 
N'oîaaaa**,  membri ai aceleiași 
comisii, printre care Victorița 
Dobre. Anda Caropol și Mihai 
Prut^nu. împreună cu consi
liul elevilor din sector, au or
ganizat o masă rotundă în Ta
băra de pionieri si școlari Pust
nicul.

PAbiOU 
DE ONOARE

La Pitești febra întrecerii 
muncii voluntar-patriotice a 
început... Cei peste 10 000 de ti
neri, constituiți în 136 brigăzi, 
dintre care 30 purtînd numele 
județului în care funcționează 
— „Argeș" — sînt angrenați în 
prezent în competiție cu for
mații similare de pe șantiere

de interes național. Dispunînd 
de o valoroasă experiență în 
mobilizarea tineretului studios, 
Comitetul județean Argeș al 
U.T.C., care la ultima sa ple
nară a primit din partea C.C. 
al U.T.C. Drapelul și Diploma 
de organizație fruntașă pe țară 
în organizarea muncii voluntar- 
patriotice, a repartizat pe har
nicii brigadieri să lucreze în 
special pe șantierele de investi
ții ale județului...

Confirmînd aprecierile de 
pînă acum, tinerii argeșeni 
și-au intensificat activitatea pa
triotică, din acest an jubiliar, al 
25-iea. Putem spune că între
cerea lor în munca voluntar- 
patriotică este în toi. Elevi ai 
Grupului școlar al M.C.I., con
stituiți în brigăzile „Argeș" 60 
și 61, majorează numărul ore
lor de muncă efectuate pe șan
tierul extinderii Rafinăriei, 
unde sînt prezenți. și colegii 
lor de la Liceul „Nicolae Băl- 
cescu“, grupați în brigăzile 
„Argeș" 62 și 63. In pas cu ei, 
brigada „Argeș" 71 constituită 
din elevi ai Grupului școlar al 
I.A.P. „Colibași", au efectuat 
pînă în prezent peste 1 500 ore 
muncă voluntar-patriotică pe 
șantierul 5 al T.C.T. Pitești.

VASILE MĂRUȚĂ
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Noii angajați Intr-un prrm contact cu fabrica. Secretarul comi
tetului coordonator U.T.C. al Fabricii de confecții București, 
tovarășă Florica Crișan, este cel dinții „prieten al noului angajat".

Foto: O. ARC ADIE

Atestatul de producție 
al absolvenților

Un prim lot de absolvenți ai 
liceelor de cultură generală din 
județul Vilcea au primit, zile
le acestea, atestatul de munci-

SEMIFI
NALELE

CUPEI ROMÂNIEI"

de

FOTBAL

BUZĂU: 4 000 de elevi la un 
reușit festival al sportului școlar

ultimele zile, fetele din 
și întreprinderile 

Brăila au

Ștefan Bucur. Petre Penu șl 
Constantin Marin, clasați. In 
aceeași ordine, pe primele trei 
locuri.

întîi au 
selecți* 

asociații 
clasate 

pe mu-

BRAILA: Act final in „Cupa 
Diana"

Astăzi, vor at ea Ioc semifinalele „Cupei României" la fot
bal. La Ploiești, STEAUA va primi replica echipei CONSTRUC
TORUL GALAȚI, iar la Pitești, CHIMIA RM. VILCEA va juca 
în compania echipei bucureștene METALUL. Jocurile încep la 
ora 17,00. Stațiile noastre de radio vor transmite alternativ des
fășurarea acestor partide. Transmisia se va face pe progra
mul 1.

MANASIA: „Crosul 
țesătoarelor" — in premiera

Tinerele țesătoare de la Com
plexul industriei locale din 
Manasia, județul Ilfov, au parti
cipat la o interesantă acțiune 
de masă, desfășurată in... pre
mieră. Pe un traseu de pe șo
seaua Urziceni-Slobozia au 
avut loc întrecerile primei edi
ții a „Crosului țesătoarelor", 
inițiat de organizația U.T C. șl 
asociația sportivă din localitate 
si care a reunit, la start, 150 de 
concurente. După o dispută 
strînsâ, tînăra Constanța Lazăr 
a reușit să treacă prima linia 
de sosire, urmată de Rozica Ne- 
dea și Georgeta Stoica.

Nici băieții de ia secția 
tîmplărie și mecanică a Com
plexului industrial din Manasia 
nu s-au lăsat mai prejos. Sti
mulați de pasionanta întrecere 
a fetelor, ei s-au avîntat într-o 
cursă de fond, pe distanța de 
1 200 de metri, avînd ca prin
cipali protagoniști pe tînărul

In 
instituțiile . .
municipiului Brăila au avut 
rezervate mai multe concursuri 
și jocuri sportive, dotate cu 
trofeul „Cupa Diana". Această 
inițiaiivă a Comitetului muni 
cipal U.T.C. și a Consiliului mu
nicipal al sindicatelor Brăila, a 
fost primită cu un deosebit inte
res. Aproape 3 000 de tinere s-au 
înscris la întrecerile de cros, 
ca și la jocurile de volei și 
handbal avînd prilejul să pe- 
trracl ore plăcute, reconfor
tante. in aer liber. Mai * '*  
avut loc concursuri de 
pe întreprinderi și 
sportive, iar primele 
s-au întîlnit la flnairlr . 
nicipiu Fetele de la „Confec-

1^'

■ai

WIMBLEBONI '73
Turneul internațional de tenis 

de La Wimbledon a corninuat, 
marți, cu disputarea primelor 
partide din cadrul probei de 
simplu femei. Jucătoare ro
mâncă Iudit Gohn a întîlnit-o 
pe tenismana cehoslovacă Re
nata Tomanova. pe care a in- 
vins-o cu 6—4. 6—0.

Alte rezultate : Billie Jean 
King (S.U.A.)—Lucia Bossi (Ita
lia) 6—0. 6—2 ; Chris Evert 
(S.U.A.)—Fiorella Bonicelli (U
ruguay) 6—3, 6—3 ; Vicki Ber
ner (Canada) —Mariana Simio- 
nescu (România) 6—4. 6—2 : E
vonne Goolagong (Australia) — 
Betty Stove (Olanda) 6—3, 6—3 ; 
Virginia Wade (Anglia) — Dia
nne Fromholtz (Australia) 3—6, 
6—2, 6—1.

In primul tur al probei 
dublu masculin, perechea 
Năstase (România)—Jimmy 
nnors (S.U.A.) a întrecut 
7—5, 7—5, 6—2 cuplul Kakulia 
(U.R.S.S.)—Pala (Cehoslovacia).

de 
Ilie 
Co
R cu

I
I

ția“ s-au dovedit cele mai bune 
la întrecerile de volei, iar tur
neul de handbal a fost cîștigat 
de echipa feminină „Vointe“. L'i 
cros, pe primul loc s-a clasat 
Lenuța Mărgineanu, de la 
Cooperativa meșteșugărească- 
„Arta populară**.

CI frumoasă și entuziastă ma
nifestare de tinerețe a marcat 
închiderea anului sportiv școlar 
la Buzău. Pe stadionul „Gloria" 
din localitate și-au dat întîlnlr? 
peste 4 000 de elevi, care aveau 
să participe la un bogat și 
atractiv program sportiv. Pe 
prim plan s-au situat reușitele 
exerciții de gimnastică moder
nă, ca și demonstrațiile de aero- 
mcdele, care au îneîntat privi
rile numeroșilor spectatori pre
zenți în tribună. De asemenea, 
au reținut atenția concursurile 
de atletism și carting, lansările 
de mini-rachete, ca și jocurile

• Comentînd partidele pri
mei zile a turneului de tenis 
de la Wimbledon, corespon
denții agențiilor internațio
nale de presă subliniază, 
totodată, marele succes de 
public : s-au înregistrat pes
te 22 000 de spectatori, mai 
mult decît la ediția prece
denta. La partida Năstase— 
Plotz, disputată pe terenul 
central, au asistat 17 000 de 
spectatori.

de handbal și fotbal. Această 
manifestare a constituit, de 
fapt, un prolog la numeroasele 
concursuri sportive de masă, 
programate în zilele următoare 
ale vacanței școlare.

GIURGIU: Recorduri județene la 
primele întreceri de atletism
Elevii din Giurgiu, reuniți pe 

stadionul „Olimpia", au inaugu
rat programul sportiv al vacan
ței de vară cu o interesantă 
competiție de atletism, la care 
s-au înregistrat o serie de re
zultate tehnice remarcabile, 
unele constituind noi recorduri 
județene de juniori. Bunăoară, 
eleva Tanța Alimănescu, de 13 
ani, a realizat 11.4 secunde la 
80 m plat. 47,8 secunde la 300 m 
și 1; 56,6 în cursa de 600 m: 
Ștefania Bernard, de 14 ani, a 
fost cronometrată cu timpul de 
16.1 secunde în proba de 80 m 
garduri, iar elevul Gheorghe 
Chlrilă, de 16 ani, a parcurs 
3 000 m în 9:18.4 minute. Re
zultate bune a ohținut și Petre 
Bmazu. de 15 ani, care a fost 
notat cu 5.43 m la săritura în 
lungime și 1,50 m la săritura în 
înălțime.

M. L.

• La Madrid s-au încheiat 
întrecerile primei ediții a 
„Cupei țărilor latin Ila lup
te libere, competiție la care 
au fost prezenți sportivi din 
șapte țări. Un succes remar
cabil au repurtat luptătorii 
români, care au terminat în
vingători la 9 din cele 10 ca
tegorii. In clasamentul pe e
chipe, formația României a 
ocupat primul loc, cucerind 
trofeul.

• In orașul Bitolia au în
ceput întrecerile celei de-a 
1J-a ediții a competiției in
ternaționale masculine * 
handbal dotată cu 
logos^'as".

In primul meci, 
nata României a 
formația Ungariei, 
liștii români au obținut vic
toria cu scorul de 18—13 
(9—8).

• Continuîn0u-șl turneul 
în Europa, selecționata de 
fotbal a Braziliei a întîlnit 
pe stadionul Rasunda din 
Stockholm, în fața a 40 000 
de spectatori, echipa Suediei. 
Partida s-a încheiat cu sco
rul de 1—n (0—0), în favoarea 
gazdelor prin golul înscris în 
minutul 79 de extrema stin
gă Sandberg.

• Cu o rundă înainte de
terminarea turneului inter
zonal de șah de la Leningrad, 
in clasament conduce marele 
maestru sovietic Viktor 
Korcinoi — 12,5 puncte, ur
mat de Byrne (S.U.A.) — 12 
puncte, Karpov (U.R.S.S.) — 
11,5 puncte, și o partidă în
treruptă, Smejkal (Ceho
slovacia) 10,5 puncte (1), Lar
sen (Danemarca) — 10 punc
te. Hubner (R.F.G.) — 9,5
puncte (1), Kuzmin (U.R.S.S.)
— 8 puncte (2). Tal (U.R.S.S)
— 7,5 puncte (1), Radulov 
(Bulgaria) — 7.5 puncte. Tal- 
manov (U.R.S.S.) — 7 punc
te (!)• etc.

de
„Trofeul

selecțio- 
jucat cu 
Handba-

SALCIMUL LILIACHIU : 
mina (orele 9; 11,15; 13,30: 
18.30; 20,45).

LUMEA SE DISTREAZĂ ! 
pitol (orele S; 11; 13; 15; 17; 10; 
Floreasca (orele 15,30; 18; 2
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Grădina Capitol (ora 
20,15).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA î 
Scala (orele 9,30; 13; 16,15; 18,30), 
Festival (orele 9; 12.30; 18; 19,30)

Dinamo (ora 20,30), 
Festival (ora 20,30).

CARTUȘ; “’ ’
9; 11,15; 13,30; 16 

Central (orele 9,15;
16; 18.15; 20,30), 
9; 11.15; 13.30; 15,45;

Grădina Aurora (ora 20,30),

Lu-
18;

Ca
. 21). 

20,15),

Stadionul
Grădina

ULTIMUL 
(orele 
20 SU), 
13,45; 
(orele 
20,15). .. _____ ___
Grădina Tomis (ora 2O,Î1))' Tomis 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,415; 18,18; 
20,45).

monte carlo : Luceafărul ta
rele 8.30: 11: 13,30; 16; 18.30: 21), 
Grădina Luceafărul (ora 20,25^, 
Arenele Romane (ora 29,15).

O ZI MAI LUNGA DECÎT UN 
AN : Dacia (orele 9; 11.15; 13,39; 
16- 18.15: 2(1,39).

SIMON TEMPLAR INTERVINE î 
București (orele 9: 11.15; 
16.15; 18,45; 21), Excelsior 
9‘; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
Melodia (orele 9; 11,15: 13,30; 19; 

(orele 8,45;
Grădina 
Grădina

Gri vița 
18,15; 
11,30; 

Aurora 
18;

13.30; 
(orele 
20.30).

18,30: 20,45). Modern ,
11; 13,30; 16; 18.S0: 21), 
București (ora 26,15), 
Modern (ora 20.30).

CIPRIAN PORUMBESCU : Viito
rul (Drnin 15.30; 19), Arta (Drnin 
15,30; 19), Grădina Arta (ora 20,15).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Favo
rit (Drrir 8.45: 11; 13,15; ”
20.30) , Buzești (orele
13,30; 16: 18.15: 10,30).
Buz.esti (ora 20,15).

VERONICA : Unirea tarnir 16î 
18: 20). Grădina Unirea (ora 20 15).

CE SE ÎNTÎMPLA, DOCTORE?: 
Doina (orele 11; 13.30: 18: 18.15;
20.30) .

AVENTURILE LUI BABUȘCA 7 
Lira tarele 16: 18; 20), Grădina
Lira (ora 20,15).

COPIII CAPTTANULUI GRANT ; 
Rucegl (Drrle 15 30: 17,48: 
Giulești (orele 10; 15.30; 18; 
Grădina Bucegl (ora 20,30).

AICI ZORILE SINT DIN 
LINIȘTITE : Drumul Sării 
15,30; 19).

PE ARIPILE VINTULU1 ; 
(orele 
(orele 
Select

BATRINU 
(orele 15,30;

ROND DE NOAPTE: 
(orele 8,415; 11; 13.15; 15,45;

OMUL NU E SINGUR ; Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

SALBATICIA ALBA : Timpuri 
Noi (orele 9.30—20,15 in continuare). 
CEAȚA : Munca (ornir 16; 18; 20).

ACEA PISICA SALBATICA 1 
înfrățirea (orele 15.3^; 18; 20,15),

Semnale : Rahova (orele 15,30; 
18).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
în PARAO19 : Rahova (ora 20,15).

CÎND LEGENDELE MOR : Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,15), Vitan 
(OInlr 15,30; 
joogilor (ora 
(ora 20,30).

SOLARIS : 
DJO; 19).

țara SALBATICA : Ferentari 
(orele 15.30; 18; 20,15).

FATA BÂTRîNa : Cotroceni
(orele 14; 16; 18; 20).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Pacea (orele D^O; 18; 
20.15).

COWBOY : Cosmos (orele 15 30 ; 
18; 20,15) .

15,30: 18; 
9; 11.15;

Grădina

20),
20,30),

NOU 
(orele

9.30; 
9,30;

(ora

14; 18 45), 
15; 19,15), 

20,15).
BANDIȚI : 
18; 20.15).

volga
Miorița 

Grădina

Crîngați

Gloria 
18,15;

18; 20.15), Grădina 
20,30), Grădina Vltan

Progresul (orele

I Opera Română : ALBERT HER
RING — ora 19.30; Teatrul Națio- 

„L L. Caragiale" (Sala Stu
) : PĂRINȚII TERIBILI - ora’ 

20: Teatrul „Giulești" : ...ESCU — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" 
(La Sala Comedia a Teatrului Na
tional) : FII CUMINTE, CRTSTO- 
FOR ! — ora 20; Ansamblul
..Rapsodia Română" : MELEA
GURI FERMECATE — ora 
Circul „Globus" : ARENA
(Spectacol internațional)

Inal 
dio) 
20: '

I

MIERCURI, 27 IUNIE 1973

PROGRAMUL II
I

9,00 Curs de limba engleză. 9,30 
Parada sporturilor. 10,00 Telex. 
10,05 Avanpremiera. 10,10 Ancheta 
TV. . „In căutarea timpului pier- 
oul". 10,50 Film serial „Orașul Ne- 

1l.50 La ordinea zilei. Azi, 
. . 1 Vilcrl. 12,05 Moment fol
cloric. 12,20 Revista litrrar-artistlcl 
TV. 13,00 Telejurnal. 17,00 Fotbal : 
Semifinalele „Cupei României" : 
Medlul București — Chimia Rm. 
Vilcra. Transmisiune directă de la 
Pitești. 18,45 Luminile rampei. 19,00 
Timp și anotimp în agricultură. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor. 20,00 Cîntecul sâp- 
tămînii : „îți cînt, țara mea". 20,05 
Teleobiectiv. 20,25 Trlecinrmatrea : 
Ciclul Zbigniev Cybuski — „Cenu
șă și diamant". 22,05 24 de ore.
România în lume. 22,45 Stadion — 
emisiune de reportaje, anchete, o
pinii din lumea sportului.

Igru". 1! 
județul 
doric. 1

I
I
I
I
I PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Dr. 
Ignaz Semnelweis (II). 20,30 A

* a. 20,40 Tnnrri nnterpretl.
Ghișeul. 11,40 Mijguee 1 de

cîntec românesc. Ansamblul ,,Rap- 
Ioodia Română". 22,19 Roman foile

ton : „Noile aventuri ale mușche
tarilor".

I Ignaz 
genda. 
21.20 i



INTERVIUL 
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
revistei „Bunte lllustrierte" 

din Repubhca Federal Germania

de peste hotare
ÎNTREBARE : Excelență, 

cu prilejul celei de-a 25-a a
niversări a proclamării Re
publicii, ați evocat actul 
istoric al împlinirii dorințelor 
românilor de a se uni intr-un 
singur stat. Ce semnificații 
atribuifi idealului de unitate 
națională in condițiile lumii 
actuale ?

RĂSPUNS : România a dus 
vreme îndelungată lupta pentru 
realizarea unității sale naționale. 
Secole de-a rîndul, ea a fost 
sub dominație străină. întot
deauna. năzuința spre unitate 
națională a preocupat pe toți 
marii noștri gînditori, pe toți 
oamenii politici progresiști. în
tregul popor. A fost, de aceea, 
firesc ca la aniversarea Repu
blicii. care marchează de fapt 
și afirmarea deplinei indepen
dențe naționale, să reamintesc 
toate acestea.

în ce privește semnificațiile 
unității naționale în noile con
diții ale lumii contemporane, 
noi pornim de la faptul că na
țiunea, statele independente 
mai au încă de jucat un mare 
rol atit pentru progresul lor 
economico-social, cit și pentru 
realizarea unei politici noi de 
colaborare și de pace în iume, 
Este de înțeles că, pornind'de 
aici, unitatea națională a fie
cărui popor constituie un fac
tor progresist, un factor indis
pensabil unei politici de pace 
si securitate în lum».

ÎNTREBARE : Dumnea
voastră, domnule președinte, 
salutați politica Republicii 
Federale Germania orientată 
spre pace și destindere. După 
părerea dumneavoastră, ce 
importanță au, în acest sens, 
contactele cu țările socia
liste ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, am 
salutat și salutăm pblitica Re
publicii Federale Germania, a 
oricărei țări, care este orien
tată spre pace și colaborare cu 
alte state. Dar aici aș- putea 
spune că am mers ceva mai de
parte, și anume am acționat, ca 
țară socialistă, pentru dezvolta
rea relațiilor dintre România 
și Republica Federală Germa
nia. In acest sens, voi mențio
na stabilirea relațiilor diploma
tice dintre statele noastre - cu 
șase ani în urmă, ceea ce a avut 
o influență pozitivă, atit în ex
tinderea colaborării reciproce, 
cit și asupra politicii generale 
de destindere și securitate în 
Europa.

Puteți, deci, vedea, din a
ceste acțiuni ale României, că 
am sprijinit întotdeauna în mod 
activ acțiunile îndreptate spre 
normalizarea și dezvoltarea re
lațiilor țărilor socialiste cu 
Republica Federală Germania. 
Am salutat acordurile cu Uniu
nea Sovietică, cu Polonia, tra
tatul cu Republica Democrată 
Germană. Salutăm, de aseme
nea, acordurile realizate de pe 
acum cu Cehoslovacia și sperăm 
că se va ajunge la normalizarea 
relațiilor Republicii Federale 
Germania cu toate țările socia
liste. Toate acestea constituie 
factori de n deosebită impor
tanță pentru dezvoltarea ne un 
drum nou a colaborării și păcii 
în Europa.

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

RĂSPUNS : După cum se cu
noaște, România se pronunță 
de mulți ani pentru Conferința 
general-europeană, la fel ca și 
alte țări socialiste și, actual
mente, ca toate țările europene. 
Considerăm că Conferința eu
ropeană pentru securitate și 
cooperare va trebui să adopte

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• ÎNSĂRCINATUL CU AFA
CERI A.L AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA LA 
ADEN, Ion Neagu, a fost Pri
mit de președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii De
mocratice Populare Yemen, Aii 
Nasser Mohamed.

In timpul convorbirii, desfă
șurate într-o atmosferă cordia
lă, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea rolaț^lor 
dintre cele două țări.

• Cancelarul Kreisky 
în Polonia

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., l-a primit 
marți pe cancelarul federal al 
Austriei, Bruno Kreisky. aflat 
într-o vizită oficială în Polonia, 
în timpul convorbirii au fost 
examinate principalele proble
me privind dezvoltarea relații
lor politice și a colaborării re
ciproc avantajoase dintre Polo
nia și Austria, precum și pro
bleme actuale ale situației de 
pe continentul european — re
latează agenția P.A.P.

Cancelarul Bruno Kreisky a 
fost primit, în cursul aceleiași 
zile, de Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de stat al 
R.P Polone. 

asemenea documente și să ajun
gă la astfel de înțelegeri care 
să ducă la așezarea relațiilor 
dintre statele continentului pe 
principiile deplinei egalități, ale 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne, a\ an- 
tajului reciproc. Ea va trebji. 
de asemenea, să adopte înțele
geri solemne, — aș putea spu
ne, — cu privire la renunțarea 
la forță și la amenințarea cu 
forța în soluționarea oricăror 
probleme dintre state și să pro
moveze cu fermitate calea tra
tativelor, a soluționării pașnice 
a oricărui diferend. Tot
odată. așteptăm ca înțelege
rile realizate să deschidă ca
lea pentru o largă cooperare 
economică, tehnică, științifică, 
culturală și in alte domenii, eli- 
minînd o serie de îngrădiri și 
restricții existente astăzi. Și, în 
fine, noi am dori ea în înche
iere conferința să adopte hotă- 
rîrea de a constitui un orga
nism permanent care să asigu
re contactele multilaterale din
tre state și eventual să poată 
pregăti noi reuniuni —. care 
vor fi, fără îndoială, necesare, 
avînd în vedere că nimeni nu 
se poate aștepta ca această con
ferință să soluționeze toate 
problemele din Europa. De a
ceea, va trebui să se depună 
încă eforturi pentru dezvoltarea 
unei colaborări tot mai strinse 
între state, pentru a face real
mente din Europa o zonă a pă
cii și colaborării pașnice.

ÎNTREBARE : In ce con
diții ar putea fi înlocuite ac
tualele alianțe militare «n 
Europa printr-un nou sistem 
de securitate ?

RĂSPUNS : România, la fel 
ca și alte țări socialiste, s-a 
pronunțat și se pronunța pentru 
depășirea stadiului actual, ai 
blocurilor și alianțelor militare, 
și pentru înlocuirea lor cu un 
sistem de securitate care să nu 
mai facă necesara existența u
nor asemenea blocuri. Desigur, 
sintem realiști, înțelegem că a
ceste deziderate ale popoarelor 
europene nu se pot realiza de 
pe o zi pe alta, că trebuie ac
ționat cu fermitate în aceasia 
direcție. Este necesară dezvol
tarea încrederii intre state, sint 
necesare măsuri treptate de de
zangajare militară, de reducere 
â trupelor și armamentelor, de 
retragere pînă la urmă a tru
pelor străine de pe teritoriul 
altor State, ae trecere la măsuri 
mai generale de dezarmare, în 
așa fel Incit să be creeze o 
asemenea situație care să dea 
depline garanții fiecărui stat că 
se află în siguranța, că nu va 
putea fi supus vreunei agresiuni. 
Deci, să se poată ajunge la 
desființarea blocurilor militare 
și înlocuirea lor — dacă s-ar 
putea spune — cu o asemenea 
colaborare a țărilor europene, 
care sa asigure unitatea depli
nă a întregii Europe, și nu a 
unei Europe de Vest, de Est. de 
Nord sau Sud. Europa trebuie 
să acționeze ca o Europă unică, 
pe baza respectului indepen
denței fiecărei țâri, dacă doreș
te intr-adevăr să contribuie la 
pacea întregii lumi.

ÎNTREBARE : Excelență, 
doriți ca la Bonn să aveți, in 
primul rtnd, un schimb ge
neral de opinii sau intențio
nați să discutați cu guvernul 
federal și posibilitățile unei 
colaborări politice mai apro
piate intre țările noastre ?

RĂSPUNS : In cp privește 
discuțiile care vor avea loc ia 
Bonn, ele vor fi stabilite d° 
comun acord cu președintele 
Heinemann și eu cancelarul 
Brandt. Fără îndoială că vor fi 
abordate, în primul rînd, pro
blemele colaborării economice, 
tehnico-științifice, culturale din

din Iugoslavia, l-a primit, marți, 
pe John Gollan, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie. cu care a avut 
o convorbire prieteneasca, in
formează agenția TANIUG.

* 300 de școli noi în 
Peru

Ministrul peruan al educației, 
Alfredo Carpio Becerra, a ina
ugurat, in departamentul An- 
cash, situat la nord de capitala 
țării, o rețea de 300 școli in 
care vor fi cuprinși aproximativ 
30 mii elevi din mediul rural — 
informează agenția PRENSA 
LATINA. Darea in folosință a 
acestor așezăminte culturale se 
înscrie intr-un vast program de 
construcții inițiat de guvernul 
peruan în vederea sprijinirii 
populației din zonele devastate 
de cutremurul din luna mai a 
anului 1970.

• GUVERNUL ISLANDEZ a 
adus în mod oficial la cunoștin
ța Consiliului N.A.T.O. cererea 
privind revizuirea tratatului 
dintre Islanda și Statele Unite, 
încheiat in 1951, — transmit 
agențiile REUTER șl FRANCE 

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

tre țările noastre, căile de ex
tindere a acestei colaborări, 
precum și probleme privind 
contribuția țârilor noastre la 
înfăptuirea securității in Eu
ropa. la soluționarea unor pro
bleme ~are preocupă astăzi o
menirea. In acest cadru, fără 
îndoială câ vom aborda și unele 
probleme mai generale ale si
tuației internaționale. Drecum și 
orice altă problemă ce se poale 
ivi. Noi nu sintem și nu vom fi 
niciodată împotriva discutării 
oricăror probleme, considerîrd 
că discuțiile nu pot decît să 
ajute la clarificare, la întărire» 
politicii de colaborare între 
state.

ÎNTREBARE : Cum vedeți 
colaborarea economică viitoa
re cu Republica Federală 
Germania ? Care sint dorin
țele României ? Cum s-ar 
putea echilibra balanța co
mercială deficitară pentru 
România ? Vă pronunțați 
pentru o cooperare comună a 
celor două state in țările în 
curs de dezvoltare ?

RĂSPUNS : Trebuie să men
ționez, In primul rind, că ac
tualmente relațiile economic*  
dintre România și Republica 
Federală Germania se găsesc 
la un nivel ridicat, câ există o 
perspectivă reală ca ele să 
ajungă la circa 2.5 miliarde de 
mărci in 1975 și, desigur, inspre 
1980, să mergem mult mai de
parte. Pentru aceasta este ne
cesar să trecem de la formele 
clasice — dacă s-ar putea spune 
așa —, ale schimburilor comer
ciale, la o cooperare in produc
ție, la realizarea de societăți 
mixte, care de altfel sînt in curs 
de constituire in momentul de 
față prin discuțiile care au loc 
între unele companii din Repu
blica Federală Germania și în
treprinderi din România.

• IOSIP BROZ TITO, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor

In ce privește aorințele 
României, ele sînt, desigur, le
gate de aceea ca guvernul ță
rii dumneavoastră sa pornească 
de la faptul că România este 
încă o țară în curs ae dezvol
tare. De altfel, în cadrul Pieței 
comune s-a hotarit acordarea 
preferințelor generalizate Româ
niei, deci, există, aacă se poate 
spune așa, de acum și o bază 
pentru ca Republica Federală 
Germania să pornească de la a
ceastă realitate — și, ca atare, 
să acorde României și avantaje
le corespunzătoare Am dori să 
putem vinde mai mult și, de
sigur, să și cumpărăm mai muit 
din Republica Federală Germa
nia.

în ce privește problema ba
lanței comerciale, ea este in 
momentul de față echilibra’ă 
pentru că de doi ani noi avem 
un sold activ. Insă. în ce pri
vește balanța de plăți ea eș e 
încă deficitară De aceea, dorim 
să acționăm pentru a crește ex
portul în mod suplimentar, pen
tru a ne crea disponibilități de 
a putea echilibra și balanța de 
plăți, ținînd seama că o serie 
de produse din trecut le-am 
luat pe credit. Sperăm că în 
următorii cîțiva ani vom ajunge 
la o soluționare deplină a aces
tei situații.

Ne pronunțăm în mod activ 
pentru o cooperare a statelor 
noastre cu țările în curs de 
dezvoltare, cu atît mai mult cu 
cit și România — și, după cite 
știu — și Republica Federală 
Germania întrețin relații cu 
multe din aceste state. Există, 
deci, posibilități reale ca prin- 
tr-o colaborare largă cu aceste 
state să contribuim atît la dez
voltarea colaborării bilaterale, 
cit și la acordarea unui ajutor 
acestor state în dezvoltarea lor 
economico-socială.

In încheiere, aș dori să trans
miteți cititorilor revistei dum
neavoastră si poporului din Re
publica Federală Germania i
urări de prosperitate și de pace.

PRESSE. Această revizuire ur
mează să se realizeze într-un 
interval de șase luni de la data 
înaintării acestei cereri.

Potrivit prevederilor acestui 
tratat. în cazul denunțării lui, 
unitățile armatei americane, 
staționate la baza militară de la 
Keflavik, trebuie să fie retrase 
din Islanda intr-un interval de 
18 luni. In prezent, la această 
baza se află 3 300 militari ame
ricani

* Consultări la Beirut
Președintele Libanului, Su

leiman Frangieh, l-a primit, 
luni dupâ-amiază, pe Takieddine 
Solh, premierul desemnat cu 
formarea noului guvern, a 
anunțat postul de radio Beirut. 
Cu acest prilej, au fost discutate 
rezultatele consultărilor avute 
în ultimele două zile de Solh 
cu reprezentanți ai principalelor 
partide politice libaneze în ve
derea alcătuirii noului cabinet.

• A fost desemnat can
didatul la vicepreșe- 
dinția Braziliei

Președintele partidului guver
namental din Brazilia „Arena"

Securitatea europeană — 

cauza tuturor popoarelor 

continentului,

a tinerei generații

„o worn 
LA EVOLUȚIA POZITIVĂ

A RELAȚIILOR INTERNATIONAL?"

Declarația vicepremierului și secretarului 
federal pentru afacerile externe al R.S.F. 

Iugoslavia
în cadrul unei ședințe comune 

a Consiliului Popular și consi
liului Social-Politic al Adunării 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
Miloș Minici. vicepremier si se
cretar federal pentru afacerile 
externe, a declarat că ceea ce 
s-a realizat pînă acum în legă
tură cu securitatea si coopera
rea în Europa este o contribu
ție concretă la evoluția pozitivi 
a relațiilor internaționale. O Im
portanță deosebită — a spus el 
— o au principiile potrivit că
rora țările eurooene vor parti
cipa la Conferința de la Helsinki 
ca state suverane și indepen
dente și în condițiile deplinei e- 
salitățî în drepturi, precum si 
faptul că această conferință are 
loc în afara alianțelor militare, 
iar hotârîrile vor fi adoptate 
prin consens. Iugoslavia, a adău
gat el va pleda p^tru ao'icarea 
consecventă a acestor principii 
văzind în aceasta nu numai o 
premisă pentru succesul confe
rinței, ci și o cale pentru con
tribuția reală a țărilor din Eu-

33 de state europene, S.dA. și Canada 

au raspuns pozitiv la invitația guvernului 

finlandez
La Helsinki s-a anunțat că un 

număr de 33 de state europene, 
S.U.A. și Canada au răspuns 
pozitiv la invitația guvernului 
finlandez, adresată în conformi
tate cu hotâririle reuniunii 
multilaterale pregătitoare, de a 
participa la conferința general- 
europeană pentru securitate și

EXPOZIȚIA „ROMÂNIA SALUTĂ HAMBURGUL"

Flux continuu de vizitatori
'jnffaf/f/nm

Expoziția ..România salu
tă Hamburgul" continuă să 
primească mii de vizitatori. 
Comentată zilnic de princi
palele ziare locale, de postu
rile de radio și televiziune, 
această importantă mani
festare economică româneas
că se înscrie ca un factor 
dominant în peisajul vieții 
trepidante a acestui oraș de 
peste două milioane de lo
cuitori.

„România — scrie ziarul 
„DIE WELT- din 25 iunie — 
aduce în orașul nostru nu 
numai un cald salut, ci și o 
expoziție care probează con
vingător dezvoltarea sa eco
nomică, atit industrială, cît 
și agricolă. Ponderea prin-

a anunțat, luni, că generalul 
Adalberto Pereira dos Santos a 
fost desemnat drept candidat la 
funcția de vicepreședinte de 
către șeful statului brazilian, 
Garrastazu Medici.

După cum se știe, candidatul 
la funcția de președinte al re
publicii este generalul Ernesto 
Geisel, desemnat la data de 18 
iunie.

După cum s-a anunțat, în 
capitala chiliana, s-au des
fășurat lucrările Congresului 
Național al Unității Popu
lare din Chile. în expunerea 
făcută la încheierea lucră
rilor Congresului, președin
tele Salvador Allende a a- 
bordal o serie de probleme 
esențiale ale cadrului și con
dițiilor în care se desfășoară 
procesul revoluționar din 
Chile, definind, în contextul 
transformărilor structurale 
din țară, rolul și obiectivele 
Partidului Federativ al Uni
tății Populare. El a arătat 
că particularitățile formării 
Partidului Federativ al Uni
tății Populare și obiectivele 
sale sînt determinate de 
specificul procesului revolu
ționar din Chile, de realită
țile concrete pe care se fun
damentează programul și 
politica guvernului puterii 
populare. 

rooa, a S.U.A. și Canada la de
mocratizarea relațiilor interna
ționale în general.

în continuarea expunerii sale, 
Minici a subliniat ca deosebit 
de important faptul că în Eu- 
rooa se răspîndește tot mai 
mult concepția că este posibilă 
instaurarea relațiilor de încre
dere și dezvoltarea colaborării 
multilaterale egale în drepturi 
intre țări, indiferent de orindu- 
irea lor socială și politică.

Referi^u-se la perspectivele 
relațiilor dintre statele balcanice, 
el a arătat că țările și popoa
rele din această zonă trebuie să 
reglementeze singure, pe baza 
intereselor lor, în mod suveran, 
fără amestecul factorilor ex
terni. relațiile lor reciproce. în 
spiritul întăririi independenței, 
suveranității și colaborării re
ciproce egale în drepturi și a 
prieteniei, contribuind prin a
ceasta la întărirea colaborării și 
securității în Europa și colabo
rării și securității internațio
nale în general.

cooperare, a cărei primă fază — 
la nivelul miniștrilor afacerilor 
externe — va începe la 3 iulie 
în capitala finlandeză.

In afara celor 32 de state re
prezentate la reuniunea pregă
titoare, a acceptat invitația de 
a lua parte la conferință prin
cipatul Monaco.

cipală în expoziție o dețin 
construcțiile de mașini și 
chimia. Cele 55 de firme și 
organizații de comerț exte
rior românești înregistrează 
o vie activitate, oameni de 
afaceri din întreaga țară in- 
teresîrau-se de această ma
nifesta re“.

Luni, în cea de-a patra zi 
de la deschidere, noi con
tracte comerciale se adaugă 
la cele realizate pînă în pre
zent. Numeroase alte acțiuni 
comerciale și de cooperare 
sînt în curs de perfectare, 
existînd certitudinea că ele 
se vor finaliza, în curînd, 
prin semnarea unor impor
tante contracte.

\
I

După încheierea, activității 
primului echipaj 

al misiunii „Skyiab“
Rezultatele activității primu

lui echipaj al misiunii „Skylab" 
sînt de natură să stimuleze pro
gramul de cercetări spațiale cu 
ajutorul laboratoarelor orbitale 
cu echipaj uman — a declarat, 
la Houston. William Schneider, 
directorul programului. Primul 
echipaj — a arătat el — a în
deplinit trei obiective principa
le dificile t remedierea defecți
unilor survenite la bordul la
boratorului în timpul lansării 
acestuia, obținerea de date pri
vind comportarea omului și ca
pacitatea sa de a se adapta și 
munci în condițiile impondera
bilității și executarea unui nu
măr impresionant de cercetări.

Activitatea primului echipaj 
„Skylab" a dovedit nu numai că 
prezența omului în spațiu este 
indispensabilă pentru dezvolta
rea cercetării spațiale, ci și 
faptul că participarea omului la 
zboruri interplanetare de lungă 
durată este posibilă. Primul e- 
cnipaj al „Skylab" — a precizat 
William Schneider — și-a înde
plinit în proporție de 80 la sută 
programul de cercetări cu aju
torul telescopului de la bord, 
obținînd peste 30 000 de imagini 
ale Soarelui si alte corpuri ce
rești. în condiții considerate ide
ale de astronomi — dincolo de 
impuritățile și ecranul de pro
tecție terestră al atmosferei. De

Neculai Ifrim

Enache Necnifor

Gheorghe Andrei

htrevederea 
secretarului

general al O.N.U. 
cu ambasadori 

român
Reprezentantul permanent 

al României la O.N-U., amba
sadorul Ion Datcu. a avut o 
întrevedere cu secretarul ge
neral al Națiunilor Unite. Kurt 
Waldheim.

In cadrul convorbirii, care 
s-a desfășurat intr-o atmosfe
ră de cordialitate, au fost a
bordate probleme legate de 
cooperarea dintre România si 
O.N.U.

Secretarul general a reafir
mat sentimentele sale de înal
tă stimă și apreciere Ia adre
sa președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, pen
tru interesul constant manifes
tat de șeful statului român 
față de Organizația Națiunilor 
Unite, față de creșterea rolu
lui O.N.U. în viața internațio
nală.

In legătură cu cea de-a 23-a 
aniversare a începerii războiu
lui din Coreea, cu prilejul „Zi
lei luptei împotriva imperialis
mului S.U.A.", la 25 iunie, in 
Piața Kim Ir Sen, din Phenian, 
a fost organizat un miting de 
masă, la care au participat peste 
200 000 de persoane — anunță 
agenția A.C.T.C.

asemenea, cercetările realizate 
cu ajutorul camerelor multi- 
spectrale și sensori^r de la bor
dul „Skylab", confirmă posibi
litățile studierii* din spațiu a 
scoarței terestre în cele mai va
riate scopuri.

Prelucrarea datelor acumulate 
de primul echipaj „Skylab", 
care va necesita, în unele ca
zuri, ani de zile, va permite 
confirmarea sau infirmarea unor 
ipoteze, punerea în valoare de 
noi resurse terestre, dezvolta
rea și îmbunătățirea prognozei 
meteorologice, dezvoltarea ac
tivității industriale în spațiul 
cosmic, precum și o nouă abor
dare a problemelor privind psi
hologia și capacitatea de adap
tare a omului la exigențele ac
tivității, în condițiile unui spa
țiu artificial restrîns și ale im
ponderabilității. Oricum, a sub
liniat William Schneider, primul 
echipaj a creat premisele favo
rabile desfășurării întregii mi
siuni ..Skylab" pe care o vor 
continua următoarele două 
chipaje.

La numai 24 de ani 
ai săi, NECULAI I- 
FRIM este deja un 
nume ce s-a impus 
în comuna Odobești. 
Ajunsesem spre sea
ră la sediul coopera
tivei agricole de pro
ducție „Unirea" din 
Odobești și îmi în
chipuiam că poate la 
acea oră o să-l gă
sesc mai ușor pe 
Neculai Ifrim. Dar la 
sediu mi s-a răspuns 

, scurt : îl găsiți la 
brigadă ! M-am apro
piat de un grup de 
cooperatori care se 
aflau în preajmă și 
le-am cerut părerea 
despre tînărul pe 
care doream să-1 cu
nosc. Aprecierile e
rau unanim favora
bile : „Este un băiat 
destoinic, harnic și 
foarte priceput. Tot 
timpul este preocupat 
să-și însușească noi 
cunoștințe în dome
niul viticulturii. Este 
unul dintre tinerii cu 
care ne mîndrim. Cu 
citva timp în urmă 
l-am discutat în co
lectiv și l-am reco
mandat pentru a ne 
reprezenta în cadrul 
delegației române la 
cel de-al X-lea Fes
tival Mondial al Ti
neretului și Studen
ților de ia Berlin". 
Puțin după aceasta, 
l-am cunoscut și pe 
Neculai Ifrim, acolo 
la „brigada". Un 
tînăr înalt, vînjos, cu 
trăsături proeminen
te și fața arsă de 
soare. Mi s-a părut 
destul de tînăr pen
tru funcția de briga
dier. Deși foarte vo
lubil, frazele lui vă
desc multă maturi
tate.

„Ne-ați găsit în 
plină campanie.
Muncim cu toate for
țele, de dimineața 
pînă seara tîrziu, fi
indcă dacă „prindem" 
și stropitul acesta, 
al patrulea, vom a
vea o recoltă buna.

Via are mult rod și 
noi sîntem hotărîți 
să nu risipim nimic. 
Organizația U.T.C. 
din comuna a mobi
lizat pe toti tinerii 
la această acțiune, 
care se cere termi
nată în scurt timp".

Apoi Neculai Ifrim 
ne-a vorbit și despre 
alte acțiuni ale tine
rilor din comuna O- 
dobești. acțiuni ce 
se înscriu în contex
tul preocupărilor tu
turor cooperatorilor 
din țara noastră : 
creșterea producției 
agricole la hectar și 
fructificarea cit mai 
judicioasă a tuturor 
terenurilor cultivabi- 
le.

Neculai Ifrim par
ticipă pentru prima 
oară la un Festival 
Mondial și bucuria 
sa de a face parte 
din delegația țării 
noastre, care va re
prezenta tineretul 
României .socialiste la 
această mare întîlni- 
re, este evidentă.

„Am trăit o clipă 
de emoție puternică, 
cînd mi s-a spus că 
sînt propus să fac 
parte din delegația 
română la Festivalul 
Mondial al Tineretu
lui și Studenților ce 
se va desfășura la 
Berlin. Este prima 
mea participare la o 
manifestare interna
țională și sint nespus 
de bucuros, fiindcă 
la această îrtîlrlre 
de o asemenea am
ploare. voi avea po
sibilitatea să cunosc 
tineri din toate col
turile lumii. Am citit 
în ziare, reviste sau 
cărți despre viața ti
nerilor din alte țări, 
am văzut imagini la 
televizor, iar acum 
voi avea posibillta- 
tea să cunosc direct 
părerile lor despre 
viață, despre muncă, 
despre menirea lor în 
societate. Sînt hotă- 
rît să le transmit ti

CONVORBIRI
SOVIETO-FRANCEZE

Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a sosit, 
luni la Paris, într-o vizită in 
Franța la invitația președintelui 
Georges Pompidou.

In cadrul primelor consultări 
politice sovieto-franceHe, marți, 
la castelul Rambouillet, de lin
gă Paris. Georges Pompidou și 
Leonid Brejnev au efectuat un 
schimb de opinii asupra proble
melor legate de dezvoltarea in 
continuare a relațiilor franco
sovietice, precum și în unele 
probleme internaționale de in
teres reciproc pentru cele două 
țări, transmite agenția TASS.

*

Andrei Gromîko, ministrul de 
externe al U.R.S.S., care îl înso- 
ț -ște pe Leonid Brejnev în vi
zitai s; în Franța, a avut, în 
aceeași zi, convorbiri cu minis
trul de externe al Franței, Mi
chel Jobert. Cei doi miniștri de 
externe au făcut un schimb de 
opinii într-o serie de probleme 
internaționale majore, acordînd 
o deosebită atenție primei etape 
a conferinței genei al-europene 
la nivelul miniștrilor de exter
ne, programată să se deschidă 
la 3 iulie, Ia Helsinki.

Tot în cursul zilei de marți a 
avut loc o întrevedere între 
Nikolai Patolicev, ministrul co
merțului exterior a! U.R.S.S., și 
.Jpar-Philipue Lecat. secretar 
de stat pe lîngă ministrul eco
nomiei și finanțelor al Franței. 
Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme economice care 
interesează cele două țări.

Președintele Georges Pompi
dou a oferit, marți, la castelul 
Rambouillet, un dejun în cin
stea lui Leonid Brejnev. Cu a
cest prilej, președintele Franței 
și secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. au rostit cuvântări.

Referindu-se, în alocuțiunea 
ea, la convorbirile începute ou 
Leonid Brejnev, președintele 
Pompidou a spus : „Convorbirile 
au corespuns deplin celor ce aș
teptam de la ele și sînt convins 
că vom putea constata, o dată 
mai mult, că aceste întrevederi 
sînt rodnice pentru popoarele

EXPOZIȚIE 
ROMANEASCA 

ÎN PERU
In orașul Jauja din Peru 

a fost prezentată expoziția 
de fotografii intitulată „Rea
lizări ale poporului român în 
25 de ani de republică".

La deschiderea expoziției 
au participat reprezentanți 
ai autorităților locale și ai 
conducerilor comunităților 
muncitorești din localitate. 
Cu acest prilej, secretarul 
general al Federației provin
ciale a comunităților țără
nești din Jauja, Gillermo, 
Non-alaya, Toralva, a vorbit 
în termeni elogioși despre 
realizările din patria noas
tră și despre sentimentele de 
prietenie dintre popoarele 
român și peruan. 

nerilor cu care voi 
avea prilejul să dis
cut gîndurile bune, 
prietenești, ale tine
rilor cooperatori din 
județul Vrancea, ca
re m-au delegat să-i 
reprezint la Festival, 
ale tuturor tinerilor 
cooperatori din Ro
mânia socialistă, să 
le împărtășesc din 
munca $i viața noas
tră și să asigur p« 
tinerii din alte state 
care luptă cu curaj 
pentru libertăți socia
le și politice, de so
lidaritatea noastră 
activă, militantă cu 
lupta lor nobilă și 
dreaptă".

Aceeași hotărîre au 
exprimat-o și alți 
tineri cooperatori,
participant la Festi
valul Mondial, ti
neri care se bucură 
justificat de aprecie
rile colectivelor în 
care își desfășoară 
activitatea: ENACHE 
NECHIFOR, coope
rator la C.A.P.-Pa- 
rava, județul Bacău, 
secretarul organiza
ției U.T.C. sat Dră- 
gusani, și GHEOR
GHE ANDREI, coo
perator la C.A.P. 
Smeeni, județul Bu
zău. Enache Nechifnr 
ne spunea : ..Mă 
bucură. în mod deo
sebit. faptul că par
ticiparea |a Festival 
îmi va oferi posibi
litatea de a fi prezent 
la o serie de dezba
teri consacrate pro
blemelor vitale ale 
generației tinere con
temporane, de a mi
lita — in spiritul po
liticii partidului și 
statului nostru — 
pentru apropierea ti
nerilor de pretutin
deni, în lupta pentru 
o lume a păcii, în 
care fiecare popor sâ 
se dezvolte potrivit 
voinței sale suve
rane". .

GH. SPRINȚEROIU

noastre, pentru Europa si pen
tru cauza păcii în ansamblu". 
Georges Pompidou șl-4 expri
mat speranța în dezvoltarea co
operării franco-sovietice, în in
teres reciproc.

In cuvîntarea sa, Leonid Brej
nev a relevat că discuțiile cu 
partea franceză au loc într-un 
moment cînd se dezvoltă rela
țiile între numeroase state cu 
orînduiri sociale diferite, cînd 
sînt căutate soluții pentru cele 
mai importante probleme care 
confruntă omenirea, atît în Eu
ropa, cît și in alte regiuni ale 
lumii. Există posibilități reale 
pentru a se desfășura o activi
tate temeinică în direcția in
staurării unor relații de pa'ce și 
colaborare reciproc avantajoa
să între statele răsăritene și 
cele occidentale, pentru elibera
rea omenirii de primejdia unui 
război nuclear — a spus Leonid 
Brejnev.

Subliniind importanța Confe
rinței general-europene, Leonid 
Brejnev a apreciat că, la acest 
for, participanții urmează să 
privească spre viitorul continen
tului nostru, să traseze căile de 
dezvoltare a relațiilor între sta
tele interesate în condițiile unei 
colaborări pașnice.

Leonid Rrejnev a arătat că 
dezvoltarea relațiilor sovieto- 
franceze în domeniile politic, e- 
coromlc, cultural și științific re
prezintă una din principalele 
direcții ale politicii externe so
vietice.

Ofensiva 

a patrioțHor 

khime1
Ofensiva declanșată la 6 Iu

nie de forțele armate de elibe
rare cambodgiene a fost marca
tă, luni de o spectaculoasă ex
plozie a unei părți a depozitului 
de . muniții de la Kambol. cel 
mai important din Cambodgia 
— relatează agenția FRANCE 
PRESSE. Pe de altă parte, for
țele patriotice și-au intensificat 
acțiunile ofensive la sud-vest de 
Pnom Penh, unde au fost ata
cate patru poziții lomoRste. în 
nord-estul capitalei, alte trei 
poziții ale regimului de la Pnom 
Penh au fost, de asemenea, vio
lent ataca‘e. în nord, pe șose
lele 5 și 6, situația rămîne 
neschimbată, forțele lonnoliste 
nereușind să deschidă aceste șo
sele traficului.
. îrt acest timp, aviația Statelor 

Unite a continuat să efectueze 
intense raiduri de bombarda
ment asupra concentrațiilor de 
forțe patriotice.

Pe, de altă parte, potrivit a
genției khmere de presă, patrio- 
ții au atacat pe fluviul Mekong 
la 17—18 iunie, un convoi de 
vase scufundînd un tanc petro
lier și două cargouri și au ava
riat alte nouă dintre vasele 
convoiului.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! București, Piața „Scinteh". Tel 17.60.10, 17.60.20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. — Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scînteii*.  
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESF1HATEL1 A“ — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B. — 2001.


