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LUCRĂRI ÎN RITM 
SUSJINUT 

PE ȘANTIERUL 
TERMOCENTRALEI 

BRĂILENE
Pe șantierul termocentralei 

de la Brăila, unul din marile 
obiective energetice ale ac
tualului cincinal, proiectat 
pentru o putere instalată dp 
1 290 megawați, lucrările se 
desfășoară în ritm susținut- 
Clădirea, avînd o înălțime de 
32 m, adăpostește de acum 
prima turbină de 200 MW, 
agregat care se află în preaj
ma probelor tehnologice.

Cu toate că volumul lucră
rilor este deosebit de mare 
(aproape 2 milioane mc de 
pămînt vor trebui excavați, 
iar umpluturile de beton vor 
depăși 100 000 me), construc
torii și montorii s-au angajat 
să pună in funcție marea 
termocentrală cu 60 de zile 
mai devreme. față de preve
deri- De altfel, in prezent, pe 
șantierul termocentralei au 
început lucrările prevăzute 
pentru o nouă etapă- cînd 
urmează a se monta două 
turboagregat? de fabricație 
românească de cite 330 mega
wați fiecare.

SIDERURGIȘTII 
ȘI-AU ÎNDEPLINIT 

PLANUL
SEMESTRIAL

Siderurgiștii raportează în
deplinirea cu trei zile înainte 
de termen a prevederilor în
scrise în planul semestrial- 
Patrivit datelor furnizate de 
către ministerul de resort, 
sporul de producție ce se va 
înregistra la finele lunii va 
reprezenta mai mult de 90 000 
tone oțel, 85 000 tone fontă, 
48 000 tone laminate finite 
pline, precum și alte Impor
tante produse siderurgice. Pe 
întreaga ramură, angajamen
tul anual referitor la produc
ția globală a fost îndeplinit 
în nrooorție de peste 70 la 
sută- A fost îndeplinit, tot
odată, planul semestrial de 
export-

ÎNTREPRINDERILE 
GĂLĂȚENE 

RAPORTEAZĂ 
NOI REALIZĂRI

Angajate plenar in între
cerea socialistă pentru reali
zarea cincinalului înainte de 
termen, colectivele întreprin
derilor industriale din jude
țul Galați au obținut un nou 
succes de prestigiu : îndepli
nirea planului semestrial la 
producția marfă cu 3 zile mai 
devreme- Se remarcă prin 
rezultatele deosebite siderur
giștii precum și colectivele 
întreprinderii ,-TextiIa“ Fa
bricii de ulei Prutul, între
prinderii pentru unelte și 
plase pescărești și întreprin
derii de ambalaje metalice 
Tecuci-

UN SUCCES 
DE SEAMĂ AL 

CONSTRUCTORILOR 
SOMEȘENI

Constructorii sistemului hi
droenergetic Someș au în
scris pe agenda întrecerii 
socialiste un nou succes de 
seamă- Joi a fost străpuns 
cel mai important tronson, 
de 2 671 m, al aducțiunii prin
cipale de la hidrocentrala 
Mărișelu- Echipele de mineri 
conduse de Viorel Moldovan 
și Gheorghe Poalei ungi s-au 
întâlnit, între Valea Leșului 
și Castelul de echilibru, după 
mai bine de doi ani de mun
că susținută- Alegerea solu
țiilor optime de escavații, 
buna organizare a muncii, a 
arătat inginerul Radu Scutel- 
nicu, șeful șantierului Mâri- 
șelu, au permis obținerea u
nui avans de 20 de luni la 
acest tronson și un avans 
mediu de 6—8 luni al lucră
rilor generale pentru con
strucția acestei hidrocentrale 
cu o putere instalată de 220 
MW-

Exprimînd dorința reciprocă de a se acționa pe mai departe pentru dezvol
tarea colaborării și cooperării reciproc avantajoase, de a se găsi noi forme și 
mijloace care să permită diversificarea acestora, pe multiple planuri, continuă 

vizita TOVARĂȘULUI NICOLM ceaușeșcu

IN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA '

NICOLAE CEAUȘESCU:
,„..doretc »â vă mulțumesc pentru aprecierile 

pe care le-ați făcut la adresa poporului ro

mân ți să-mi exprim speranța că relațiile din

tre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare 

continuă, că în acest cadru se vor dezvolta 

contacte mai strînse"... „Trebuie să schim

băm nu numai produse, dar și să intensificăm 

schimburile de oameni, de specialiști, pentru 

a ne cunoaște mai bine, pentru a realiza o 

colaborare tot mai bună"

ALFRED KUBEL:
„...salutăm fiecare pas nou menit să contri

buie la destinderea în Europa, spre binele 

tuturor popoarelor. Noi am remarcat că Ro

mânia are merite deosebite în această pri

vință. Stabilirea la 31 ianuarie 1967 a rela

țiilor diplomatice între Republica Socialistă 

România și Republica Federală a fost un act 

dătător de noi speranțe, de încredere într-un 

viitor mai bun, într-o lume pașnică".

Joi, cea de-a treia zi a vizitei 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în. Republica 
Federală Germania, a continuat 
în fapt dialogul fructuos desfășu
rat la Bonn și Gymnich- Ca
drul definit în timpul convor
birilor politice la nivel înalt ro- 
mâno-vestgermane, dorința re
ciprocă de a se acționa în con
tinuare pentru dezvoltarea cola
borării si cooperării reciproc a
vantajoase, de a găsi noi forme 
și mijloace care sa permită di
versificarea colaborării, pe mul
tiple planuri, au fost întregite 
de contactul direct și nemijlocit 
cu realitățile țărjj. gazdă-

Obiectivele economice înscrise 
pe agenda vizitei au fosț, în fe
lul lor, adevărate imagini-etalon 
ale dezvoltării industriale a 
R-F-G-, reprezentând, totodată, 
grăitoare mărturii ale colaboră
rii si cooperării dintre aceste 
uzine și întreprinderile simi
lare din România-

La ceasurile dimineții, elicop
terele în care călătoresc tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, persoanele o
ficiale române care îi însoțesc, 
precum și Gerhard Jahn, minis
trul federal al justiției, împre
ună cu soția, își iau zborul de 
pe o pajiște din vecinătatea re
ședinței, lndreptîndu-se spre 
Oberhausen- Este survolată pito
reasca vale a Rinului, pivirile 
odihnindu-se pe panoramica 
desfășurare a localităților care 
se țin lanț, punctate de însem
nele unui peisaj tipic industrial, 
a «Impurilor de holde date în 
plrg, brăzdate de puzderie de 
canale.

La aterizarea pe platforma din 
j incinta uzinelor „Gutehof- 
' fnugshutte", oaspeții sint salu

tați cu deosebită cordiali
tate de Willy Weyer, vice
președintele landului Renania 
de Nord-Westfalia, ministru de 
interne, și de dr- Peter von 
Menges, președintele Consiliului 
de administrație al concernului 
Sint prezenți, de asemenea, 
Luis Albertz, primarul general 
al orașului Oberhausen, Rai- 
mund Schwarz, directorul ge
neral al Administrației orașului 
Oberhausen-

Un mare număr de muncitori 
și-tehnicieni, printre care șl ro
mâni aflați la specializare aici, 
întâmpină cu deosebita bucurie, 
cu sentimente de aleasă priete
nie și stimă pe conducătorul 
României socialiste- Pretutin
deni este arborat drapelul de 
stat ai țării noastre- Aplauzelor, 
urărilor de bun venit li se *- 
daugă momentele sărbătorești 
ale scandărilor „Ceaușescu- Ro
mânia"-

Uzinele constructoare de ma- 
șini-grele din Oberhausen- 
Sterkrade se numără printre 
principalii parteneri ai firmelor 
românești- Multe mașini și uti
laje purtând marca acestei pres
tigioase uzine se află în dotarea 
întreprinderilor din Reșița, 
Galați, Constanța.

In fața mulțimii aflate pe pla
toul de la intrare, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sint salutați de 
Peter von Menges, președintele 
Consiliului de administrație al 
concernului-

IN PAGINILE 2 — 3 ALE ZIA
RULUI PUBLICĂM TOASTURILE 
Ș1 LUĂR|LE DE CUVINT ROS
TITE IN TIMPUL VIZITELOR 

CELEI DE-A TRIzlA ZI

Corespondență 
din județul Ilfov Bățălia. Piim de noii de hectare

UNITĂȚILE AGRICOLE AU ÎNCEPUT
secerișul

dar piesele de schimb continuă să rămînă 
incă o problemă insuficient rezolvată

La Trustul de mecanizarea a
griculturii Ilfov, prezentă, ieri, 
în birou, n-a fost decît secre
tara tehnică- „Sîntem în cam
panie și toți tovarășii se află 
la secțiile de mecanizare, ne-a 
spus dumneaei- Sprijină con
cret acțiunea de verificare în 
detaliu a combinelor, preselor 
de balotat, a tuturor mașinilor 
ce concură la buna desfășura
re a campaniei secerișului, iar 
acolo unde recoltatul a început, 
organizează activitatea mecani
zatorilor, se străduiesc să asi
gure o funcționare continuă 
combinelor- Pentru că- știți, 
piesele de schimb sînt încă o 
problemă pentru secțiile noastre 
de mecanizare, cum încă in

complet rezolvată este și pro
blema carburanților- De dimi
neață- la teleconferință- s-a 
discutat foarte mult pe această 
temă"- Firește, recoltarea pă- 
ioaselor — în județul Ilfov fiind 
vorba de aproape două sute de 
mii de hectare — preocupă în 
cel mai înalt grad- Strădania dp 
a înmagazina fără pierderi noua 
recoltă declanșează măsuri 
complexe din partea tuturor 
unităților agricole, vizînd mai 
cu seamă antrenarea coopera
torilor și mecanizatorilor la 
muncă- folosirea intensivă a 
fiecărei clipe bune de lucru și 
a mașinilor- Un spic pierdut la 
metru patrat înseamnă, la un 
hectar, 15—20 kilograme de

grîu- adică plinea unui om pe 
o lună de zile : un bob pier
dut într-o secundă de către o 
•combină ne^tanș^, intr-o zi se 
adună 1-5 kilograme — piir- ea 
pe doua-trei zile a mecaniza'* »- 
rului neatent- De aici ideea de
clanșării unor acțiuni cuorrr'e. 
pe toate planurile desfășurate 
de către mecanizatori și coope
ratori- sub directa îndrumare a 
specialiștilor- Ieri a fost ul’ima. 
zi în care specialiștii Trustului 
de mecanizare și-au concentrat 
activitatea asupra verificării 
combinelor- După cum ne spu-

GH. BRAD

(Continuare in pag a IV-a]
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NESFÎRȘIT ȘIR DE 
PERFECȚIONĂRI

de EDMOND . NICOLAU

Omul este caracterizat prin unehete sale- Unele bonsformfi 
forma substanței și, in acest domeniu, întîlnim și cele mai 
vechi unelte care ni s-au pâstrat: bolovani de silex, ciopliți 
sau șlefuiți- Poate însâ câ mai înamte omul ^irnhv a fofosH 
unelte simple, de lemn, de mult pierdute pentru istoric-

lntr-o etapă ulterioara omul a utilizat surse de energie 
altele de cit acelea ale mușchilor săi- E vorba de animalple 
domesticite- Prccvabil câ și navigația cu pînze trebuie inclu
să in aceeași categorie: oare d^tesarea mai lesnicioasă a 
navelor împinse de vint nu beneficiază de o sursă de energie 
— alta decît mușchii omului și care nu va fi detronată de cît 
de mașina cu aburi în plină revoluție industrială ?

Dar de citeva mii de ani omul a simțit și nevoia unor dis
pozitive informaționale- Forma clasică în această privință este 
reprezentată de scris- Cartea și ziarul — în general cuvîntul 
tipărit ' — constituie un prototip al activității informaționale a 
omului- Ca orice produs uman, tiparul, în forma actuală, este 
rezultatul unui lung șir de invenții-

Ca idee, tiparul se leagă de tehnica imprimării- Iar aceas
ta este cunoscută de milenii in Orient. Am uitat oare table
tele imprimate descoperite pe valea Indusului ? Dar semnele 
de pe opaițele de lut ale antichității nu erau imprimate în lu
tul umed încă ?

La un studiu mai atent se descoperă că unsori acest lut 
umed era imprimat cu ponsoane corespunzînd fiecare unei

(Continuare în pag. a ll-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

CUVÎNTUL PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

AL CONCERNULUI, 
PETER VON MENGES

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

LA UZINA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI
GRELE „GUTEHOFFNUNGSHUTtE 

STERKRADE A. G."

Direct între oamenii 
locurilor, fără rigiditate 
și fără protocol excesiv

Domnule președinte, 
în numele concernului „Gn- 

tehoffnungshutte", al tuturor sa- 
lariațilo-r care lucrează in uzi
nele concernului și al oaspeți
lor prezenți aici, în onoarea 
dumneavoastră, vă urez din su
flet dumneavoastră, doamnei
Ceaușescu și membrilor suitei 
dumneavoastră un cordial bun 
sosit în inima Ruhr-ului, pe pă- 
mîntul unei întreprinderi in 
care de peste 200 de ani se fa
brică mașini-unelte.

Vizita dumneavoastră. dom
nule președinte, constituie pen
tru noi o deosebită onoare șî| 
bucurie.

Dumneavoastră constituiți
pentru noi nu numai simbolul 
unei politici înțelepte și cura
joase în interesul destinderii și 
al contactelor dintre țările Eu
ropei. indiferent de orîndulrea 
lor socială, ci și reprezentantul 
poporului român, fată de care 
ne simțim deosebit de apropi- 
ați.

Admirăm realizările națiunii 
române, care sînt legate de 
inițiativa și energia dumnea
voastră, și care au transformat 
și modernizat hotărîtor înfăți
șarea industrială a țării dum
neavoastră și, prin aceasta, au 
determinat creșterea prestigiu
lui ei în lume.

Grupul „G.H.H.", ci^ unitățile 
sale de producție, repartizate 
pe întreg teritoriul Republicii 
Federale Germania, cu cei a
proape 90 de mii de salariați 
ai săi. se simte legat în 
deosebit de economia României.

Tehnicienii noștri sint min- 
dri că au putut contribui atît 
1% construirea Combinatului si
derurgic de la Hunedoara, cit 
și a celui de la Galați, ceea ce 
.dovedește că nivelul calitativ 
al tehnicii noastre este apreciat 
și in tara dumneavoastră.

Am oferit întotdeauna cu 
plăcere asistență tehnică si 
jljinul nostru pentru dezvol
tarea tehnică a industriei dum
neavoastră și pentru plasarea 
produselor industriale româ
nești, considerînd că viața eco
nomică nu cunoaște căi cu sens 
unic : cel care vrea să vindă, 
trebuie să-și ajute partenerul 
ca și acesta să poată vfad^ 
Astfel, printr-o muncă in co
mun, dîrză, dar plină de în
credere reciprocă, desfășurată 
de organizațiile economice ro- 

mânestî, de Ambasada română 
din R.F.G. și de societățile 
noastre, am creat acel eRmat 
care să constituie baza incre- 
derii în viitor.

Delegații colectivelor de sala
riați români care lucrează tem
porar la „MAN“ și „KIRCH- 
FELD", — firme ale concernu
lui nostru — sînt colaboratori 
tehnici apreciați. constituind de 
asemenea, garanții ale coope
rării, ca și produsele realizate 
prin conlucrarea întreprinderi
lor românești cu cele ale con
cernului „G.H.H.". Aceste pro
duse am dori să vi le prezen
tăm ulterior.

Eu cred, domnule președinte 
că. datorită inițiativei dumnea
voastră, ar trebui să construim 
in comun un edificiu și mai 
mare pe acest fundament con
firmat în practică atît de socie
tatea mixtă cu firma „RENK", 
care poate constitui un model 
de referință pentru alte pro
iecte similare de viitor, ca și 
de cooperarea în domeniul ela
borării fontei si oțelului, a pre
lucrării oțelurilor și a industri
ei metalelor neferoase intre Mi
nisterul Industriei Metalurgice 
din România si firme ale con
cernului „G.H.H.".

Astăzi, cind se vorbește mult 
despre cooperare, noi ne putem 
referi la realizări obținute pe 
fundamentul trainic al unor 
contracte și licențe existente. 
Menționez. în această privință, 
doar colaborarea dintre uzinele 
d* autocamioane Brașov si 
MAN. precum și dintre „Schloe- 
mann“ și Uzina pentru osii și 
boghiuri din Balș.

Domnule președinte. noi ȘH™ 
să prețuim încrederea ce ni a-a 
acordat și sintem convinși că 
rezultatele colaborării vor fi 
folositoare pentru ambele părți.

Veți vedea acum citeva din 
produsele construcției de ma
șini grele pe care vrem să le 
fabricăm în viitor în comun In 
România. Veți vedea in funcți
une, în oțelăriile hamburgheze, 
o oțelărie modernă, ale cărei 
componente principale provin 
din atelierele uzinelor -G.ll-lt." 
și ..Schloemann".

Domnule președinte, noi spe
răm că vizita dumneavoastră 
în Republica Federală Germa
nia va contribui prin rezulta
tele ei la progresul economie 
al tării dumneavoastră.

Ea va consolida, după opinia 
noastră, colaborarea pașnică a 
popoarelor și. prin aceasta, va 
contribui la destinderea in Eu
ropa.

Sperăm că timpul scurt petre
cut aici, la Oberhausen, va ră- 
mîne în memoria dumneavoas
tră ca un bun popas al acestei 
călătorii. Exprimînd urările 
noastre de bine, pe care le nu
trim față de dumneavoastră 
personal, față de România și 
poporul dumneavoastră, vă a
dresăm tradiționalul salut al 
minerilor din această zonă : 
„Noroc bun !“ (Aplauze).

Primit cu vii aplauze, ia 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Domnule vicepreședinte a! 
guvernului.

Domnule președinte al Con
siliului de administrație.

Doresc să vă mulțumesc pen
tru primirea pe care ne-o faceți, 
pentru cuvîntul de salut ce ni 
l-ați adresat astăzi. La rîndul 
meu. doresc să vă adresez 
dumneavoastră, un salut căl
duros. Doresc, de asemenea, să 
adresez tuturor celor prezenți 
aici, muncitorilor concernului 
dumneavoastră, salutul munci
torilor din Republica Socia
listă România.

Sînt bucuros că, în cadrul vi
zitei pe care o facem în țara 
dumneavoastră, avem posibilita

tea să vizităm și acest impor
tant centru industrial și mun
citoresc.

Intr-adevăr, între țările noas
tre s-au dezvoltat și se dezvoltă 
relații de colaborare economică, 
tehnico-științifică, pe multiple 
planuri. în această colaborare, 
întreprinderile dumneavoastră 
ocupă un loc important, S-au 
realizat o serie de colaborări 
bune. Ați enumerat aici mai 
multe întreprinderi românești 
la dezvoltarea cărora au contri
buit și întreprinderile dum
neavoastră. Am realizat pînă 
acum mult : dar considerăm că, 
in cadrul programului stabilit 
de pe acum cu guvernul Repu
blicii Federale Germania pri

vind extinderea relațiilor din
tre țările noastre și între în
treprinderile dumneavoastră și 
cele românești se poate — și 
trebuie — să se realizeze o co
laborare mai largă. Ați enu
merat, în acest sens, citeva do
menii, precum și faptul că ur
mează să ia ființă o societate 
mixtă. Sper că va fi un înce
put bun și că vor urma alte co
laborări, că vor lua ființă și 
alte întreprinderi mixte.

România este hotărîtă să rea
lizeze o dezvoltare rapidă a e
conomiei sale, deci și a indus
triei. Pentru aceasta dorim să 
colaborăm larg cu alte state, 
în acest cadru, am dori ca și 
colaborarea, cu întreprinderile 
dumneavoastră — care s-a do
vedit fructuoasă — să ocupe 
un loc tot mai important.

Sint bucuros că am văzut aici 
muncitori și specialiști români 
care lucrează în întreprinderile 
dumneavoastră, pregătindu-se 
pentru întreprinderile sau pen
tru utilajele pe care le realizăm 
in colaborare. O serie de spe
cialiști ai dumneavoastră au lu
crat in România. Sperăm că 
vor lucra și in continuare, pen
tru că o colaborare largă in
clude și participarea mai activă 
a specialiștilor la realizarea a
cesteia. Deci, pe lingă schimbul 
4« utilaje. de mașini, un rol im
portant il ocupă schimbul de 
oameni, de specialiști — care 
hotărăsc pînă la urmă buna 
colaborare dintre noi.

Doresc ca această conlucrare 
rodnică dintre întreprinderile 
dumneavoastră și întreprinderi
le românești să contribuie la 
extinderea colaborării dintre 
țările noastre, să servească unei 
mai bune cunoașteri și apropieri, 
cauzei păcii în general.

în Încheiere, doresc si urei 
tuturor oamenilor muncii din 
concernul dumneavoastră cele
mai mari succese si să le adre
sei salutul care se obișnuiește 
In România : „Noroc bun 
(Aplauze).

Mă aflu m elicopterul cu 
numărul 4, unul din cele -5 
elicoptere pe care trupele 
federale de grăniceri vest-ger- 
mane le-au pus la dispoziția 
președintelui Ceaușescu și a 
suitei sale.

Călători-m spre nord, pe 
deasupra unor ape tulburi 
care se unesc din cind în cind 
lin și pe deasupra unor așe ■ 
zări ce ne arată insistent a
ceeași culoare roșie a acope
rișurilor. A plouat și s-a ră
corit în nordul țării pe care 
o vizităm, ba chiar s-a strecu
rat in aer o ceață incertă 
oare dă un ciudat tablou lu
crurilor de pe pămint și lumi
nii însăși a cerului.

Sînt multe păduri în R.F. 
Germania și faptul nu e în- 
tmplator, pentru că oamenii 
de aici, pe bună dreptate, 
prețuiesc mai mult decît uti
lizarea excesivă a lemnului 
pădurilor din țara lor, echili
brul — vai, atît de impor
tant / — al naturii. Verdele 
închis al pădurilor e variat 
blind de verdele crud al cîm- 
piei și iarăși de acoperișurile 
ascuțite și roșii pe care cad 
în fugă umbrele norilor joși 
sau ale celor zburătoare pe 
deoaupra.

Călătorim, acum, spre Ham
burg și în stînga noastră se 
desfășoară un spectacol dra
matic, o furtună din cele con
siderate de oamenii nordului 
acvatic ca foarte normale. In 
scurtă vreme, intrăm fi noi în 
furtună. Urmăresc fascinat și 
speriat drumul puternicilor 
mașini de zburat prin ploaia 
aiuritoare, răvășită de un vint 
w e cit pe-aci să ne obti- 
ge să coborim.

Îmi notez, in plină furtună, 
citeva impresii din ziua a 
treia a vizitei președintelui 
Ceaușescu, ziua de joi pe care 
o consider, în succesiunea 
faptelor pe oare colegii mei 
vi le relatează alături, cea mai 
densă, cea mai încărcată.

Mi-au rămas în minte două 
lucruri : felul deschis cum 
președintele nostru, știe să 
meargă printre oamenii sim
pli ai acestei țări străine și 
plecarea extrem de punctua
lă de la dejunul oferit de pri
mul ministru ol landului 
Saxonia Inferioară, la Hono

ur
Sd revin puțin la prima 

idee. Vasăzică, oamenii de 

prin aceste părți de lume sint 
cum sint: sobri, preocupați, 
nu foarte expansivi. Ei s-au 
obișnuit, din ziare, cu ima
ginea multor conducători care 
le-au vizitat țara. Cu greu 
poate fi citată o împrejurare 
importantă în care un lider 
din altă țară să vină direct 
între oamenii locurilor, fără 
rigiditate și fără protocol tt- 

CeStV.
L-am văzut pe președintele 

nostru între muncitorii de la 
grupul G.H.H., l-am văzut la 
„Volkswagen", și ceea ce știm 
noi, românii, știu acum tot 
mai mulți din lumea de azi : 
avem un conducător care știe 
că forța sa, ca și a tuturor ac
telor sale, rezidă în contactul 
permanent cu omul wnplu. 
cu omul muncitor.

De altfel, în alocuțiunile 
sale de aici, președintele ro
mân a insistat cu fermitate 
pe ideea că orice schimb co
mercial e un fapt pozitiv, dar 
că și mai pozitive sint schim
burile de oameni, de specia
liști, cunoașterea reciprocă.

Și acum — cel de-al doilea 
lucru ca-e m-a impresionat 
azi: plecarea dm Hanovra.

Se ședea La masă. Se ținu
seră toasturile. Mai era, to
tuși, destul din timpul rezer
vat dejunului. Insă, in acele 
momente, uitîndu-se la ceas, 
președintele Ceaușescu și-a 
cerut scuze de la gazde șt s-a 
ridicat pentru plecare. Era ora 
14,00 și chestiuni importante 
îl așteptau peste citeva mo
mente. Plecarea elicopterului 
era fixată pentru orele 14,00. 
La acea ord. elicopterul pă
răsea un heliodrom al Hano- 
vrei, hăd^^ neterminat un de
jun dar itârnd in toți cei pre
zenți acolo via convingere că 
re<d.l™&nte acest bărbat politic 
pune mai presus de cit orie* 
ideea căreia i s-a consacrat : 
să-și facă datoria.

Termin cursivul meu la ho
telul „Atlantic", din clocotito
rul oraș Hamburg, peste care 
plouă și fulgeră cu o măreție 
împrumutată desigur măreției 

rrnmndicc.
E un final meritat de că

lătorie și un punct obligat la 
frazele mele în care s-ar pu
tea auzi uruitul orelor de eli
copter, la care am obosit par- 
tictpînd doar ca martor.

ADRIAN PAUNESCU

x

„Un instrument important
a! viitoarelor relații dintre

țările noastre"
Unanimă în aprecierea că 

sxisti mari posibilități pentru 
lărgirea în continuare a bunelor 
relații existente între Republica 
Socialistă România și Republica 
Federală Germania, presa vest- 
germană a acordat, joi. ca și in 
zilele trecute, spații largi vizitei 
pe oare o fac în R.F.G. pre
ședintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, con- 
siderînd-o o contribuție de sea
mă la dezvoltarea pe multinle 
planuri a colaborării româno- 
vest-germane.

O importanță deosebită con
sacră evenimentului ziarele 
care av apărut joi în marele 
oraș-lamd Hamburg, unde pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit în cursul după-amiezii.

Anunțînd cititorilor sosirea șe
fului statului român, „Hambur
ger Abendblatt" informează des
pre momentele principale ale a
cestei etape a călătoriei în 
R. F. Germania. Articolul. în
serat pe prima pagină, este în
soțit de o fotografie a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Publica
ția Camerei de Comerț din Ham
burg dedică o parte apreciabilă 
a ultimului său număr cooperă
rii dintre România și orașul 
Hamburg. După un articol bo
gat ilustrat și foarte documentat 
despre ansamblul relațiilor co
merciale româno-vest-germane, 
se publică o amplă analiză a 
dezvoltării României pe calea in
dustrializării, precum si un ar

_________________________________

ticol care abordează posibilită
țile creării de societăți mixte ro- 
mâno-vest-germane.

Buletinul Senatului orașului 
de pe Elba. ..Hamburg-Informa- 
tion“. prezintă cititorilor săi ma
nifestările care au loc in ca
drul săptăminii românești, ce se 
desfășoară aici in aceste zile, 
sub titlul „Romînia salută Ha*n-

REVISTA
PRESEI
VEST

GERMANE

Infor- 
„avînd 
favora- 
Româ-

burgul", referindu-se la relați
ile comerciale directe dintre tara 
noastră și marele port vest-
german, „Hamburg 
mation“ conchide că 
în vedere evoluția 
bilă a importurilor din
nia, în continuă creștere, totul 
arată că perspectivele schimbu
rilor comerciale sint promiță 
toare“.

Acordlnd evenimentului, la 
rîndul său, spații ample, săptă- 
mlnalul hamburghez „Die Zeit". 
reia declarațiile purtătorului 
de euvînt al guvernului vest- 
german, care a relevat, între

altele, că ..această vizită făcu
tă de către șeful unui stat so
cialist. care se numără printre 
primele ce au stabilit relații 
diplomatice cu Republica Fede
rală Germania, constituie un 
moment de vîrf al colaborării 
dintre cele două popoare".

O altă revistă săptămînală de 
mare tiraj „Bunte Illustrierte". 
publică sub titlul ..Europa tre
buie să acționeze ca o singura 
Europă", interviul pe care pre
ședintele Consiliului de Stat l-a 
acordat unui redactor al acestei 
publicații.

Cotidianul „Suddeutsche Zei- 
tung“. care înserează pe prima 
pagină o fotografie de la în
trevederea tovarășului Nicolae 
Ceausescu cu cancelarul fede
ral Willy Brandt. își informează 
cititorii despre convorbirile care 
au avut loc între cei doi oameni 
politici sub titlul ..Brandt sub
liniază puncte de vedere comu
ne". Cu prilejul dejunului ofe
rit miercuri în cinstea președin
telui Ceaușescu, cancelarul 
Brandt — relevă ziarul — a de
clarat : „Prin stabilirea relații
lor diplomatice, în urmă cu 
șase ani, și datorită colaborării 
economice începute mai înainte, 
noi am arătat cit de vast poate 
fi, în condițiile unei atmosfere 
politice destinse, terenul intere
selor comune între două țări cu 
orînduiri sociale diferite". Este 
pe deplin justificată — accen
tuează ziarul — afirmația că 
aici este vorba de un exemplu 
care nu a rămas izolat. Intr-un 
amplu articol, publicat în pagi-

nile interioare și însoțit de o 
fotografie a președintelui Con
siliului de Stat și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. se fac referiri 
la primirea de către șeful sta
tului român a reprezentanților 
industriei electronice. Această 
Intîlnire de lucru, arată ziarul. 
,.a relevat posibilitățile concrete 
pentru realizarea unei largi co
laborări în domeniul electroni^ 
îrtre cele două țări". Sub titlul 
..Românii doresc extinderea co
merțului". cotidianul „Generai. 
Anzeiger". car* aoare la Bonn, 
subliniază : ..Willy Brandt, can
celarul federal, și Nicolae 
Ceausescu, șeful statului român, 
aoreciază evoluția raoorturilor 
bilaterale drept pozitivă și sînt 
convinși că actuala vizită va da 
noi impulsuri extinderii acestor 
relații". Ziarul își informează 
cititorii-că în cursul convorbiri
lor oficiale au fost discutate și 
probleme privind Europa. ir 
primul rînd cele referitoare lai 
aoropiata conferință pentru 
securitate și cooperare. ..Cele 
două nărți, se arată, au folosit 
prilejul pentru a-si înfățișa pe 
Iar” punctele d* vedere".

Ziarul ..Handelsblatt" care 
publică și o fotografie de la în- 
tîlnirea miniștrilor afacerilor 
externe ai celor două țări, abor
dează pe larg aspectele și pers
pectivele colaborării economice 
dintre România si R.F. Germa
nia insistînd. mai ales, asupra 
posibilităților existente în direc
ția creării unor societăți mix
te româno-vest-germane, pe 
care cotidianul le consideră ..un 
Instrument important al 
toarelor relații' 
noastre".

In comentariile 
lor, publicațiile
vorbesc cu admirație 
„uriașa putere 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
despre caracterul
care l-a imprimat și 
zite.

Posturile de radio 
ziune din Republica
Germania au dedicat și 
cursul zilei de joi spații impor
tante informării ascultătorilor și 
telespectatorilor despre desfă
șurarea vizitei.

vii-
dintre țările

și relatările 
vest-germane 

despre 
de muncă" a

de lucru pe 
acestei vi-

și televi- 
Federală 

în

E. BREITENSTEIN 
N. S. STANESCU

{///

III
i
I

t/rrr/f r, s///„//fWWNHtNfț

NESFÎRȘIT ȘIR |

PERFECȚIONĂRI
(Urmarg din pag. 1)

litere — iată deci că principiul literelor mobile este un princi
piu miienar. Dacă în orientul mijlociu cilindrii gravați erau 
ficși — reproduceau mereu aceleași scene sau caractere - 
din contră, vechea civilizație europeană cunoștea literele mo
bile. Dar nu pentru imprimarea hîrtiei. Totuși Wilhelm Cuceri
torul marca cartele cu un sigiliu muiat in cerneală. Iar ilus
tratorii manuscriselor medievale realizau celebrele „iluminări" 
ale textelor cu ajutorul unor șabloane avind anumite deschi
deri prin care pătrundea la pergament culoarea dorită - sau 
care ghida virful ce trasa conturul.

In zilele noastre unii desenatori mai utilizează șabloane 
pentru scriere. Idee străveche, din moment ce Theodoric—re- 
gele ostrogoților (454—526). se ajuta de un șablon spre a-și 
semna numele prescurtat la Theod.

Tot șabloane se utilizau începind din secolul XIV la fabrica
rea cărților de joc. în secolul XV, in Germania se întîlnește 
ideea imprimării cu ajutorul unor bucăți de lemn gravat. Se 
imprimă astfel cărți cu imagini și așa numitele „donat".

Cărțile de imagini cuprind, evident, imagini cu textul ală
turi - eventual ieșind din gura personajelor.

Așa numitele „donat" sint gramatici, prescurtate după Aelius 
Donatus — de unde numele lor. Ca și cărțile de imagini, sint 
specimene de imprimerie xiiogrofiată.

Acesta este stadiul imprimeriei europene în momentul în care 
apare Gutenberg. El cunoștea și cărțile de imagini și 
„dont"-urile. Dar el inventă imprimeria cu litere mobile, fă- 
cîndu-le să reînvie după mai mult de 14 secole — și într-un 
context nou. Gutenberg utiliza literele mobile la Strasbourg. 
El avu în acest oraș și un proces cu asociații săi.

Maiența este socotită ca leagănul imprimeriei. Aici Guten
berg se asocie cu bancherul Fust și caligraful Schaeffer (1454). 
De unde la început ei utilizau literele de lemn, se trecu repe
de la literele turnate în matrice, procedeu care cu perfecțio
nări se întîlnește și astăzi.

Culegerea literelor era la început manuală. Azi, tot mai 
mult ea este automatizată, cu ajutorul monotipului, a linoti
pului. De curînd calculatorul a revoluționat și vechea artă 
tipografică, trecîndu-se la compunerea paginilor cu calcula
torul electronic, care potrivește corpul literelor, desparte cu
vintele după regulile gramaticii etc.

In unele cazuri — relativ rare — textele se pot reproduce prin 
fotografiere după ceea ce imprimă calculatorul la așa numita 
imprimantă rapidă.

Culegerea manuală sau mecanică este înlocuită azi și de 
imprimarea prin procedee optice.

Procesul de perfecționare a tehnicilor de imprimare con
tinuă neîncetat. Iar acest nesfîrșit șir de perfecționări prin care 
noi reușim să transmitem gîndul nostru la mii și mii de se
meni - mai eficient, mai rapid și mai frumos, cu un efort mai 
mic, ne apare ca un simbol al omului ce progresează în per
manență spre mai bine.

I
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SPORT • SPORT
• ÎN SALA DE LA COM

PLEXUL SPORTIV „23 AU
GUST" din Capitală au început 
ieri întrecerile unui turneu in
ternațional de lupte greco-ro- 
mane și libere, la care partici
pă peste 200 de sportivi din 14 
țări.

în primul tur al competiției 
de lupte libere la categoria 52 
kg, sportivul român Petre 
Cearnău a obținut o aplaudată 
victorie la puncte în fața re
dutabilului luptător iranian D. 
Vaezi. în limitele categoriei 74 
kg, Ludovic Ambruș l-a învins 
prin tuș pe cehoslovacul M. MU- 
sil.

Alte rezultate : categ. 57 kg : 
Gheorghe Eremia (România) 
întrece la puncte pe E. Muller 
(R.F. Germania) ; categ. 74 kg : 
Tănase Pancă (România) învin
ge prin descalificare pe M. Far- 
hangdust (Iran).

în turneul de greco-romane. 
Marin Dumitru (categoria 57 
kg) l-a învins prin descalifica
re pe maghiarul J. Szonyi.

Alte rezultate : categ. 62 kg : 
Ion Păun (România) învinge 
prin descalificare pe J. Akbar

(Iran) ; categ. 68 kg : Cornel 
Vîrtosu (România) învinge prin 
tuș pe M. Bahamu (Maroc).

Competiția continuă astăzi di
mineața cu începere de la ora 
9,00 și după-amiază de la ora 
17,00.
• TURNEUL INTERNATIO

NAL DE TENIS de la Wimble
don a programat primele partide 
din turul III al probei de sim
plu bărbați. Campionul ceho
slovac Jan Kodes l-a învins cu 
6—1, 7—5, 6—2 pe J. Yuill 
(R.S.A.), suedezul Bjorn Borg
1- a întrecut cu 6—4, 6—4, 3—6,
2— 6, 6—3 pe vest-germanul Karl 
Meiler, iar englezul Roger Tay
lor a dispus cu 6—1, 5—7, 6—4, 
6—2 de cehoslovacul Jiri Hre- 
bec.

Rezultate înregistrate în pro
ba de simplu femei (turul II) ; 
Evonne Goolagong (Australia)
— Jill Cooper (Anglia) 6—3,
6— 1 : Olga Morozova (U.R.S.S.)
— Pat Coleman (Australia)
7— 5, 6—2 ; Kerry Harris (Aus
tralia) — Virginia Ruzicj (Româ
nia) 6—1, 6—3 ; Rosemary Ca
sals (S.U.A.) — S. Mappin (An
glia) 6—3, 6—4.

AGENȚIILE B. T. T.
TRANSMIT:

DEVA. De curînd s-a deschis 
baza nautică de la Șoimuș, de 
lingă Deva. Zilnic acest centru de 
agrement este vizitat de zeci și 
zeci de tineri și tinere. Ei au la 
dispoziție ambarcațiuni de tot fe
lul. cu rame si cu motor, pentru 
întreceri nautice sau călătorii tu
ristice pe Mureș. De asemenea, 
baza turistică dispune de terenuri 
de sport, unde tinerii organizează 
ad-lioc întreceri atractive, intere
sante.

SIBIU. Clubul „Amicii Munte
lui" din Sibiu, format din 150 de 
membri, elevi și salariați. a inițiat, 
pînă în prezent o serie de ac
țiuni turistice și ascensiuni mon
tane, dintre care evidențiem pe 
cele de la Leceil Bllea, Poiana 
Neamț. Cheile Turzii, Negoi etc. 
Duminica ce vine se organizează 
o amplă acțiune în îocaiitatea 
turistică Sîmbăta din apropierea 
Făgăraș! lor.

GALATI. Pentru elevii venitj pe 
șantierul national al tineretului 
de la Combinații siderurgic 
Galați, în zilele de 30 iunie. 1 iulie, 
care marchează un promițător

sfîrșit de săptămină, se organizea
ză două excursii cu „Vaporașele 
veseliei" pe traseele : primul.
Galați—Podul Giurgeni (cu care 
prilej se vizitează monumentala 
construcție de peste Dunăre) și, 
al doilea. Galați—Sulina. Tinerii 
turiști vor fi însoțiți de formații 
și solisti de muzică ușoară care le 
vor oferi și prilejul unor originala 
reuniuni de dans.

MEHEDINȚI. Agenția din
Drobeta-Turnu Severin trimite zil
nic, între 50 și 500 de tineri, cu 
vaporașul, din portul municipiului 
reședință de județ, pînă Ia Ca
zane, un traseu de un pitoresc 
neasemuit pe lacul de acumulare 
al Hidrocentralei de la Porțile de 
Fier.

SUCEAVA. In fiecare zi, de la 
inaugurarea sezonului turistic, 
Agenția B.T.T. din Suceava pri
mește cel puțin 2 000 de tineri 
excursioniști trimiși de agențiile 
județene ale B.T.T. din țară, că
rora le asigură cazarea și vizitarea 
obiectivelor turistice din Nordul 
Moldovei, mănăstirile și locurile 
turistice.

1
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

Oaspeții sini apoi conduși 
spre hala de producție a uti
lajului greu pentru centrale e
lectrice nucleare. Înainte de a 
ajunge la acest obiectiv, se o
presc în fața unui autocamion 
care are înscrisă pe capotă ins
cripția „Roman". Este o repre
zentare plastică a cooperării în 
acțiune între uzina brașoveană 
constructoare de autocamioane 
și cea de aici. Se vizitează. în 
continuare, hala unde se rea
lizează utilaje complexe pentru 
industria energetică și. îndeo
sebi, pentru cea mai moderni 
ramură a ei — centralele nu
cleare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
se oprește în fața unei piese 
care poate rezista. în funcțiu
ne. la o temperatură de 900 
grade. în vecinătatea ei se află 
o recentă realizare a specialiș
tilor de aici — o turbină de 50 
megavați. Șeful statului român 
apreciază înalta tehnologie. 
precum și organizarea fluxului 
de producție.

în continuare. sint vizitate 
alte sectoare de-a lungul că
rora sînt expuse, ca într-o o
riginală expoziție. piese pe care 
se află inscripțiile : ..Aceste
carcase vor fi turnate in vii
tor în România". „Rotorul a 
fost tratat termic în România", 
..Model al blumingului de la 
Huneedora*, „Modelul motoru
lui MAN Diesel, produs la 
U.C.M. Reșița".

în timp ce sin! străbătute ha
lele. conducătorul român este 
salutat de numeroși muncitori. 
El se oprește. le strînge mîini- 
le. La un moment dat se aude 
..Bine ați venit. iubite tovarășe 
Ceaușescu". Șeful statului ro
mân și tovarășa Elena Ceaușescu 
se opresc și stau de vorbă cu 
muncitorii și specialiștii români 

pătați aici. Printre ei se nu- 
'rn'ă Eugen Băncilă si Ion 
Cristian. de la uzinele „Stea
gul Roșu" din Brașov. „Este 
cea mal fericită zi din viața 
noastră". ne declară aceștia. „în 
tară am avut adesea prilejul 
să-1 primim pe tovarășul 
Ceaușescu cu dragoste în tim

Printre locuitorii
puternicului centru 
industrial Hanovra

La sosire, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, precum și 
persoanele oficiale române care 
îl însoțesc pe șeful statului nos
tru — Ion Pățan, George Maco- 
vescu, Virgil Actarian. consilie
rii și experții, ambasadorul 
României la Bonn — sînt salu
tați de Alfred Kubel, primul 
ministru al landului Saxonia In
ferioară. împreună cu soția.

Coloana de mașini se îndreap
tă spre Stadt Halle. Aici, oas
peților le sînt prezentate oficia
litățile orașului. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. se întrețin 
cordial cu primul ministru și 
cu soția sa. cu reprezentanți ai 
vieții politice și ai .cercurilor de 
afaceri.

în continuare, are loc un de
jun oferit în cinstea șefului sta
tului român și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

în timpul dejunului care s-a 
desfășurat într-o ambianță de 
caldă c^irdialitate, au fost rosti
te toasturi.

Luînd cuvîntul. primul minis
tru. Alfred Kubel, si-a expri
mat bucuria deosebită de a-1 
£utea saluta în landul Saxonia 

'ferioară pe președintele Con- 
liului de Stat ’ al Republicii 

Socialiste România șî pe tova
rășa Elena Ceaușescu.

în continuare, el a făcut o 
succintă prezentare a acestui 
land constituit în 1946.

„In ce privește teritoriul. a 
spus primul ministru. Saxonia 
Inferioară. cu cei 47000 kilome
tri pătrați ai săi. este ca mă
rime, al doilea land din Repu
blica Federală Germania. Ca 
populație — cu 7.2 milioane lo
cuitori — se află pe locul al 
4-lea. Economia Saxoniei Infe
rioare a fost în trecut. predo
minant agrară. Abia după 1945, 
landul și-a modificat structura 

pul vizitelor de lucru pe care 
le-a făcut la Brașov. Și iată 
că acum. atît de departe de pa
trie. ii putem strings din nou 
mina. îi putem raporta că aici 
ne străduim să fim demni de 
prestigiul țării. Și mai e ceva. 
Astăzi dimineață. colegii noștri 
vest-germani au ținut să ne 
felicite. spunîndu-ne cit de 
mult îl stimează și îl prețuiesc 
pe conducătorul nostru".

într-o originală construcție. 
în formă de cort. împodobită 
în interior cu portretul tovară
șului Nicolae Ceausescu. înca
drat de drapelele țării noastre. 
are loc o manifestare conclu
dentă pentru evoluția pozitivă 
a raporturilor de colaborare 
româno-vest-germane. în pre
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. este semnat con
tractul pentru constituirea unei 
societăți mixte cu participarea 
uzinei „Renk" — din cadrul 
concernului „Gutehoffnungshut- 
te" — și a uzinei din Reșița și 
a întreprinderii noastre de spe
cialitate de import-export. pre
cum și o înțelegere referitoare 
la co<^M'area în domeniul me
talurgiei.

Apoi. tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se întrețin cordial 
cu mulți dintre muncitorii și 
specialiștii români.

„Vă dorim multă sănătate și 
succes deplin în vizita pe care 
o faceți în R.F. Germania". 
spune muncitorul Petre Cer- 
neacu, în numele tovarășilor 
tăi.

Gazdele vest-germane își iau 
un călduros rămas bun de la 
oaspeții de onoare. subliniind 
încă o dată bucuria de a-i fi 
avut în mijlocul lor.

în aplauzele muncitorilor 
va^-germani. elicopterele își 
iau zborul spre următoarea e
tapă a vizitei — orașul Hano- 
vra. puternic centru industrial 
al Republicii Federale Germa
nia. binecunoscut în lume pen
tru prestigiosul său tîrg indus
trial.

economică, intr-un ritm din ce 
în ce mai rapid.

Pe lingă centrele industriale 
ale landului. situate în jurul o
rașelor Hanovra, Branunschweig 
și Osnabruck, au apărut. de-a 
lungul coastei, industrii noi. în 
primul rlnd în orașele port Em
den și Wilhelmshaven. cit și pe 
malurile Elbei inferioare. Wil
helmshaven este astăzi cel mai 
important port petrolier. _ el pu
țind primi tancuri petroliere de 
pină la 250 000 tone".

în continuare. primul minis
tru al landului s-a referit la 
modificările survenite în struc
tura populației. ca urmare a in
dustrializării. și anume la creș
terea masivă a populației ocu
pate în industrie.

Landul Saxonia Inferioară va 
continua să se orienteze în di
recția industrializării, pentru 
care motiv guvernul landului a 
prezentat de curînd un pro
gram de perspectivă pină în 
1985.

Primul ministru s-a ocupat 
apoi de relațiile concrete pe 
planul comerțului exterior. exis
tente între țara noastră și landul 
Saxonia Inferioară, dînd asigu
rări că guvernul acestui land va 
face tot ce-i va sta in putința 
pentru a promova în continuare 
comerțul cu Republica Socialis
tă România. în acest context el 
a spus :

„In măsura în care firme din 
Saxonia Inferioară și întreprin
deri românești de stat vor con
veni asupra organizării unor u
nități productive comune în 
România, ele se vor bucura de 
Întregul sprijin al guvernului 
landului Saxonia".

Mai departe. primul ministru 
a amintit de relațiile bune exis
tente pe multiple planuri între 
Republica Federală Germania si 
Republica Socialista România, 
afirmînd că landul său salută 

„fiecare pas nou menit să con
tribuie le destinderea in Furo- 
pa. spre binele tuturor popoare
lor. Noi am remarcat că Româ
nia are merite deosebite in a- 
ceastâ privință. Stabilirea la 31 
ianuarie 1967 a relațiilor diplo
matice între Republica Socia
listă România și Republica Fe
derală a fost un act dătător de 
noi speranțe, de încredere in
tr-un viitor mai bun. intr-o 
lume pașnică” — a spus el

in încheierea toastului. primul 
ministru a ridicat na harul in să
nătatea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, in sănătatea poporului 
român.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind pentru salutul 
transmis și pentru cuvintele de 
apreciere rostite la adresa po
porului român. tovarășul NWolae 
Ceaușescu a spus :

„Sîntem bucuroși că. vizitînd 
Republica Federală Germania. 
am putut veni și în landul 
Saxonia Inferioară. care — după 
cite cunoaștem — are atîtea 
tradiții. cit și o industrie dez
voltată. o agricultură bună.

Aș dori. la rindul meu. să vă 
adresez dumneavoastră. domnu
le prim-ministru. tuturor celor 
prezenți aici și tuturor locuitori
lor landului Saxonia Inferioară, 
salutul meu cordial.

Ne aflăm de trei zile in țara 
dumneavoastră și. de pe acum. 
putem spune că avem. pe lingă 
impresii deosebite, și rezultate 
bune. Desigur. nu vreau să an

Toastul președintelui Senatului 
orașului liber si hanseatic 
Hamburg, PETER SCHULZ

Excelențe.
Stimate doamne, 
Stimați domni.
Vă urez bun venit în orașul 

nostru. dragi oaspeți din Româ
nia, vă salut cordial aici. în 
localul primăriei noastre. Vizi
ta dumneavoastră. domnule pre
ședinte. este un punct culminant 
în dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Republica Federală 
Germania. ea subliniază în mod 
impresionant contactele multi
laterale care există între Româ
nia și Hamburg și care. în a
cest an. au devenit deosebit de 
evidente prin vizita unei dele
gații din Constanța, prin des
chiderea „Săptăminii româ
nești", și, acum. prin prezența 
dumneavoastră.

Dumneavoastră ne vizitați 
într-o perioadă plină de eve
nimente. mai ales în direcția u
nor eforturi eficace de conso
lidare a păcii. de intensificare a 
colaborării internaționale. Mă 
refer la tratativele de la Hel
sinki și de la Viena. la perspec
tivele asigurării unei păci trai
nice în Europa.

Noi sintem conștienți de fap
tul că țara dumneavoastră. 
România. a contribuit in mod 
deosebit la promovarea destin
derii, a înțelegerii, a realizării 
unei atmosfere de bună 
vecinătate in Europa, la pro
movarea unei politici noi. 
In acest sens. un aport însem
nat l-a constituit stabilirea re
lațiilor diplomatice între Româ
nia si Republica Federală Ger
mania. Personal. cred că tre
buie să vă fim recunoscători 
pentru această politică de per
spectivă largă, pentru acest pas 
curajos și. totodată. încurajator. 
Astăzi, primele succese ale a
cestei politici au devenit evi
dente. vizibile pentru toată lu
mea. Colaborarea dintre state

ticipez asupra acestor rezultate, 
dar trebuie «ă spun că. convor
birile care le-am avut personal. 
precum și convorbirile ’ pe care 
le-au avut miniștrii si specia
liștii români cu cei din Repu
blica Federală Germania au evi
dențiat posibilități noi de co
laborare în multe domenii. De 
altfel. azi dimineață au și fost 
semnate anele acorduri de coo
perare intre firm* din țara 
dumneavoastră și întreprinderi 
românești".

continuare, tovarășul
CeAușvs.^. a spus :Nicolae

V-ați referit la faptul că s-au 
redus schimburile economice 
intre landul dumneavoastră |i 
România. Firește. nu este 
aici locul să vedem cine 
este vinovat. dar în ce 
privește România. cred că 
de vină sint cei ce trebuie 
să exporte, să vindă mai mult 
în Republica Federală Ger
mania. deci și in landul 
dumneavoastră. Cu atît mai 
mult este de neînțeles a
cest lucru. cu cit. în general. 
schimburile economice dintre 
România și Republica Federală 
Germania au crescut an de an. 
Sper. insă ră veți fi de acord 
ca atît ministrul comerțului 
exterior din țara noastră. 
cit și ministrul economiei 
dumneavoastră și ambasado
rul român să acționeze pen
tru a remedia in cel mai 
scurt timp acest neajuns și 
pentru a face să crească In 
mod simțitor schimburile In 
viitor. De altfel. peste puțin 

le noastre a avut ețecte poziti
ve nu numai asupra relațiilor 
concrete, ci. în general. asupra 
destinderii, a cooperării, a secu
rității în Europa. Țara dum
neavoastră militează cu consec
vență pentru egalitatea în drep
turi a tuturor statelor, indife
rent de orînduirea lor internă, 
pentru respectul suveranității și 
independenței. neamestecul în 
treburile altor state. Hotărîrea 
dumneavoastră de a păși pe a
ceastă cale a însemnat o condi
ție importantă pentru dezvol
tarea legăturilor de prietenie 
dintre țările noastre.

Este acum în interesul nostru 
comun să nu îngăduim ca legă
turile pe care le-am stabilit să 
fie întrerupte. să continuăm să 
lărgim contactele între Republi
ca Federală Germania și Româ
nia pe planuri multiple, să cul
tivăm aceste contacte și să fun
damentăm altele noi. pentru ca 
apropierea dintre țările noastre 
să se realizeze pe căi multiple.

Prezența dumneavoastră aici 
la noi demonstrează că state și 
popoare pot să colaboreze bine, 
cu folos, chiar și în condițiile 
unor orinduiri social-politice di
ferite.

Doar prin cunoașterea reci
procă. prin precizarea reciprocă 
cu toată claritatea a punc
telor de vedere în prohle- 
mele în care avem opinii dife
rite realizăm acea platformă pe 
care să putem așeza, pe un 
fond temeinic, problemele asu
pra cărora am ajuns să avem 
vederi comune.

Un element important al înțe
legerii noastre îl constituie stră
dania comună de a depăși neîn
țelegerile încă existente pe bâ- 
trînul nostru continent in Ar
derea întăririi și asigurării 
păcii.

Noi sperăm că relațiile dintre 

timp vom vizita o întreprinde
re din landul dumneavoastră, 
cu care avem în vedere să re
alizăm o cooperare care. sper. 
să creeze o bază bună pentru 
extinderea schimburilor si a re
lațiilor economice în ge
neral. deci sînt reale po
sibilități să recuperăm a
ceastă răminere în urmă și 
realmente să jse obțină în 1974
1975 o creștere simțitoare, care 
să ajungă la aproape 100 mili
oane mărci, dacă nu mai mult, 
din partea României la export. 
și cel puțin tot atît din partea 
dumneavoastră. Aceasta, finind 
seama că avem in vedere ea. 
in general schimburile econo
mice și cooperarea dintre 
România și Republica Federală 
Germania să cunoască o dez
voltare simțitoare în următorii 
ani.

Vorbind de necesitatea dez
voltării colaborării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat im
portanța promovării unor con
tacte mai strînse care să dea 
posibilitatea de a identifica noi 
posibilități de a extinde aceas
tă colaborare în toate domenii
le de activitate. în încheiere. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

„încă o dată doresc să vă 
mulțumesc pentru aprecierile pe 
care le-ați făcut la adresa po
porului romln. ai să-mi exprim 
speranța că relațiile dintre ță
rile noastre vor cunoaște o dez
voltare continuă. că In acest ca
dru ae vor dezvolta contacte

România și Republica Federală 
Germania vor face 'progrese, în 
primul rind, pe plan economic. 
„Săptămîna românească" deschi
să la Hamburg oferă multor ce
tățeni de aici, în primul rînd 
oamenilor de afaceri, dar nu 
numai lor. o imagine complexă 
și impresionantă a posibilităților 
economiei românești. care a pă
răsit de mult poziția exclusivă 
a furnizorului de materii prime.

Eu sint sigur că vizita dum
neavoastră va contribui în mod 
substanțial la dezvoltarea in 
continuare și pe termen lung a 
relațiilor multiple dintre state
le și popoarele noastre. Noi am 
demonstrat că este pe deplin 
posibil să-ți rezolvi probleme
le sociale și economice pe căi 
diferite și să conlucrezi, in a
celași timp. în interesul reci
proc. că este posibil să mergi 
pe căi ideologice diferite și să 
pășești totuși împreună. în in
teresul destinderii și al înțele
gerii. al consolidării păcii in 
lume. In acest fel, noi slujim 
pe cei care trăiesc în țările 
noastre, noi slujim pe cei care 
trăiesc in Europa, dar și pe cei 
aflati dincolo de continentul 
no«tru. Hamburgul se declară 
pentru pace și eu știu că ex
prim cu aceasta și crezul poli
ticii românești. Acest lucru ne 
unește si ne dă speranțe pentru 
bătrinul nostru continent.

Vă doresc dumneavoastră și 
doresc și pentru noi să păstrați 
Hamburgului o bună amintire. 
Sint convins că vizita dumnea
voastră va contribui în mod ho- 
tăritor la întărirea bunelor re
lații dintre statele noastre. în 
acest soirii. vă rog să toastăm 
in cinstea prieteniei dintre Re
publica Socîalistă România și 
Republica Federală Germania, 
dintre tara dumneavoastră și 
orașul Hamburg. (Aplauze). 

mai strînse și cu landul dum
neavoastră. Trebuie să schim
băm nu numai produse. dar și 
să intensificăm schimburile de 
oameni. de specialiști, pentru a 
ne cunoaște mai bine, pentru 
a realiza o colaborare tot mai 
bună. Propun să toastăm în să
nătatea domnului prim-ministru. 
pentru relații bune între statele 
noastre ; în sănătatea dumnea
voastră. a tuturor !“

După Hanovra. următoarea e
tapă a vizitei este Wolfsburgul. 
localitate unde se află binecu
noscutele uzine constructoare 
de automobile „Wolkswagen". 
La scara elicopterului. oaspeții 
sînt întâmpinați de Rudolf Lei- 
ding. președintele Consiliului 
de administrație al firmei, de 
alți conducători ai concernului. 
Două tinere muncitoare, îmbră
cate în salopete albastre, oferă 
buchete de flori tovarășei Elena 
Ceaușescit. Numeroși muncitori 
și specialiști aplaudă. fac sem
ne prietenești cu mîna. dînd 
expresie bucuriei de a-1 primi 
pe conducătorul României so
cialiste. de a-1 saluta pe bărba
tul de stat care. prin neobosita 
sa activitate. s-a impus pe plan 
internațional ca un promotor 
al politicii de conlucrare pașni
că între state, de colaborare șl 
înțelegere între popoare. La 
ferestrele celor 14 etaje ale pa
vilionului administrativ, sute 
de oameni s-au adunat ciorchi
ne, făcînd semne prietenești.

în salonul de expoziții din 
clădirea centrală. președintele

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

rostit la dineul oferit de președintele Senatului 
și primarul general al orașului Hamburg

Doamnelor și domnilor,
As dori să vă exprim mulțu

mirile noastre pentru lalatul ce 
mi l-ați adresat și, totodată, să 
vă _ adresez dumneavoastră și lo
cuitorilor Hamburgului un salut 
cordial.

Sîntem deosebit de bucuroși 
că, în cadrul vizitei pe care o 
facem în Republica Federală 
Germania, putem să vizităm și 
orașul dumneavoastră. Intr-ade
văr, Hambargal, atît în trecut 
cit și astăzi joacă un rol im
portant în dezvoltarea relațiilor 
dintre Republica Federală 
Germania și România.

Relațiile dintre România și 
Republica Federală Germania 
au cunoscut o dezvoltare puter
nică în ultimii ani. Aceste re
lații s-au concretizat atit într-o 
extindere simțitoare a schimbu
rilor economice, cît și in coope
rarea în producție, în domeniul 
științei, culturii și alte sectoare 
ale activității umane.

Este adevărat că vizita pe 
care o facem în Republica Fe
derală Germania are loc în con
dițiile cind s-au realizat pași
însemnați pe calea destinderii. 
Peste cîteva zile va începe con
ferința general-europeană. Tre
buie să menționez și aici că in 
realizarea acestor pași pe calea 
destinderii a adus o contribuție 
pozitivă și colaborarea dintre 
statele noastre. România a ac
ționat pentru a face ca lucră
rile conferinței general-europe- 
ne să țină seama de interesele 
tuturor statelor. ca ea să fie o 

1 mamfeM^e reală a egahtățu
depline în drepturi între toate 
popoarele continentului nostru. 
Sperăm că această conferință 
va adopta documente și hotărîri 

Consiliului de administrație al 
concernului Rudolf Leiding, 
prezintă pe scurt activitatea u
zinei. Este un adevărat colos 
industrial, unde își desfășoară 
activitatea peste 22 000 de mun
citori. Zilnic. pe porțile uzinei 
ies peste 3 500 de automobile, 
care străbat șoselele din în
treaga lume. Aici la Wolfsburg, 
se află una dintre cele mai im
portante unități ale concernu
lui.

Solii poporului român se îm
barcă în mini-mașini cu motor 
acționat electric și vizitează u
nitățile de producție — secțiile 
ambutilaj-carolerie, vopsitorie. 
montaj general. Procesul de 
producție în flux este automa
tizat în cea mai mare parte. 
doar unele operațiuni de finețe 
executîndu-se mecanizat. Se 
parcurge de fapt un adevărat 
drum al genezei automobilului 
Volkswagen de la cea mai mă
runtă piesă, pînă la îmbarcarea 
produsului finit pe platforme 
speciale de cale ferată. In fie
care zi, părăsesc uzina 18 gar
nituri de trenuri.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu se o
presc pe parcurs, urmărind pro
cesul de fabricație. apreciind 
înaltul nivel tehnic, calitatea 
produselor.

La sfîrșitul vizitei, se revine 
la palatul administrativ. unde 
are loc o convorbire cordială în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Consiliului de 
administrație al concernului.

înainte de a se despărți de 
oaspeții de onoare, domnul Ru

Sosirea la Hamburg
în cursul după-amiezii. gru

pul de elicoptere cu care că
lătoresc președintele Consiliu
lui de Stat, ceilalți oaspeți ro
mâni a sosit la Hamburg, prin
cipalul port al țării și. totodată, 
cel mai mare oraș — avînd de 
altfel statut de land — din 
R.F. Germania. Pe platforma de 
aterizare din apropierea turnu
lui înalt al televiziunii, au ve
nit în întâmpinare președintele 
Senatului (guvernul) „orașului 
liber și hanseatic Hamburg" 
care este. in același timp, și 
primar general — Peter Schulz, 
cu soția, președintele Adunării 
Legislative. Herbert Dan. cu so
ția. și alte persoane oficiale.

în ciuda unei ploi în rafale. 
în jurul platformei de aterizare 
s-au strîns mulți oameni, prin
tre care muncitori și specialiști 
români care lucrează în cadrul 
întreprinderii Arcom la di
ferite acțiuni de cooperare 
cu R. F. Germania. precum 
și cei aflați în acest oraș, 
cu prilejul expoziției „Româ
nia salută Hamburgul" des - 
chisă cu mai multe zile în urmă. 
și care se bucură în continuare 
de un frumos succes:. Ei acla
mă. ovaționează. dau drumul 
la baloane roșii. galbene și 
albastre, scandează „ Ceaușescu- 
România". Este o manifestare 
deosebit de emoționantă de dra
goste și respect față de băr
batul de stat care a făcut ca 
numele României să fie astăzi 
cunoscut și prețuit pe toate 
meridianele globului. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu se apro
pie. strînge mîinile care se în
tind din toate părțile.

Oaspeți și gazde se îndreap
tă apoi spre Casa Senatului o
rașului Hamburg. pusă la dis

care să dea mai multă sigu
ranță ?i încredere fiecărei na
țiuni europene. că va afirma cu 
putere principiile noi ale re
lațiilor dintre state — de ega
litate, de respect al indepen
denței — că va adopta hotărî
rea de a se exclude forța sau 
amenințarea cu forța în relații
le dintre state. Totodată, este 
necesar să se găsească căile 
pentru o largă colaborare eco
nomică. tehnico-științifică. prin 
eliminarea îngrădirilor care îm
piedică astăzi extinderea aces
tei colaborări. Sperăm că repre
zentanții țărilor noastre vor co
labora și in cadrul acestei con
ferințe . pentru triumful acestor 
principii. pentru o Europă mai 
dreaptă și mai bună. Știm că 
dacă vom realiza pași impor
tanți pe calea securității și pă
cii în Europa vom aduce prin 
aceasta o contribuție la pacea 
și colaborarea in întreaga lume. 
Trebuie să pornim de la faptul 
că nu există o altă alternativă 
decît — .sau o Europă a păcii 
și colaborării, sau reîntoarcerea 
|a stările vechi de lucruri. de 
încordarp. Trebuie să facem to
tul pentru a nu se mai reveni 
la trecut. pentru a asigura tu
turor popoarelor Europei o via
ță liberă. independentă. de 
pace și cooperare.

Sînt bucuros că în aceste zile, 
aici. la Hamburg au avut loc 
o serie de manifestări prin care 
au fost făcute cunoscute unele 
realizări ale României socialis
te. Intr-adevăr. poporul român 
depune mari eforturi pentru a 
construi soctetatea socialistă 
multilateral dezvoltată pe baza 
tehnicii și științei cele mai în
aintate. Am obtinut rezultate 
bune. Știm insă că mai avem 

dolf Leiding, adresîndu-se șe
fului statului român. spune : 
„Permiteți-mi să mulțumesc încă 
o dată pentru onoarea făcută 
de a ne vizita. Ne bucurăm de 
faptul că. deși timpul dumnea
voastră este drămuit. ați găsit 
totuși răgazul de a veni și la 
noi. In urmă cu puțin timp. am 
avut cinstea de a fi primit .de 
dumneavoastră în România, cu 
care prilej am discutat proble
ma cooperării între întreprin
deri românești de specialitate 
și concernul „Volkswagen", ex- 
primîndu-ne interesul pentru 
stabilirea unei cooperări reci
proc avantajoase. In urma ce
lor văzute de mine în România, 
am ajuns la concluzia că se poa
te realiza o asemenea coopera
re. Tocmai de aceea. alături de 
concetățenii mei, am salutat cu 
multă căldură vizita dumnea
voastră. închei exprimîndu-mț 
dorința de a vedea înfăptuită 
cooperarea preconizată. Vă mul
țumesc, domnule președintei 
pentru onoarea de a ne vizita".

Răspunz^d, președintele Con
siliului de Stat a spus :

„Aș dori să vă mulțumesc pen
tru primirea pe care ne-ați făcu
t-o aici, pentru faptul că ne-ați a
rătat cite ceva din ceea ce pro
duceți. Se poate spune că. în 
urma vizitei pe care ați făcut-o 
la Rucurești și a vizitei pe care 
o efectuăm acum la dumnea
voastră. în cadrul vizitei în Re
publica Federală Germania. am 
putut să constatăm că există 
posibilitatea realizării unei cola
borări în producția de automo
bile".

poziția președintelui român și 
tovarășei Elena Ceaușescu ca 
reședință oficială.

Seara. conducătorul țării 
noastre este invitat să viziteze 
primăria orașului. Aici. în sala 
,.Phoenix", simbolizînd reclă
direa succesivă a orașului — 
ce a căzut în trecut pradă a nu
meroase incendii și distrugeri, 
dar care. aidoma păsării mito
logice. a renăscut din propria-i 
cenușă. președintelui Consiliu
lui de Stat îi sint prezentați 
membrii Senatului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovar ășa 
Elena Caușescu sint rugați să 
semneze în Cartea de aur. Pre
ședintelui român i se înmânea
ză. in semn de deosebită con
siderație. o medalie bătută spe
cial cu ocazia cinstei făcute o
rașului prin această vizită. în- 
alții oaspeți se întrețin cordial 
cu cei de față.

Se trece apoi în sala mare 
de festivități — sala imperială, 
decorată cu splendide tapiserii 
și picturi murale ce înfățișează 
aspecte din activitatea portua
ră a Hamburgului. încă din cele 
mai vechi timpuri — unde pre
ședintele Senatului oferă un 
dineu în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

în cursul dineului, car« a de
curs într-o ambianță plină de 
căldură a luat cuvintul Peter 
Schulz. A răspuns tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Reportajul vizitei a fost re
alizat de : ION MARGINEA- 
NU. ROMULUS CĂPLESCU. 
Fotografii : ANGHEL PASAT. 
ION DUMITRU.

multe de făcut pentru a trans
forma România într-un stat îna
intat din toate punctele de ve
dere. Dorim să extindem cola
borarea cu toate statele. deoa
rece, în condițiile revoluției 
tehnieo-științifice. nu este posi
bil progresul nici unei tari fără 
o largă colaborare cu alte state.

în cadrul relațiilor noastre 
cu alte state Republica Federa
lă Germania ocupă un loc im
portant. în cursul vizitei din 
aceste zile. in convorbirile pe 
care le-am avut. am ajuns la 
înțelegerea de a extinde și mai 
larg această rnlabnrare. Vom 
fi bucuroși dacă vom intensi
fica colaborarea și cu întreprin
derile din Hamburg.

Cunoaștem trecutul Hambur- 
gului care a fost întotdeauna 
un centru progresist și un pu
ternic centru muncitoresc, re
voluționar. Cu atît mai mult 
sînt bucuros că pot cunoaște 
nemijlocit munca și preocupă
rile actuale ale cetățenilor, ale 
muncitorilor din Hamburg. Sper 
că relațiile dintre Hamburg și 
Constanta, precum și dintre 
locuitorii Hamburgului și cei 
din alte localități ale României 
se vor dezvolta și mai mult în 
viitor.

Cu regretul că șederea noastră 
este destul de scurtă in Ham
burg. doresc să exprim încă 
o dată satisfacția noastră că ne 
aflăm în minunatul dumnea
voastră oraș.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru dezvoltarea și întărirea 
prieteniei și colaborării dintre 
România socialistă și Republi
ca Federală Germania ;

Pentru colaborare și pace in 
lume ! (Aplauze).
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Oameni și fapte din întrecerea utecistă IN PREAJMA „ZILEI
ÎNVĂȚÂTORULUr

TINERETUL - FACTOR ACTIV PRIMUL AN
LA CATEDRĂIN ÎNDEPLINIREA cincinalului

LA PANOUL DE ONOARE J

Printre chilele înalte ale 
navelor, de-a lungul danelor, 
șalupa se îndrepta către zona 
portului nou. Aceasta este de 
fapt un șantier cu două ni
vele : umil la suprafață, ce
lălalt sub apă. Pe acesta din 
urmă își desfășoară activita
tea tinărul pe care am por
nit. să-l întâlnim acum. Este 
utecistul Florin Coiciu, unul 
dintre cei mai pricepuți și 
entuziaști scafandri construc
tori ai șantierului, evidențiat 
lună de luna în întrecerea 
„Tineretul—factor activ în în
deplinirea cincinalului în pa
tru ani și jumătate", Cîteva 
amănunte din fisa sa de acti
vitate : coeficient de utilizare 
a timpului de lucru 100 la 
sută, lucrări de înaltă calita
te 100 la sută, deținător con
stant al unuia din primele 
locuri pe lista celor ce reali
zează economii de metal.

ancorează la sta- 
820 i coborîm.

„Coiciu — îmi spune Ion 
Floraru, secretarul U.T.C. de 
la „construcții și instalații in
dustriale", scafandru și el — 
este sub apă: lucrează la 
realizarea unui pat de funda
ție pentru digul unde se va 
muta. în cutând, secția navală 
a întreprinderii de construcții 
hidrotehnice". Prin telefon 
este rugat să vină la suprafa
ță. Cîteva clipe de așteptare, 
apoi silueta masivă a scafan
drului apare lingă șalupă.

— Vedeți — îmi mărfuri-

„PROCESUL

MILIMETRILOR"
o inițiativă în actualitate

inoxidabile de la 
aburi pentru tren 
să fie executate 

economisite. O-

torul de pe
fundul marii

Construe

sește tânărul vințos, cu mitni 
bătătorite de muncă și ai că
rui ochi sînt albaștri de parcă 
te-ai aștepta să scruteze nu 
adîncurile de mare, ci zările 
— tot ceea ce se zărește aici, 
zecile de cheiuri ale portului 
Constanța sînt legate de mun
ca noastră, a scafandrilor. 
Noi sîntem primii lor con
structori. E o meserie grea, 
complexă. Trebuie, acolo, pe 
fundul marii, să fii și fierar 
și sudor și betoriist, orice se 
cere. Întrecerea utecistă, a 
noastră, a scafandrilor, se 
desfășoară în condiții deose
bite, la cîteva zeci de metri 
sub nivelul mării. Avem o 
organizație U.T.C. bine în- 
chegată, un colectiv de 35 de 
membri, față de numai vreo 
10, cîți număra grupul nostru 
acum vreo 5—6 ani ; atunci 
era mai greu ; oamenii nu 
ne acordau, uneori, încrede
re, și era, poate, firesc. Pro
fesia noastră era în stadiul de 
pionierat. Acum, pe măsură 
ce am construit acest nou și 
modern port, am devenit ți 
noi mai pricepuți, mai capa
bili. Am ciștigat și încrederea 
celorlalți.

A. BÂRSAN

a diminua lunar cu 5 kilograme 
consumul de electrozi, cei 80 de 
sudori ..au pus deoparte" pină 
în prezent 2 500 kg electrozi, 
depășindu-și astfel propriul an
gajament (Alexandru Budică. 
dispecer în atelierul mecanic).

— Cele 10 tone, cit reprezenta 
cantitatea totală pe care ne-o 
propusem să fie economisită, au 
fost realizate încă de pe data 
de 19 iunie (Ilie Ciocirlan. se
cretarul organizației U.T.C. din 
sectorul țevărie 1).

Cu alte cuvinte, cele trei or
ganizații U.T.C. la care ne-am 
referit și-au luat in serios obli
gațiile asumate de a-$i pune 
semnătura proprie la efortul 
întregului colectiv de muncă 
din care fac parte, efort îndrept 
tat spre mai buna gospodărire 
a metalului in vederea cit mai 
deplinei valorificări productive.

— Și nu numai cele trei or
ganizații U.T.C. — adaugă to
varășul Ion Costache — ci toți 
uteciștli din uzină au înțeles 
necesitatea integrării lor active 
în „Procesul milimetrilor" fapt 
concretizat in cele 90 tone metal 
economisite pină acum la nive
lul întregii uzine.

GH. GHIDRIGAN

DIN JURNALUL UNUI MEDIC
Sub acest titlu, ziarul nostru inaugurează astăzi o nouă ru

brică în cadrul căreia propunem atenției cititorilor noștri citeva 
dintre aspectele păstrării și îngrijirii a ceea ce bătrinii consi
derau darul „mai bun decît toate" : SANATATEA.

Primul articol „din jurnalul unui medic", semnat de medicul 
primar de boli interne, dr. VALERIU VEVERA, de la cunos
cuta clinică Fundeni „radiografiază" citeva dintre cauzele cele 
mai frecvente care ne periclitează sănătatea.

Ne propunem, de asemenea, ca prin intermediul unei POȘTE 
MEDICALE a rubricii, să răspundem, cu ajutorul celor mai 
buni specialiști, întrebărilor și

____ lingă
Elev conștiincios, 

succes o școală pro- 
Este lăudat pentru 
din întreprindere, 

se împrietenește cu

Tinărul M. G., de 21 ani, este 
din comuna Afumați de ' 
București, 
termină cu 
fesională. 
activitatea 
Pină cînd —r----------—
un grup de delincvent!. Intii un 
pahar mic de coniac. După 
cîteva zile, un alt pahar. Și 
apoi, seară de seară, timp . de 
aproape doi ani, nelipsitul pa
har cu coniac și nelipsita pier
dere de vreme prin baruri 
Banii nu-1 mai a.iung și pentru 
o alimentație rațională. L-am 
întrebat de ce bea. „Coniacul 
mă dispune, devin încrezător în 
forțele mele fizice". îmi răspun
de. Dar la o dispută cu unu] 
din „colegii de pahar", forțele 
fizice se dovedesc a fi neputin
cioase. Este înjunghiat. Acum 
tot pieptul și brațele îi sînt

ÎNAINTE DE TERMEN
• INIȚIATIVELE TȘI SPUN CUV1NTUL • CALITATEA PRODUSELOR — OGLINDA MUNCII FIE
CĂRUIA • VALORIFICAREA SUPERIOARA A MATERIILOR PRIME — PREOCUPARE CONTINUA

• ÎN REALIZAREA ANGAJAMENTELOR, UN FACTOR DECISIV : RITMICITATEA

ÎNTREPRINDEREA* 1

Intrînd în secția montaj ge
neral a uzinei bucureștene ..Vul
can" aflăm că echipa lui Dumi-, 
tru Dragu,. secretarul organiza
ției U.T.C. de ajei, și-a propus 
încă de la începutul anului ca 
toate reperele................................
generatorul de 
— GAT 08 — 
din materiale 
prindu-ne apoi în atelierul me
canic sîntem informați că cei 
80 de sudori uteciști, cîți lucrea
ză în acest loc de muncă, s-au 
angajat să diminueze în fiecare 
lună consumul de electrozi cu 
5 kilograme. Continuîndu-ne do
cumentarea în sectorul țevărie
1 ni se aduce la cunoștință ho- 
tărîrea tinerilor muncitori din 
acest compartiment productiv 
ca în fiecare trimestru să fie 
economisite 5 tone metal. Fapte 
disparate, inițiative intîmplătoare 
ale uneia sau alteia din organi
zațiile U.T.C. ale întreprinderii?

— Nicidecum, răspunde Ion 
Costache, secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină. Toate aceste 
acțiuni fac parte dintr-o iniția
tivă mai amplă lansată de noi 
încă din 1968. inițiativă cunos
cută «ub numele de „Procesul 
milimetrilor" și care-și propune 
drept obiectiv principal reduce
rea consumurilor de metal prin 
reproiectarea și tipizarea unor 
«ubansamblp și produse pe baza 
îmbunătățirilor funcționale și a 
redimensionărilor mecanice, op
timizarea planurilor de croire și 
debitare. folosirea rațională a 
materialelor auxiliare, a scule
lor și dispozitivelor, reducerea 
pină aproape de cota zero a 
rebuturilor și remanierilor.

— După cite știm însă, după 
ce, pină în 1972 s-au economisit 
pe aceste căi mii do tone de 
metal — numai în 1969 aproape 
814 tone — în anul la care ne 
referim se părea că inițiativa 
iși cam pierduse suflul, fiind 
aproape abandonată.

— într-adevăr, la un moment 
dat am avut impresia că am 
ajuns la limita economiilor po
sibile, dar a fost o impresie de 
scurtă durată. Gîndind mai 
mult, apleeîndu-ne privirile mai 
atent asupra produselor, ne-am 
dat seama că există încă sufi
ciente canale de risipă ce se 
cer închise, destule rezerve ce 
pot fi potentate. Si. ca urmare 
ne-am pus din nou pe treabă, 
cu o ardoare sporită, aș spune, 
pentru a recupera timpul pier
dut în cele cîteva luni din 1972 
cînd aproape renunțasem, noi, 
autorii, la o inițiativă preluată 
în toată țara.

— Care este bilanțul pînă 
acum ?

— La toate cele 70 de genera
toare aburi pentru tren repe
rele inox au fost confecționate 
din materiale economisite (Du-r 
mitru Dragu. secretarul organi
zației U.T.C. din secția montaj 
general).
— Onorîndu-și promisiunile de

„ELECTRO
Cum au devenit lăcătușii

MAGNETICA" „secție” fără deșeuri
— Mai ne vizita uneori cite 

un delegat, de la vreo între
prindere. fie din București, fie 
din provincie, trecea prin secție 
și lăsa cite o vorbă în spate. 
Unul ne-a și zis : „Uite zgir- 
ciții. pină și tabla de cîțiva 
centimetri pătrați o refolosesc".

— Și ce le răspundeați ?
— Nu le ziceam 

vedeam de treabă, 
juns la etalonul de 
deșeuri".

— Cum adică ?
— Păi ne-am gindit la un lu

cru : dacă noi. cei de la secția 
de lftcătuserie a U2inei ..Elec
tromagnetica" București facem

nimic. Ne 
Așa am a- 
..secție fără

C. S. Hunedoara

ZILNIC UN LINGOU PESTE PLAN
în sectorul linia de laminare, 

tinerii au luat in’viativa de a 
realiza pe fiecare schimb un 
lingou peste sarcinile planului 
zilnic. în acest mod, se va ob
ține o producție lunară supli
mentară de 270 t laminate. 
Printre cei care dau viață aces
tei Inițiative amintim pe tinerii 
Ion Cindea. Gheorghe Zlatior, 
Nicola e Ion Dobra si Dehei Va
lentin. care au obținut deja re
marcabile succese.

în sectorul ajusta), echioa de 
finisatori condusă de tînărul 
Ion Voinea a reușit sâ depă
șească angajamentul zilnic de 
finisare intensivă și de bună ca
litate cu 10 t. angajlndj-te re
cent st finiseze peste pian 13 t 
laminate. IOAN VLAD

solicitărilor ce ne vor fi adresate.

Un pericol: ALCOOLISMUL
brăzdate de cicatricele tăieturi
lor de cuțit. A suferit mult 
după loviturile primite. Dar 
suferința cea mai mare începe 
deabia acum- Este internat in 
spital cu diagnosticul de hepati
tă cronică. O puncție a ficatului 
arată că boa'a are o formă agre
siv evolutivă. La o vîrstă atit 
de tînără, va deveni un invalid, 
întreținut din ajutorul de boală, 
compătimit de părinți și prie
teni.

Cred că este un om sincer 
tmi spune câ regretă mult, ne
socotința care l-a dus. atit de

au
Ei,

rame metalice pentru centrale 
telefonice, redresoare și sche
lete metalice pentru automa
tizări. toate aceste repere 
diverse mărimi și calități, 
să spunem că mie mi se dau 50 
de kilograme de tablă calitatea 
I din care să «oot un anumit 
reper. Dar. după valorificarea 
ei îmi mai rămîn încă 10 kilo
grame. O iau atunci și î-o dau 
în primire lui Niculae Ispas. 
Zic : tu faci repere mal 
mici pentru alt sistem de cen
trală. Cu tabla rămasă d* 1*

• pen- 
'n as‘a 

$i

mine ajunge taman bine 
tru o astfel de centrali. Îl 
constă „îgircenU" noastră.

Lucrînd sub deviza .Fiecare 
minut fructificat în interesul 
producției", tinerii Francisc 
Andraș (lăcătuș) și Nicolae Bcc- 
șitan (strungar) de la sectorul 
întreținere, au realizat cu efi
ciență inovația ..Dispozitiv de 
ridicat hidraulic". folosit la ma
șina de frezat Innocentti. In 
«copul scurtării duratei schim
bării cepului de freză Aspecte
le pozitive ale întrecerii desfă
șurată între organizațiile de ti
neret a secției Laminorul de 
800 m m.. „Locul de muncă este 
cartea de vizită a fiecărui ti
năr* Unt expuse în Cartea de 
onoare a organizației U.T.C.

tinâr, pe patul spitalului și că 
se va lăsa de băut. Trebuie sâ-1 
cred. Întîmplarea a făcut ca în 
același salon să fie internați 
încă trei bolnavi cu afecțiuni 
hepatice foarte grave, toate din 
cauza alcoolului. Această întîl- 
nire cu viitorul posibil l-a spe
riat îndeajuns ca să mă facă să 
cred că se va ține de cuvînt.

Tinărul G. A., în vîrstă de 22 
ani. din Cotești. localitate unde,

după spusele lui, vinul se mai 
bea și in loc de ană. Este la 
a treia internare. Ti urmăresc 
de aproape patru ani. La prima 
internare l-am întrebat de cît 
timp bea vin. Mi-a răspuns se
nin. printre gîfîiturile insufici
entei cardiace pe care o produ
sese imbibația alcoolică t „de 
cînd mă știu" „De ce bei ?" 
„Din obișnuință". „Știi care sînt 
consecințele unui consum exa
gerat sau prelungit de băuturi 
alcoolice ?“ „Acum îl știu". îmi 
răspunde. Nu avea decît 18 ani 
cînd am avut prima discuție

că este binevenită, ne- 
chiar.
secției. Alexandru Ba-

eu zic 
cesară

Șeful . .
dea, «uride. „Asta-i „zgircenia* 
noastră", îmi mai spune. Apoi, 
către Ispas : „Spune, cum ne-am 
amenajat și sectorul de debi
tare".

— Aduceam reperele de la 
vreo 200—300 de metri depăr
tare. Capacitatea de producție 
a uzinei însă a crescut de ci
teva ori tn ultimii ani. Trans
portul • uzinal de asemenea. Ca 
să aduci zece tone de tablă 
pină aici era destul de greu, 
încurcai și celelalte sectoare de 
activitate. A$a că ne-am strins 
într-o zi toți laolaltă și am 
zis : „Locul ăla din atelier o 
să fie pentru debitare. Tu te 
gindești la niște scule de tăiat 
tablă, tu la niște «cule de pro
curat și așa mai departe". Fie
care a venit cu cite o idee. Așa 
s-a născut etalonul .-secție fără 
deșeuri" și de „secție cu nici 
un ttnlr sub normă".

Inițiativele sint numeroase 
iar materializarea lor se face în

Bihor

0 vacanța inaugurată
prin munca

Pe un anumit drum din ți
nutul Bihorului s-au reîntors 
de cutând constructorii. Nu 
au nici vîrstă. nici înfățișarea 
unor profesioniști. Ba mai 
mult, am aflat afungind prin
tre ei că se pregătesc să a- 
țungâ nu constructori de dru
muri ci sudori, strungari, o- 
peratori chîmișh, lăcătuși. Au 
revenit însă pe șantierul 
..Dumbrava verde” pentru a 
inaugura prin muncă patrioti
că vacanța de cară. Cu cita
ta zde In urmă mai purtau 
încă uniforma Grupului șco
lar profesional din Oradea. 
Obiectivul acestui șantie* al 
tineretului, ale cărui lucrăn 
au început în primăvara Iui 
'72 cînd toți tiherii se pre
găteau să sărbătorească Semi
centenarul U.T.C. îl reprezin
tă drumul de acces către unul 
din viitoarele locuri de agre
ment — ..Dumbrava verde".

— încă din primele zile — 
ne-a spus Caba Nicolae, elev, 
anul II. secția lăcătuși meca
nici. șef al uneia din cele 25 
de brigăzi de muncă patrio
tică — am realizat pe acest 
șantier o seamă de operațiuni 
importante: șablonarea adân
cimii și lățimii șanțurilor, e- 
xecutarea lor pe mai multe 
sute de metri, tmprăștiereă 
nisipului și tot ce ține de a- 
menajarea unui drum. Ne-am

Mi-a promis că nu va mal bea. 
S-a ținut de cuvînt pină la re
stabilirea sănătății. După două, 
trei luni a reînceput să bea. La 
un an este reinternat pentru 
semnele nete ale unei crize 
hepatice. își dă seama că boala 
lui nu este altceva decit conse
cința alcoolismului și. pe timpul 
internării, devine iar un pacient 
cuminte.

Ti atrag atenția că abuzul de 
băuturi alcoolice se repercutea
ză asupra majorității organelor 
și funcțiilor corpului. Că, deoa
rece peste 85 la sută din alcool 
se metabolizează în ficat, acest 
organ este cei mai frecvent și 
cel mai grav afectat. Că aproape

80 ia sută din cazurile de ciroză 
apăr la alodolici. $1, mai ales, 
că alături de ciro2ă, se asociază 
alterări ale funcției gastrice in
testinale sau pancreattce.

G. A. are din nou o perioadă 
de înțelegere. Dar alcoolismul, 
ca orice drogare, are. in lipsa 
unei intervenții serioase. un 
drum aproape ireversibil. Ne
voia do alcool este pentru un 
alcoolic cronic, la fel de impe
rioasă ca tutunul la un fumător 
cronic. Și nici acest tinăr nu a 
făcut excepție. La ultima inter
nare a fost adus cu salvarea în

mrt timp aici la „E- 
ieticâ“. Realitatea ul- 

de- 
la

cel mai scurt tii 
lectromagn ___ ____
Urnelor luni o explică pe 
plin. 1 000 000 iei economii 
materiale și materii prime in 
primele cinci luni ale acestui 
an. 200 000 lei la secția „redre
sori". din 300 000 — angajament 
pe anul in curs : 77 000 lei de 
la „curenți purtători" din cei 
100 000 lei — angajament anual ; 
46 000 lei la secția l&câtușerie, 
din cei M 000 lei pentru întreg 
anul 1973.

Adunați, așadar, aceste sume 
la cea realizată prin economisi
re de materiale și materii pri
me. adunați-o deci la consecin
țele ..zgirceniei" băieților lui 
Alexandru Badea, la concentra
rea cotidiană (vofba Liviel Ne
gre de 1« „curenți purtători"), 
sau la cele două kilograme de 
cositor economisite zilnic de 
oamenii lui Ilie Neacșu și veți 
obține imaginea a ceea ce în
seamnă responsabilitatea mun-* 
cii. un fapt de conștiință exem
plar.

PAVEL PERFIL

propus să terminăm acest 
drum pină la 23 August parti
cipi nd la toate fazele de lu
cru. De asemenea, vrem să 
plantăm plopi de-a lungul ce
lor 8 km. pină la locul de a- 
grement.

Brigăzile de muncă patrio
tică, ce însumează peste 200 
de elevi, ale Grupului școlar 
profesional n-au fort formate 
pentru prima dată cu prilejul 
șantierului „Dumbrava ver
de". In vacanța de vară a a- 
nului trecut, aceiași elevi au 
lucrat pe un alt șantier al 
tineretului, cel de îmbunătă
țiri funciare de la Tileagd — 
Odorhei.

Tot pe un șantier de mun
că patriotică i-am întâlnit și pe 
elevii Școlii profesionale 
C.F.R. Oradea „In perioada 
18—30 iunie împreună cu co
legii mei de an — ne-a spus 
Stefan Teodorescu, elev în a- 
nul l lăcătuși — vom lucra la 
supraetajarea localului școlii. 
După cum vedeți actualul 
local este vechi și neîncăpă
tor. Noi ajutăm atât la demo
lare cît și la descărcarea ma
terialelor de construcții. Sîn
tem organizați în două bri
găzi și fiecare brigadă își cu
noaște cu exactitate sarcinile 
de pe acest șantier".

R. ELENA

comă diabetică. A fost necesa
ră o permanentă «supraveghere 
și doze mari de insulina pentru 
a fi scos din comă. Dar nu a 
putut fi vindecat. Viitorul aces
tui tinăr, de numai 22 de ani, 
este compromis.

G. U. are 28 de ani. La aceas
tă vîrstă nu mai sînt admise 
scuze, mai ales cînd o parte din 
ele sînt inventate. Un om, care 
după un consum Îndelungat de 
băuturi alcoolice ajunge, după 
spusele lui, la un mare „rafi
nament". Nu mai bea decît a- 
mestecuri. Acest om cu perso
nalitate modificată, foarte iras- 

acibil, lipsit de capacitatea de

lucra, cu o evidentă scădere 
posibilităților psihice, a avut 
iresponsabilitatea de a internet 
o familie. Care, bineînțeles, s-a 
destrămat. Are un copil oligo- 
fren. Tmi amintesc că potenția
lul infracțional la un astfel de 
alcoolic, cu tulburări de cons
tanță, este foarte pronunțat. îl 
rog să-mi descrie citeva etape 
ale vieții lui. Aflu că a suferi’ 
cîteva condamnări ! pentru viol 
— după o beție —, pentru con
ducere de autovehicul in stare 
de ebrietate, pentru rănire gra
vă. tot după beție, tși exprimă

a 
Si

— E greu să fii profesor la 
Fierbinți, Zoe Constantinescu ?

— E greu să fii profesor. In
tuițiile mele de elevă care m-au 
făcut să aleg cariera didactică și, 
apoi, visele studenției s-au ade
verit. Nu mă așteptam însă să 
simt atîta răspundere ru ele
vii încredințați, să itît de 
solicitată de ei, chiar dacă nu-mi 
pun nici o întrebare și nu-mi 
cer direct nimic. Nu mă aștep
tam să caut cu atîta înfrigurare 
ca flecare lecție, în fiecare zi, 
să transmită ceva nou, de natu
ră «d-i capteze total pe elevi. 
Am impresia că aceste greutăți 
mi le creez singură, pentru că & 
liceul din Fierbinți este ușor să 
fii profesor.

— înțeleg că nu pentru focul 
frazei ai făcut această departa
jare...

— Nicidecum. La Fierbinți 
sînt la mine acasă. Aici m-am 
născut, aici am învățat și aici 
mi-am cerut repartizarea la ab
solvire, chiar dacă media 
îmi dădea dreptul să aleg un 
oraș mare. In cancelaria liceului 
n-a intrat însă absolventa sfioa
să din urmă cu șase ani ci profe
soara. Profesoara care-i avea de 
acum înainte colegi de cance
larie pe mulți dintre foștii ei 
profesori. Mi-a trebuit o doză de 
curaj să trec acest prag. Dar 
tracul a durat foarte puțin: foș
tii mei profesori n-au întâmpi
nat pe fosta elevă, ci pe noua 
colegă, cea mai tînără, care avea 
nevoie nu numai de zîmbete și 
priviri încurajatoare ci, mai ales, 
de sfaturi, de ajutor pentru a se 
putea integra imediat. Le-am 
primit cu prisosință și m-am 
simțit repecle ca făcînd parte 
din totdeauna din corpul profe
soral al liceului. Mi-e ușor să 
profesez aici... Și totuși n-aș vrea 
să se înțeleagă că e ușor, pen
tru că se iau lucrurile ușor. A- 
vem un colectiv foarte exigent. 
Directorul nostru, profesor eme
rit, a imprimat muncii didactice 
din liceu o țintiăt înaltă. Trebuie 
să muncești mult ca să poți face 
față...

— Acum, după un an de mun
că la catedră, ce adaugi fntuffH- 
lor fostei eleve Zoe Constanti
nescu ?

— îmi iubesc foarte mult pro
fesia și n-am de adus corecturi 
alegerii făcute. Sigur că arată 
altfel decît o vedeam la 17—18 
ani Mi-am apropiat-o tn.țo din 
familie, părinții mei au fost a- 
mîndoi învățători și au profesat 
tn comuna noastră, Iar fratele 
meu este tot cadru didactic. 
Coincidența a făcut ca eu să urc 
la catedră tn momentul cînd

SECERIȘUL
(Urmare din pag. I) 

nea aseară, tîrziu. inginerul Ton 
Necula, directorul Trustului de 
mecanizare a agriculturii din 
iudețul Ilfov, „întreaga forță 
mecanică a județului este acum 
complet pregătită pentru cam
pania secerișului. în sprijinul 
cooperativelor agricole au fost 
detașate, din județele de nord, 
aproape patru sute de combi
ne C-12 „Gloria*. în felul a- 
cesta încărcătura de păioase pe 
o combină a scăzut mult, pe
rioada în care, ne putem în
cadra cu secerișul nedepășind 
12—13 zile bune de lucru. Se
sizăm nerezolvarea încă de că
tre întreprinderile specializate 
a problemei pieselor de schimb. 
Activitatea din ateliere ne-a 
permis ca prin recondiționări 
si confecționări din nou să pu
nem în stare de funcționare 
toate combinele, dar eventuale
le defecțiuni vor scoate din 
funcțiune pe perioade destul de 
lungi combinele și mai alei 
presele de balotat. Nu dispu- 

regretul, căutind să mă convin
gă că ae fiecare dată a fost o 
Intlmplare. Un accident. Pozea
ză In victimă.

Cred că este un bețiv patolo
gic, cu un mare potențial in
fracțional și antisocial. Compor
tamentul lui este dirijat de tră
iri deliberate, halucinatorii, 
rupte do realitate. In timpul 
unei beții, astfel de indivizi pot 
merge pînă la producerea de 
leziuni grave, lor sau altora, 
tentative de sinucidere sau omu
cideri.

Pe acest individ nu-1 pot 
crede... S-a încercat — la în
demnul părinților — o cură de 
dezalcoolizare. Dar numai pă
rinții au dorit-o. El doar s-a 
prefăcut că e interesat să rede
vină om. Ultima întrevedere cu 
el. nu a putut avea 10c lntr-un 
cabinet obișnuit de consultație 
sau pe un pat de spital. Ci în- 
tr-un loc zăbrelit. Pentru o ul
timă infracțiune. Pentru o dublă 
crimă.

Ar fi poate de dorit ca tn loc 
să creadă in „virtuțile" alcoo
lului ca vasodilator puternic, 
care dinamizează circulația pe 
riferică. care „încălzește", dar 
nu dăunează, oamenii să cu
noască mai bine consecințele 
reale ale consumului de băuturi 
alcoolice. Și mai ales la vîrstă 
cînd viata trebuie să fie presă
rată numai cu bucurii.

dr. VALERHJ VEVERA 
medic primar

la Clinica Fundeni

te obligă la foar-

noastră este 
urbanizării.

mama s-a pensionat, după ce a 
muncit în școală 37 de ani. Se 
spune in comună că cei adulți 
astăzi și fiii lor și fiii fiilor lor, 
au învățat carte ae la mama. 
Vedeți ce rădăcini trainice are 
prezența mea la catedră și în 
Fierbinți ?

— Dar asta 
te mult...

— Comuna 
nită pe calea
din punct de vedere economic a- 
cest proces se realizează cu in
vestiții materiale, pe planul con
științei, al relațiilor dintre oa
meni, al lărgirii orizontului lor 
se cere acționat cu alte mijloa
ce. Ne-am întors în oomună foar
te mulți dintre cei care am ple
cat la studii. Numai în liceu 
sîntem în prezent 6 profesori ti
neri care ne-am întors acasă. Și 
la celelalte unități școlare sînt 
cadre didactice localnice. Dar 
au venit și ingineri agronomi și 
a Iți specialiști. Încercăm că cre
ăm un climat de muncă entuzi
astă pentru grăbirea procesului 
de urbanizare pe toate planuri
le. Noi, profesorii, acționăm pe 
frontul educației, prin munca 
politică, culturală. Personal fac 
parte din corul din Fierbinți, o 
formație îndeajuns de cunoscută 
în țară, activez la căminul oul- 
tural, trăiesc intens viața între
gii comune.

— Proiecte ?
— La ultima Plenară a Comig: 

tetului Central al partidului pro** 
blemele învățământului s-au 
bucurat de o atenție deosebită. 
Și dintre ele, limbile străine. 
Cum specialitatea mea e france
za m-am bucurat nespus de lo
cul pe care l-a fixat secretarul 
general al partidului, studiului 
limbilor străine în pregătirea ti
neretului. Am înțeles totodată că 
de noi, profesorii, depinde în pri
mul rînd să realizăm dezideratul 
ca la absolvirea studiilor liceale 
țîndrul să stăpînească una sau 
două limbi de circulație interna
țională. Asta înseamnă să mun
cim mai mult, să introducem în 
metodica noastră proâede6 mo
derne.

Deși sînt la începutul carierei, 
încerc teama de rutină. Parcă 
mai mult decît pe alți profesio
niști pe. noi ne paște acest peri
col. Antidotul ? Lectură foarte 
multă, în specialitate și. tn ge
neral, grija de a ține pasul cu 
tot ce e nou. Poate că proiecte
le mele par vagi, generale. Dar 
nu văd altă cale de a deveni un 
bun profesor decît aceea de a 
studia neîntrerupt.

MARIETA VIDRAȘCtJ

nem de cîteva zeci de repe
re la. piesele de schimb. De 
asemenea, ne lipsesc' o bună 
parte din necesarul de anvelooe 
pentru tractoare și combine, nu 
ne-a fost onorată solicitarea 
pentru o importantă cantitate 
de combustibili. Fără îndoială 
că numai entuziasmul și dărui-< 
rea nu sînt suficiente pentru 

. depăși aceste greutăți. De 
ceea solicităm sprijinul ministe
rului în rezolvarea cît mai ur
gent posibil a acestor stringente 
probleme".

în aproape o sută de unități 
agricole ale județului Ilfov, se
cerișul a fost declanșat. La 
Malu, Vedea, Nana, Putlneiu, 
Gaujanl, Movifița, Mânuța și 
Slobozia, recoltatul orzului s-a 
încheiat sau e pe sffrșite. Echi
pe de tineri au sprijinit acti
vitatea pe combine ți la elibe
ratul terenului; au executat 
lucrarea de lopătare in maga
zii a noii recolte. La secțiile de 
mecanizare numai poate ti gâ- .4 
sită acum, nici o combină. Toa
te au fost deplasate in cîmp. 
Specialiștii sînt aceia care sta
bilesc ordinea de bătaie, mo
mentul declanșării recoltatului. 
Fiecare tractor este echipat Ș> 
cu plug pentru ca in momen
tele de inactivitate a comblne- 

. lor, tractoarele să poata ara, 
sau pregăti terenul, și insă- 
mința culturile duble. In jude
țul Ilfov suprafața propusă a fi 
semănată cu culturi duble de 
către unitățile agricole însu
mează peste cincizeci de mii de 
hectare. Se asigură. In felul a- 
cesta, pește 30 la sută din ne
cesarul de furaje pentru ani
malele proprietate obștească și 
80 la sută pentru animalele 
membrilor cooperatori. Cu foar
te mici excepții, semințele pen
tru culturile duble au fost asi
gurate ; pină la declanșarea se
cerișului in întreg județul 
existind toate posibilitățile ca 
semințele să nu mai constituie 
o problemă in nici o ferma a- 
gricolă. De asemenea, slnt puse 
la punct mijloacele de transport, 
au fost identificate și pregătite 
spațiile de depozitare tempora
ră a noii recolte. Și tot SclJa 
pentru noua recoltă a determi
nat adoptarea măsurilor de in
tr-ajutorare a unităților agrico
le, constituirea echipelor de 
cooperatori și mecanizatori 
care să lucreze fn schimburi, 
atit la transportul noii recolte 
cit și eliberarea terenului. Ci
teva mii de elevi ți studenți ț 
s-au integrat activității din a- 
ceastă campanie scurtă dar cu 
un volum de lucrări deosebit 
de mare. îhtreaga activitate a 
satului este subordonată acum 
secerișului.
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita în Republica 
Socialistă România a delegației 

Frontului de EHberare din Mozambic
[FRELIMO]

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului 
SALVADOR ALLENDE GOSSENS, președintele Republicii 
Chile, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere îmi este deosebit de plăcut de a vă transmite în nu
mele Consiliului de Stat, al guvernului Republicii Socialiste 
România și al meu personal, cele mai călduroase urări de 
sănătate și viață îndelungată, de noi succese m activitatea 
rodnică pe care o desfășurați în fruntea Republicii Chile pen
tru consolidarea independenței și suveranității naționale, pen
tru fericirea și bunăstarea poporului chilian prieten.

Folosesc această ocazie pentru a da expresie sentimentelor 
noastre de simpatie și solidaritate militantă cu lupta și 
succesele importante obținute de guvernul Unității Populare, 
sub conducerea dumneavoastră, în construcția politică, eco
nomică și socială a țării.

îmi exprim deplina satisfacție pentru dezvoltarea ascendentă 
și pe multiple planuri a relațiilor de colaborare și prietenie 
dintre România și Chile, care contribuie la adîncirea coope
rării multilaterale dintre cele două țări, în interesul popoare
lor român și chilian, al păcii și colaborării internaționale.

Doresc să vă transmit In încheiere, tovarășe președinte, me
sajul cald al tradiționalei noastre prietenii.

VIZITELE ȘEFULUI STATULUI 
CAMBODGIA, PRINȚUL 

r 1 

NORODOM SIANUK

pentru
TIMPUL

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro 
mân, o delegație a Frontului 
de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO), condusă de Sa
mora Moises Machel, președin
tele Frontului de Eliberare din 
Mozambic, a efectuat. intre 19 
ți 29 iunie 1973, o vizită de 
prietenie In Republica Socialis
tă România,

in timpul vizitei In Republica 
Socialistă România, delegația 
Frontului de Eliberare din Mo
zambic a fost primită de tova
rășul NicoLae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român.

De asemenea, delegația 
FRELIMO, a avut convorbiri 
la Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român cu tovară
șii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al
C.C. al P.C.R., Lina Ciobanu, 
membră a Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, aecretar al 
C.C. al P.C.R., general-colonel 
Ion Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la Comite- _ ri . Central, Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Oaspeții s-au întîlnit cu oa
meni ai muncii, cu reprezen
tanți ai unor organizații de 
m*'â. ai presei române, au vi
zi t t unități economice ți so- 
cial-culturale, fiind pretutin
deni întîmpinați cu sentimente 
de caldă prietenie!.

In cursul convorbirilor a fost 
abordat un larg cerc de proble
me privind preocupările actu
ale. activitatea P.C.R. și 
FRELIMO, precum și în le
gătură cu dezvoltarea, in con
tinuare, a raoorturflor bilatera
le de prietenie, colaborare si 
solidaritate ; s-a procedat, tot
odată, la un schimb de vederi 
asupra evoluției situației inter
naționale din zilei- noastre, a 
luptei forțelor antiimperialiste 
din întreaga lume.

Conducătorul delegației 
FRELTMO, Samora Moises 

Machel, a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Partidului 
Comunist Român și .poporului 
român salutările frățești ale 
Frontului de Eliberare din Mo

zambic, ale poporului mozambi
can și a exprimat sincere mul
țumiri pentru ajutorul frățesc 
și militant acordat luptei de 
eliberare națională din Mozam
bic. Președintele FRELIMO 
a exprimat, în același timp, în 
numele organizației sale, calde 
aprecieri față de marile efor
turi pe oare le face și de succe
sele pe care le obține poporul 
român, sub conducerea P.C.R., 
In dezvoltarea socialistă a țării, 
pe plan politic, economic, so
cial și cultural-științific.

Exprimînd sentimentele de 
simpatie ți solidaritate ale co
muniștilor români, ale întregu
lui popor român față de cauza 
legitimă a poporului mozambi
can, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a asigurat conducerea Frontu
lui de Eliberare din Mozambic 
că Partidul Comunist Român, 
România socialistă vor continua 

a să sprijine cu aceeași hotărîre 
K si în viitor, pe diverse planuri, 

lupta justă a națiunilor opri
mate din Mozambic, din celelal
te teritorii coloniale. pentru 
• ': tura rea jugului dominației 
stâine. pentru o dezvoltare li
beră. independentă, fără ames- 
t°- din exterior. pe calea pro- 
g-esului economic și social.

R-nrezentanții P.C.R. si 
FRELTMO au subliniat cft 
importantele prefaceri care au 
lo? în viața politică și socială 
a lumii și care generează mu
tații profunde în raportul de 
forțe pe arena internațională 
favorizează creșterea și afirma- 

r rea tot mai puternică a forțe
lor revoluționare, progresiste, a 
mișcărilor de eliberare naționa
lă, a frontului antiimperialist, 
în ansamblul său. Au fost evi
dențiate succesele obținute de 
popoare în lupta împotriva po
liticii imperialiste de dominație, 
dictat și agresiune, de discrimi
nare economică și imixtiune în 
treburile interne ale altor ata- 
te. pentru abolirea regimurilor 
colonialiste, a politicii de apart
heid, a relațiilor de tip neoco
lonialist.

In acest cadru, a fost relevată 
însemnătatea deosebită pe care 
o au lupta și victoriile obținu
te de popoarele din Mozambic, 
Angola și Guineea-Bissau pen
tru triumful idealurilor liber
tății, independenței naționale, 
dreptății sociale, păcii și secu
rității în întreaga lume.

Părțile au constatat cu satis
facție larga adeziune a forțelor 
progresiste, democratice, iubi
toare de pace, inclusiv a unor 
cercuri de guvernămînt, a între
gului front antiimperialist, față 
de cauza dreaptă a popoarelor 
care mai suportă consecințele 
anacronicei dominații coloniale 
portugheze. S-a apreciat ca deo
sebit de pozitiv faptul că ulti
ma sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. a recunoscut miș-

cările de eliberare națională 
din teritoriile dominate de por
tughezi drept singurele repre
zentante legitime ale popoare
lor respective, reafirmînd drep
tul lor inalienabil la autodeter
minare și independență.

P.C.R. și FRELIMO au 
reînnoit atașamentul lor profund 
față de cauza dreaptă a tuturor 
acelor națiuni care, în Africa, 
«au In alte părți ale lumii, slnt 
angajate într-o bătălie hotărî- 
toare pentru apărarea ființei 
naționale, pentru emancipare 
națională și socială. Cele două 
părți au afirmat și cu acest pri
lej că națiunile oprimate au 
dreptul imprescriptibil să dis
pună folosirea oricăror căi de 
luptă, inclusiv confruntarea ar
mată, în vederea eliberării na
ționale și sociale, înfăptuirii 
aspirațiilor Ia o viață liberă, ci
vilizată și demnă. în același spi
rit, a fost condamnată cu hotărî
re politica de discriminare ra
sială și apartheid desfășurată 
de regimurile rasiste din Africa 
de sud și Rhodesia, sprijinul 
politic, militar și material acor
dat de către acestea cercurilor 
colonialiste portugheze.

In deplin consens, părțile au 
evidențiat necesitatea de a se 
multiplica acțiunile de sprijini
re, pe plan politic, diplomatic 
și material, a luptei popoare
lor aflate încă în robia colonia
lă. de a se intensifica legăturile 
de solidaritate $i colaborare 
prietenească cu mișcările de 
eliberare națională

Cele două părți au condam
nat cu fermitate asasinarea de 
către agenții colonialismului și 
imperialismului a liderului po
porului din Guineea-Bissau si 
Insulele Capului Verde, secre
tar general al P.A.I G.C., Amil
car Cabrai, și au adus un oma
giu emoționant memoriei aces
tui luptător pentru libertatea 
popoarelor africane.

Reprezentanții P.C.R. și
FRELIMO au declarat so
lemn că a sosit timpul să dis
pară definitiv de pe planeta 
noastră orice rămășiță a ruși
nosului sistem colonial ! Co
lonialiștii trebuie să plece din 
Africa, din alte regiuni ale lu
mii, să înceteze politica lor de 
dominație și asuprire !

Ambele părți au relevat Im
portantele succese obținute de 
țările africane care pășesc pe 
drumul propășirii economice și 
sociale independente, al conso
lidării continue a Independen
ței naționale, exprimînd simpa
tia și sprijinul lor față de as
pirațiile popoarelor acestor țări 
de a prelua, definitiv și deplin, 
bogățiile naționale în propriile 
mîini, de a le valorifica suve
ran. în interesul propriu, de a 
extinde și adînci procesul pre
facerilor sociale în folosul ma
selor largi populare.

In lumina documentelor co
mune adoptate în cursul vizi
tei, din anul 1972. în cele opt 
țări africane, secretarul general 
al P.C.R. a evidențiat că Româ
nia socialistă va face totul în 
vederea întăririi și dezvoltării, 
pe mai departe, a raporturilor 
politice. economice. tehnice, 
culturale și de altă natură cu 
țările care luptă pentru o po
litică independentă. în interesul 
adincirii colaborării prietenești 
dintre poporul român și po
poarele acestor state, al unită
ții frontului antiimperialist, al 
cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

în legătură cu aniversarea u
nui deceniu de la crearea Or
ganizației Unității Africane, re
prezentanții P.C.R. și FRELIMO 
au relevat contribuția adusă de 
această organizație la întărirea 
unității africane, la acceterarea 
procesului de lichidare a seche
lelor colonialismului, rasismu
lui și apartheidului, la cauza 
progresului economic și social 
al acestor state, la lărgirea co
operării internaționale.

P.C. Român și FRELIMO au 
reînnnoit sentimentele de soli
daritate și prietenie frățească 
față de eroicul popor vietna
mez, exprimînd profunda lor 
satisfacție pentru încheierea a- 
condurilor de la Paris eu pri
vire la încetarea războiului în 
Vietnam, precum și a acordu
lui privitor la restabilirea pă
cii șl realizarea înțelegerii na
ționale In Laos ; a fost expri
mată speranța că ae va face 
totul pentru curmarea interven
ției străine în Vietnam. în în
treaga Indochina, astfel ca po
poarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian, greu încercate de 
război, să-și poată consacra 
toate eforturile țelurilor refa
cerii, dezvoltării economice și 
sociale independente, să-și poa
tă soluționa problemele în con
formitate cu voința și Interese
le proprii, fără nici un amestec 
din afară. în legătură cu situa
ția din Orientul Apropiat, cele 
două părți s-au pronunțat pen
tru soluționarea conflictului din 
regiune pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate din no
iembrie 1967, care să ducă la 
retragerea trupelor iaraeliene

din teritoriile arabe ocupate, la 
soluționarea problemelor popu
lației palestiniene in conformi
tate cu interesele sale națio
nale legitime.

Apreciind că făurirea unui 
sistem trainic și eficient de 
securitate în Europa are o im
portanță deosebită nu numai 
pentru viața continentului eu
ropean, ci și pentru destinele 
păcii generale. P.C.R. și 
FRELIMO au salutat cu satis
facție succesul lucrărilor pre
gătitoare de la Helsinki și con
vocarea. la 3 iulie a.c., a Con
ferinței general-europene, care 
trebuie să ducă la afirmarea 
puternică a principiilor noi în 
relațiile interstatale, la adop
tarea de către toate țările a ho
tărârii solemne de renunțare la 
folosirea forței și a amenin
țării cu forța, la găsirea căilor 
necesare care să creeze garan
ția că fiecare popor se va pu
tea dezvolta în mod liber și in
dependent. așa cum dorește, 
Intr-un climat de destindere și 
colaborare multilaterală, la a
dăpost de orice acte de agre
siune din partea altor state. în 
acest context. P.C.R. a reafir
mat hotărirea României, ca țară 
europeană, de a-și aduce in- 
treaga contribuție la buna des
fășurare și la reușita confe
rinței. la instaurarea unei at
mosfere trainice de colaborare, 
securitate și pace pe continent 
și in întreaga lume.

P.C.R. și FRELIMO consideră 
că asigurarea păcii, a colaboră
rii și Înțelegerii între popoare 
depind. în mod decisiv, de suc
cesul eforturilor pentru con
struirea unor raporturi noi în
tre state și. in acest spirit, au 
erprimat, din nou. atașamentul 
lor profund față de principii
le care trebuie să guverneze 
raporturile dintre țările și po
poarele lumii — egalitatea în 
drepturi, independența și su
veranitatea națională, neames
tecul în treburile interne, res
pectul și avantajul reciproc.

în cadrul convorbirilor, am
bele părți s-au pronunțat In 
favoarea sooririi rolului Orga
nizației Națiunilor Unite în 
promovarea legalității și justi
ției internaționale. în lărgirea 
și diversificarea programelor 
de cooperare, in intensificarea 
sprijinului acordat tuturor ță
rilor în curs de dezvoltare, in
diferent de orlnduire socială 
sau de zona geografică, astfel 
ca O.N.U. să poetă răspunde 
plenar aspirațiilor și intereselor 
fundamentale ale tuturor na
țiunilor. să contribuie cu efi
ciență la lichidarea colonialis
mului. neocolonialismului și 
rasismului, la instaurarea unui 
climat de încredere, securitate, 
pace și înțelegere internațio
nală.

Părțile au subliniat că evolu
ția evenimentelor confirmă. în 
continuare, că politica imperia
lismului. de dominație și dictat, 
de imixtiune în treburile altor 
state este respinsă în mod ho
tărât de către popoare. Ele și-au 
exprimat. în același timp, ho- 
tărîrea de a acționa în direcția 
accentuării cursului nou, pozi
tiv. spre destindere și dezvol
tarea colaborării pașnice între 
popoare, ce se conturează în 
viata internațională, și s-au 
pronunțat cu fermitate pentru 
stingerea grabnică a actualelor 
focare de încordare și război, 
pentru curmarea curaei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării 
generale. în primul rând a de
zarmării nucleare, pentru regle
mentarea pe calea negocierilor 
a tuturor problemelor litigioase 
între state.

Reprezentanții Partidului Co
munist Român și Frontului de 
Eliberare din Mozambic au re
afirmat. de comun acord. că 
rezolvarea marilor probleme ale 
omenirii impune cu necesitate 
intensificarea eforturilor în ve
derea întăririi unității țărilor 
socialiste, a mișcării revoluțio
nare internaționale, a mișcări
lor de eliberare națională, a 
forțelor naționale, progresiste 
din fiecare țară.

Părțile au apreciat cu deose
bită satisfacție cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie, 
conlucrare și solidaritate mili
tantă dintre Partidul Comunist 
Român și Frontul de Eliberare 
din Mozambic. Ele consideră 
ca un fapt politic important, 
numirea de către Comitetul 
Central al FRELIMO. în cadrul 
acordurilor stabilite anterior, a 
unui reprezentant permanent 
în România. ca reprezentant 
autentic al poporului mozam
bican, și sînt sigure că aceasta 
va permite întărirea relațiilor 
de prietenie între poporul ro
mân și cel mozambican. Ambe
le părți au hotărit să lărgească 
colaborarea pe diverse planuri, 
contactele bilaterale, schimbul 
de vederi și de informații, spri
jinul reciproc. în interesul 
P.C.R. și al FRELIMO. al po
poarelor român și mozambican. 
aJ unității frontului anti impe
rialist, al cauzei libertății, in
dependenței naționale și pro
gresului, păcii și cooperării în
tre popoare.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis tova
rășului FAM VAN DONG, prim-ministru al guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam, următoarea telegramă :

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, vă exprim cele mai sincere con
doleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului 
Phan Ke Toay, viceprim-ministru al guvernului R.D. Vietnam.

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 

ION GHEORGHE MAURER

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, prințul Norodom Sia- 
nuk, șeful statului Cambodgia, 
președintele Frontului Unit al 
Cambodgiei, și prințesa Moni
que Sianuk. împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc, 
au fost, joi, oaspeți ai orașului 
Brașov. însoțiți de tovarășii 
Miron Constantineșcu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat 
și de Constantin Drăgan. pre
ședintele consiliului popular ju
dețean, solii poporului cambod
gian au vizitat Uzina de trac
toare și pe cea de autocami
oane. La Uzina de autocamioa
ne, oaspeții au fost întîmpinați 
de Gheorghe Trică, directorul 
general al centralei industriale, 
de numeroși muncitori. ingi
neri și tehnicieni.

.Șeful statului cambodgian și 
celelalte persoane oficiale au 
vizitat principalele secții. ur
mărind procesul de producție al 
nane. La Uzina de autocamioa
ne aflate în fabricație.

La Uzina de tractoare, șeful 
statului cambodgian. ceilalți 
oaspeți sînt întîmpinați cu a-

ceeași căldură de numeroși 
muncitori. Inginerul Vasile Se- 
chel, directorul general al uzi
nei i-a informat pe oaspeți 
despre realizările uzinei. S-au 
efectuat, apoi cîteva demonstra
ții practice cu cele mai noi ti
puri de tractoare.

împărtășindu-și impresiile,
prințul Norodom Sianuk și-a 
exprimat admirația față de rea
lizările constructorilor de trac
toare și autocamioane, urîndu- 
le noi succese în muncă.

In ono^ea prințului Norodom 
Sianuk, și a prințesei Monique, 
președintele Consiliului popular 
județean. Constantin Drăgan a 
oferit un dejun la Poiana Bra
șov. în timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, cordială, au fost rostite 
toasturi. ★

In aceeași zi. alteța Sa prin
țesa Monique Sianuk a vizitat 
Muzeul culturii românești din 
Schei Brașov și Biserica Nea
gră, vechi monument istoric.

(Agerpres)

^jnema

DECORĂRI

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

SAMORA MOISES MACHEL 
Președintele Frontului de Eliberare 

din Mozambic

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii ••Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, a primit, joi la a
miază, pe dr. Taher Ziai, sena
tor, președintele Camerei de Co
merț. Industrie și Mine din Iran, 
care se află într-o vizită oficia
lă în țara noastră. Au participat 
Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț, precum și

Sadegh Sadrieh, ambasadorul I
ranului la București.

In timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, a cooperării și 
colaborării in diferite domenii 
economice, a schimburilor co
merciale româno-iraniene.

(Agerpres)

LA CONSILIUL DE STAT

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Manea Mănescu, 

vicepreședinte ai Consiliului de 
Miniștri, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, a 
primit, joi după-amiază. dele
gația franceză condusă de Ser
ge Normand, de la Ministerul 
Economiei și Finanțelor al 
Franței, care participă la lu
crările Comitetului mixt pen
tru cooțterarea economică pe 
terțe piețe.

In timpul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă cordia
lă. au fost abordate Drobleme 
privind extinderea relațiilor de

cooperare economică și indus
trială dintre România și Fran
ța in domeniile industriei ex
tractive. construcției de mașini, 
chimiei și altele.

La întrevedere au luat parte 
Ion Mineu, adjunct al minis
trului minelor, petrolului și ge
ologiei, și reprezentanți ai Mi
nisterului Comerțului Exterior.

Au participat Francis Levas
seur. ambasadorul Franței la 
București, și membri al amba
sadei.

(Agerpres)

Pentru activitatea îndelungată 
în mișcarea muncitorească și 
merite deosebite în opera de 
construire a socialismului, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani, tovarășului Aron Rraeș- 
ter i-a fost conferit prin decret 
al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România Or
dinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa I.

Printr-un alt decret al Con
siliului de Stat, au fost conferi
te pentru merite deosebite în o
pera de construire a socialis
mului, cu prilejul împlinirii a 
25 de ani de la înființarea Mu
zeului de istorie a partidului co
munist. a mișcării revoluționare 
si democratice din România. Or
dinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa a IT-a — 
tovarășului Nicolae Cioroiu. di
rectorul muzeului, Ordinul „Tu
dor Vladimirescu" clasa a Il-a 
tovarășului Ton Ardeleanu și 
Ordinul ..Tudor Vladimirescu" 
clasa a TTT-a — tovarășului Ton 
Lupescu. directori adjuncți.

Prin același decret au fost 
conferite ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste Român'a 
unui mare număr de lucrători 
din cadrul muzeului.

înaltele distincții au fost înmî- 
nate de tovarășul Emil Bodna- 
raș, care, în numele Comitetului

PLENARA CONSILIULUI CULTURII
Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE

Joi s-au desfășurat lucrările 
Plenarei Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Alături de 
membri ai Consiliului, au luat 
parte directori ai editurilor, 
teatrelor și caselor de filme, 
precum șl președinții comitete
lor județene de cultură și edu
cație socialistă.

Plenara a avut la ordinea de 
zi i repertoriul teatral și mu
zical pentru stagiunea 1973— 
1974, planul producției editoria
le pe anul 1974 și programul 
producției de filme artistice pe 
ar.ii 1974—1975.

La discuții au luat parte tova
rășii - Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice. Virgiliu Ra- 
dulian. președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor, Virgil Cazacu, prim-ad
junct al ministrului educației si 
învățămîntului. Tulian Antones
cu. director adjunct în Consi
liul Culturii si Educației Socia
liste, Aurel Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C.. Dina Cocea, 
vicepreședinte al Asociației oa
menilor de artă din instituții
le teatrale si muzicale. Ton Chi- 
ra. președintele Comitetului de 
cultură si educație socialistă al 
județului Bihor, Mlrcea Horia

Simionescu, directorul Operei 
române din București, general 
maior Constantin Opriță, ad
junct al ministrului apărării 
naționale, secretar al Consiliu
lui Politic Superior, Vasile Dră
guț, directorul Direcției monu
mentelor istorice și de artă, Ilie 
Rădulescu, director în Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
Laurențiu Fulga, prim-vice- 
președinte al Uniunii Scriitori
lor, Maria Fanache, președinte 
al Comitetului de cultură și 
educație socialistă al județului 
Sibiu, Vasile Ileasa, director în 
C.C.E S.

In cuvîntul lor. vorbitorii au 
relevat că planurile tematice, 
prezentate, prin structura și di
recțiile lor fundamentale, sînt o 
expresie a hotărârii oamenilor 
de artă si cultură de a contri
bui tot mai mult la traducerea 
în viață a politicii culturale a 
partidului nostru, a sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului, a programului său 
ideologic. Rod al unei munci co
lective desfășurate de instituțiile 
culturale, de comitetele județe
ne de cultură și educație socia
listă. de comisiile artistice ob
ștești ale C.C.E.S., al unei largi

consultări cu oameni de artă și 
cultură, cu alți oameni ai mun
cii, planurile, prin amploarea și 
varietatea lor. priri caracterul 
profund angajat al operelor 
pe care le au în vedere, 
reprezintă premisele unei ac
tivități menite să sporească 
aportul artei și literaturii la 
educația socialistă a mase
lor, la creșterea nivelului de 
conștiință al oamenilor mun
cii. Participanții Ia dezbateri au 
făcut propuneri de îmbunătățire 
a acestor planuri în vederea 
stabilirii unui echilibru și mai 
judicios al diferitelor comparti
mente, pentru creșterea nivelu
lui de exigență în selectarea și 
promovarea celor mai valoroase 
creații literar-artistice. O aten
ție deosebită s-a acordat reali
zării unor lucrări și manifestări 
artistice care să marcheze marea 
sărbătoare a celei de-a 30-a a
niversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist.

în încheierea lucrărilor Ple
narei. a luat cuvîntul tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Ccnsiliuluî Culturii și Educației 
Socialiste.

(Agerpres)

Central, al Consiliului de Stat, 
al secretarului general al parti
dului și președintelui Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat celor de
corați felicitări și urări de noi 
realizări.

Tovarășii A. Braeșter și N. 
Cioroiu au mulțumit pentru 
înaltele distincții acordate.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și Ion Popescu-Puțuri, membru 
al Consiliului de Stat, directo
rul Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R. ★

La Consiliul de Stat a avut 
loc joi o solemnitate în cadrul 
căreia au fost înmînate unor 
cadre medicale, diplomele $i în
semnele de ..Medic emerit al 
Republicii Socialiste România", 
acordate printr-un decret, cu 
prilejul ..Zilei Sănătății*', pentru 
merite deosebite în domeniul 
ocrotirii sănătății populației din 
tara noastră, pentru contribuția 
adusă la afirmarea medicinii 
românești, la dezvoltarea învă- 
țămintului și cercetării științifi
ce în acest domeniu.

In cadrul aceleiași solemnități 
au fost decorați cu ordinul „Me
ritul Științific" și ordinul „Meri
tul Sanitar", o seamă de perso
nalități ale vieții noastre medi
cale.

Prin același decret au mai fost 
conferite unor cadre medicale 
285 de ordine ale Republicii So
cialiste România și 750 de me
dalii „Meritul Sanitar".

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat. acad. Theo
dor Burghele. ministrul sănătă
ții, general-colonel Vacile Ionel, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, și general-locotenent 
Alexandru Dănescu, adjunct al 
ministrului de interne.

Subliniind că solemnitatea de
cernării acestor înalte distincții 
semnifică acordarea unei aten
ții deosebite întregului corp 
medical reprezentat cu acest pri
lej prin cele mai înaintate fi
guri ale sale, tovarășul Emil 
Bodnaraș le-a adresat, în nume
le Comitetului Central al parti
dului, al Consiliului de Stat și 
al guvernului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. calde felici
tări. urarea de noi și mari 
realizări în activitatea depusă 
în interesul slujirii omului.

în numele celor decorați a 
luat cuvîntul prof. dr. docent 
Constantin Ana.sta.satu, rectorul 
Institutului de medicină și far
macie din București, care a ex
primat conducerii de partid si 
de sfat, în frunte cu secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cele mai 
sincere și respectuoase mulțu
miri.

(Agerpres)

SALCÎMUL LILIACHIU ; Lu
mina (orele 9; 11,18; 13,30; 16| 
18,30; 20,45).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Ca
pitol (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15),
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Grădina Capitol (ora
20.15) .

ANTONIU SI CLEOPATRA t 
Scala (orele 9,30; 13; 16,18; 19,300, 
Festival (orele 9: 12,30: 18: 19.30). 
Stadionul Dinamo (ora 90,301, 
Grădina Festival (ora 20,30).

ULTIMUL CARTUȘ ; Grivița 
(orele 9: 11,15; 13,30; M; 18,15; 
20 30) . Central (orele 9,15: 11,30;
13,45: 16; 18,15; 20,30). Aurora 
(orele 9; 11,15; 13.30; 18,45; 18;
20.15) Grădina Aurora (ora 20,30), 
Grădina Tomls (ora 20.18), Tomis 
(orele 9; 11.15; 13 30: 15,45: 18.15; 
20,45).

MONTE CARLO : Luceafărul (o
rele 8.30; 11; 13.30; 16: 18,30: 21), 
Grădina Luceafărul (ora 20.15),

O ZI MAI LUNGA DEC1T UN 
AN : Dacia (orele 9; 11.15; 13,30; 
16" 18.15: 20,30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE • 
București (orele 9: 11.15; 13.30;
10,15; 18 45; 211, Excelsior (orele 
fl': 11.15; 1.3^: 16; 16,15: 20,30). 
Melodia (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,30: 20,45) Modern (orele 8.45; 
11: 13.30: 16: 18.30 - 21). Grădina 
București (ora 20,15), Grădina 
Modern (ora 20,30).

CIPRIAN PORUMBESCU : Viito
rul (orele 15 30; 19), Arta (orele 
15,30: 19, Grădina Arta (ora. ?o 15}.

FLUTURII STNT LIBERI vo-
rit (orele 8,45: 11: 13.15: 15.30: 13; 
20 30) , Buzesti (orele 9; 11.15;
13,30: 16: 18.15: "0,30), Grădina
Buzești (ora 20,15).

VERONICA • Unirea (orele 16; 
18; 20), Grădina Unirea (ora 20.15).

CE SE ÎNT1MPLA. DOCTORE?! 
Doina (orele 11; 13.30; 16; 18,15; 
20.30) .

AVENTURILE LUT BABUȘCA 
Lira (orele 18; 18: 20), Grădina 
Lira (ora 20,15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT ! 
Bucegi (orele 16 30; 17.45: SO),
Giuleștl (orele 10; 15.30: 18: 20.30). 
Grădina Bucegi (ora 20.30).

AICI ZORILE SlNT DIN NOU 
LINIȘTITE : Drumul Sării (orele 
15.20: 19).

PE ARIPILE V1NTULU1 : Volga 
(orele 9.30; 14; 18.45). Miorița 
(orele 9.30: 15: 1S.1S). Grădina 
Select (ora 20,15).

BATRTND BANDIȚI : Crîngașl 
(orele 15.30; 18: 20 19).

ROND DE NOAPTE î Gloria 
(orele 8.45: 11 : 13.15: 15,45: 18.15:

OMUL NU E SINGUR t Popular 
(orele 15.30: 18: 20,15).

ȘALBATTCIA ALBA î Timpuri 
Ndi (orele 9.30—20.15 în continuare). 
CEATA : Munca (orele 16: 18: 20).

ACEA PISICA SALBATICA : 
înfrățirea (orele 13.30: 18; 20,15).

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

CLASA MUNCITOARE MERGE 
1N PARADIS : Rahova (ora 20.15).

C1ND LEGENDELE MOR : Mo
șilor (orele 15.30; 18; 20,15), Vitan 
(oiele 15,30; 18; 20 15), Grădina 
Moșilor (ora 20,30), Grădina Vitan 
(ora 20,30).

SOLARIS ! Progresul (Orele
15,30; 19).

ȚARA SALBATICA : Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15).

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

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Pacea (orele 15,30; 18;
20.15) .

COWBOY : Cosmos (orele 15 30; 
18; 20,15) .
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Opera Română : CARMEN — ora 
19.30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : TREI
FRAȚI GEMENI VENEȚIENI — 
ora 20; Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala 
Victoria) : JOS PALARIA — ora 
19,30; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : MELEAGURI FERMECATE 
— ora 18.30; Circul ,,Globus" : 
ARENA '73 (Spectacol internațio
nal) — ora 19,30.

t
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PROGRAMUL I

AGENDĂ
• LA INVITAȚIA Uniunii 

ziariștilor din România, o de
legație a Uniunii ziariștilor din 
R.P. Polonă, formată din tova
rășii Stanislaw Mojkowski, pre
ședinte, și Zdzislaw Szakievick, 
secretar general al Uniunii, a 
făcut o vizită oficială în țara 
noastră. în timpul vizitei s-au 
purtat convorbiri privind cola
borarea dintre cele două orga
nizații și a fost semnat Proto
colul de colaborare și schimburi 
inter-redacționale pe anul în 
curs. Cu acest prilej, oaspeții 
polonezi au fost primiți de to
varășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

• 1N PERIOADA 6—28 IUNIE 
a.c. o delegație de activiști ai 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Chile, forma
tă din tovarășii Hernan Duran 
și Ramon Baeza, a făcut o vi
zită de studiu în România, la 
invitația C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspeții chi
lieni au vizitat o serie de o
biective economice, social-cul- 
turale și istorice din București 
și din județele Galați, Constan
ta, Argeș, Dolj, Mehedinți, Pra
hova și Brașov.

In perioada cît s-a aflat în 
țara noastră delegația de acti
viști ai C.C. al P.C. din Chile 
a avut întîlniri la Comitetul 
Central al P.C.R., la Comitetul 
județean Dolj al P.C.R. și la 
Comitetul municipal Galați al 
P C.R., la Uniunea Generală a 
Sindicatelor. Comitetul de Stat 
al Planificării, Ministerul Mun
cii, Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor.

ConsSituîrea Asociației de prietenie 
româno - peruane

Joi după-amiază, a avut loc 
în Capitală, sub auspiciile In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, adu
narea festivă de constituire a 
Asociației de prietenie româno- 
peruană.

Au participat Corneliu Mă- 
nescu. vicepreședinte al Frontu
lui Unității Socialiste, președin
tele Grupului român din Uniu
nea interparlamentară. Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.. reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, per
sonalități ale vieții sociale, cul
turale și științifice din Capita
lă. oameni ai muncii din insti
tuțiile și întreprinderile bucu- 
reștene.

Au fost prezenți Enrique E. 
Laroza, ambasadorul Republicii 
Peru la București, și membri 
ai ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Andrei Vela, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S., care, rele- 
vînd raporturile de prietenie și 
colaborare fructuoasă stabilite 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Peru, a subli
niat că Asociația de prietenie 
româno-peruană. ca și Fundația 
culturală peruano-română de la 
Lima, tsi Înscrie activitatea în 
acest cadru propice dezvoltării

relațiilor dintre cele două țări 
și popoare.

A fost constituit, apoi, Comi
tetul de conducere al Asociației 
de prietenie româno-peruană. al 
cărui președinte este scriitorul 
Virgil Teodorescu, vicepreședin
te al Uniunii Scriitorilor.

Ca vicepreședinți au fost de
semnați Mircea Dima, vicepreșe
dinte al Uniunii Arhitecților din 
România. Alexandru Mărgări - 
tescu. adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, și prof. univ. Alexandru 
Tănase, directorul Institutului 
de filozofie al Academiei de 
științe sociale și politice.

Mulțumind pentru cinstea ce 
i-a fost acordată, prin alegerea 
ca președinte al asociației. Vir
gil Teodorescu și-a exprimat 
convingerea că Asociația vă 
contribui, printr-o susținută ac
tivitate, la dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Peru, la o mai bună cunoaștere 
reciprocă a celor două popoare.

A vorbit apoi Enrique E. La- 
roza. ambasadorul Republicii 
Peru la București. Dună ce șl-a 
exprimat marea satisfacție de ă 
fi prezent la constituirea Aso
ciației de prietenie româno- 
peruană. vorbitorul a relevat 
principalele măsuri pe care Gu

vernul Revoluționar al Forțelor 
Armate le întreprinde pentru 
recuperarea bogățiilor și resur
selor naturale ale țării, pentru 
lichidarea consecințelor subdez
voltării și afirmarea Perului pe 
arena internațională^ Ambasado
rul s-a referit apoi la relațiile 
diplomatice dintre România și 
Peru, arătînd că deși acestea 
datează de puțin timp, ele s-au 
dezvoltat rapid. ca urmare a 
unor caracteristici și obiective 
comune. în folosul ambelor țări.

Sîntem siguri că apropiata vi
zită în Peru a Excelen
ței Sale, domnul președinte 
Nicolae Ceaușescu, eveniment 
pe care-1 putem califica drept 
istoric — a spus vorbitorul — 
va contribui la dezvoltarea și 
adîncirea relațiilor cordiale exis
tente între popoarele noastre.

Avem convingerea — a spus 
în încheiere ambasadorul — că 
Asociația de prietenie româno- 
peruană va contribui din plin 
la strângerea pe mai departe a 
relațiilor de colaborare și 
prietenie dintre popoarele român 
și oeruan.

în încheierea adunării, parti- 
cinantii au adresat o telegramă 
de salut Fundației culturale 
peruano-române de la Lima.

(Agerpres)

9,00 Curs de Imba rusă. Lecția a 
60-a. 9,30 O viață pentru o idee : 
Dr. Ignaz Semmelweis (II). 10,00 
Telex. 10,05 Vizita șefului statului 
cambodgian, prințul Norodom 
Sianuk în zonele eliberate din 
Cambodgia. 10,25 Ansambluri fol
clorice : „Mugurel de cîntec ro
mânesc" — emisiune realizată în 
colaborare cu ansamblul „Rapso
dia Română". 10,40 Cronică la o 
aniversare. 11,00 Portativ '73. 11,40 
Roman foileton : „Femeia în alb". 
Episodul V. 12,30 Moment core
grafic cu Cristina Hamei și Pavel 
Rotaru. 12,40 Municlpalltatea răs
punde bucureșteanului. 13,00 Tele
jurnal. 16,00—17,00 Teleșcoală. 17.30 
Curs de limba engleză. Lecția a 
59-a. 18.00 Telex. 18,05 Tragerea 
Loto. 18,15 Cum vorbim. 18 35 La 
volan. 18,50 Teleconferință de 
presă. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Cîntecul săptă- 
mînii : „îți cînt, țara mea“. 20.0S 
Reflector. 20,20 Avanpremiera. 
20,25 Inscripție la stema țăt^ii. 
20,55 Omul de lîngă tine. 21,10 
Publicitate. 21,15 Pagini de umor : 
Aventuri în epoca de piatră. 22,05 
24 de ore. 22,35 Teleglob : Repu
blica Zair.

PROGRAMUL II

18,00 Telex. 18.05 Telecinemateca 
pentru copii ■ .Amintiri din copi
lărie" 19,15 Avanpremieră. 19.20 
1001 de seri. 19.30 Teleiurnal 20.00 
Revista economică TV. 20.30 Stu
dioul artistului amator. 21.13 Film 
documentar : „Cele trei schimburi 
varșoviene". 21.40 Dialog. Drcuție 
De tema - „Știința politică si acțiu
nea politică" 22.05 Univers 
beethovenian - film de educație 
muzicală.
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Delegația militară
încheierea consultărilor preliminare

de la Viena
Intervenția reprezentantului României

La Bacău, ca și in 
toate celelalte județe 
ale tării, pregătirile 
în vederea partici
pării la cel de al X- 
lea Festival Mondial 
al Tineretului
Studenților de 
Berlin sînt in plipă 
desfășurare, Printre 
inițiativele intere- 
sânte, realizate de 
Comitetul Județean
Bacău al U.T.C. se a
flă și organizarea u
nor întîlniri între cei 
care vor merge luna 
viitoare în capitala 
Republicii Democra
te Germane, la Fes
tival, și cei care au 
participat la- Festi
valul de la București 
din 1953. Intîlnirile 
acestea prilejuiesc un 
schimb fructuos de 
păreri, care îmbogă
țesc experiență tine
rilor desemnați să 
reprezinte pe tovară
șii lor din județul 
B'cău.

Cnu| din partifi- 
panțîî ia aceste întîl- 
niri îmi declara că 
de cite ori discută cu 
cei șase membri ai 
delegafiei române la 
Festivalul de la Ber
lin retrăiește clipe

emoție, se

Și 
la

de o reală . . _ 
revede tînărul de a
cum 20 de ani aflat 
în febra pregătirilor 
în vederea Festivalu
lui de la București. 
„Tinerii care merg la 
Berlin vor duce solia 
unei generații care 
își dăruiește toate 
forjele înălțării edi
ficiului societății so
cialiste. Au trecut 
două decenii de la 
Festivalul de la 
București, multe s-au 
schimbat în lume dar 
lucrul cel mai impor
tant îl reprezintă 
prezența activă a ti
neretului în marile 
bătălii pentru liber
tate, independență, 
democrație și progres 
social, împotriva im
perialismului, colo
nialismului și neoco- 
lonialismului. conști
ința răspunderilor 
generației tinere în 
lupta pentru o lume 
a păcii. La marele 
dialog vor fi prezenți 
și tinerii din județul 
nostru — tineri caoa- 
bili, bine pregătiți 
profesional și politic, 
cu calități și putere 
de muncă și organi
zare care i-au impus

In fața colectivelor 
in care își desfășoa
ră activitatea zil
nică".

Iată și cine sînt a
ceștia :

Neculai Năstac, 
mașinist presator la 
Fabrica de șuruburi 
Bacău, un bun mese
riaș. harnic, gospo
dar, care, prin orga
nizarea rațională a 
timpului de lucru, 
are realizări de plan 
pină la 130 la sută. 
Datorită seriozității, 
a tenacității sale în 
muncă, Neculai Năs
tac constituie un e
xemplu pozitiv pen
tru tinerii din muni
cipiul Bacău, fiind 
deseori solicitat să 
participe la acțiunile 
organizate în școlile 
din Bacău sau în co
munele suburbane 
pentru orientarea 
profesională a elevi
lor.

Ștefania 
studentă în . 
II-lea al Facultății de 
științe naturale din 
cadrul Institutului 
pedagogic de 3 ani- 
Bacău, bine pregătită 
politic și profesional 
și. in același timp,

Moisa, 
anul al

foarte activă pe linia 
organizației U.T.C. 
La propunerea ei, în 
luna aprilie a.c. s-a 
organizat cu partici
parea studenților, un 
ciclu de activități 
culturale și brigăzi 
de agitație în cadrul 
căminelor culturale 
din comunele județu
lui Bacău. Acțiunile 
s-au bucurat de a
precierea sătenilor 
care și-au exprimat 
speranța că ele vor 
fi continuate de că
tre studenți la relua
rea cursurilor in în- 
vățămîntul superior.

Hristache Pușca
su electromecanic 
A.M.C. la Uzina chi- 
mică-Borzești. carac
terizat de interlocu
torii mei ca „plin de 
suflet" în acțiunile 
la care participă. . La 
ora cînd mă “ ” 
în județul 
Hristache 
era ocupat < 
menul de I 
reat, ca și

Adelină Răcaru, re- 
pansatoarp la Fabri
ca de postav din 
Buhuși, o foarte bună 
muncitoare și elevă 
la seral.

Despre Emil Tuna- 
ru. elev in anul al 
III-lea la Liceul „Lu- 
crețiu Pătrășcanu" 
din Bacău, secretarul 
comitetului U^TX. pe 
școală, am auzit nu
mai cuvinte de laudă.

Din delegația jude
țului Bacău face par
te și Enache Nechi- 
for, cooperator la 
C.A.P- Parava. des
pre care am scris in 
coloanele ziarului 
nostru în urmă cu 
cîteva zile.

i aflam 
Bacău, 

Pușcasu 
cu exa- 
bacalau-

GH. SPRINTEROIU

Stare de urgență
la Santiago de Chile
Guvernul chilian a pro

clamat starea de urgență 
în provincia Santiago, in 
urma unui atentat eșuat 
îndreptat împotriva 
mandantului șef 
matei, generalul 
Prats, organizat 
grup de dreapta 
formează agenția 
Latina.

co
al ar- 
Carlos 

de un
— in- 
Prensa

Mario 
regiu-

de-a 
împotri- 
se in- 

activizare

Totodată, generalul 
Sepulveda, conducătorul _ 
nii militare Santiago, a anurifat 
c?jucarea unui plan, destinat să 
afecteze instituțiile țării — re
latează agențiile Reuter și 
France Presse. El a precizat că 
mai multe persoane, au fost a
restate și că justiția militară 
continuă cercetările.

Secretarul general al guvernu

Propuneri
ale G.R.P. la
consultările
de la Paris
Nguyen Van Hieu, minis

tru de stat ăl Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud. 
a făcut cunoscute in cadrul 
unei conferințe de presă, 
noile propuneri formulate de 
G.R.P. în cursul ședinței de 
joi, la consultările care au 
loc între cele, două părți 
sud-vietnameze.

Conținutul de bază al pro
punerilor eț^j^iu^e de G.R.P., 
a precizat Nguyen Van Hieu, 
se referă la încetarea imedi
ată a focului și' eliberarea 
neîntirziatâ a deținuților po
litici. Arătînd că restabilirea 
libertăților democratice este 
o cerința imperioasă a popu
lației sud-vietnameze. repre
zentantul G.R.P. a subliniat 
necesitatea formării, cit . mai 
curind posibil, a Consiliului 
pentru înțelegere și concor
die națională, care să-și în
ceapă activitatea pină la sfir- 
șitui lunii iulie. Noile propu
neri prevăd, de asemenea, ți
nerea de alegeri libere și ^dar 
mocraticc. a căror dată .$i 
mod de desfășurare urmează 
să fie stabilite de Consiliul 
Național. Ele vor avea loc 
sub supraveghere internațio
nală. Ca rezultat al alegeri
lor. va trebui să ia ființă A
dunarea Constituantă. Se pro
pune ca, pină la reglemen
tarea problemei forțelor ar_ 
mate, cele două părți s. ia 
toate măsurile pentru elimi
narea conflictelor . militare 
și stabilizarea situației. Efor
turile celor două părți _ tre
buie să conducă la încheierea 
unui acord asupra probleme
lor interne ale Vietnamului 
de sud pină la sfîrșitul lunii 
iulie.

Noile propuneri ale G.R.P- 
al R.V.S.. a spus în încheiere 
Nguyen Van Hieu, sînt me
nite să asigure pacea și secu
ritatea in Vietnamul de sud.

lui. Ambal Palma, 
clarat că. atentatul 
va generalului Prats 
scrie in procesul de . 
a acțiunilor forțelor reacționare, 
în special, a organizației pro
fasciste ..Patria și libertatea" si 
a grupării , Roiando " 
aparținînd Partidului 
de extremâ dreaptă, 
declarației sale, un grup
atentatori a încercat să atace șl 
să incendieze automobilul în 
care se afla generalul Cari or 
Prats, tentativă care a eșuat 
datorită prezenței de spirit do
vedite de comandantul șef al a» 
matei chiliene.

Imediat, după acest nou act 
provocator al reacțiunii, guver
nul chilian a avertizat că va 
aplica cu maximă rigoare pre
vederile legilor pentru a asigura 
menținerea ordinei publice și a 
manifestat deplina sa soli-dari- 
tate cu comandantul șef al ar
matei și instituțiilor militare 
care. . în ultima vreme, sînt 
obiectul unei campanii sistema
tice dp defăimare din partea 
reacțiunii De asemenea. “ 
mitetul “ ..................
Unității.
cat o .
este condamnat atentatul

• LA BIBLIOTECA ROMANA 
din New York a avut loc o 
seară culturală dedicată vieții 
și operei marelui savant român 
Henry Coandă.

Au participat profesori și 
studenți ai departamentelor de 
tehnică din universitățile new- 
ynrkeze, cercetători Ia institu
tele științifice, membri ai colo
niei române.

Matus" 
Național, 

Potrivit 
de

Co
Național al 

a publi- 
în care

or
ganizat împotriva comandan
tului șef al armatei. în decla
rație se exprima hdtârirea Uni
tății Populare dp a dejuca ma
nevrele reacțiur.ii. iar poporul 
chilian este chemat să fie gata 
să pună capăt cu calm ,și ho- 
tărîre provocărilor elementelor 
de dreapta.

Agențiile internațional» de 
presă informează câ principale
le organizații sindicale din țară, 
personalități’* politice progre
siste au condamnat acțiunile se
dițioase ale forțelor reacționa
re. manifeslîndu-și totodată, 
solidaritatea cu generalul Prats 
și forțele armate chiliene.

De 
Executiv 
Populare 
declarație

Tineretul lumii

Solidaritate 
cu poporul 

Africii de Sud
La centrul studențesc 

pe lingă Universitatea 
Roma, a fost organizată

de 
din 

. o
„Zi a luptei pentru eliberarea 
Africii de Sud". La mitingul 
care a avut loc cu acest pri
lej. desfășurat cu concursul 
Partidului Comunist Italian, 
Partidului socialist, organiza
țiilor sindicale și al altor 
instituții democratice, vorbi
torii s-au pronunțat pentru 
o largă mișcare de solidarita
te a forțelor progresiste ita
liene cu lupta populației din 
Africa de Sud. Participanții 
la miting au cerut încetarea 
imediată a oricăror forme de 
ajutor, direct sau indirect, 
către regimul rasist sud-a- 
frican și respectarea sancțiu- 

^nilor adoptate de O.N.U. îm
potriva Republicii Sud-Afri- 
cane.

Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat ai R. P. Chi
neze. a primit delegația mi
litară română, condusă de 
general-colonel Ion Gheor- 
ghe, prim-locțiitor al minis
trului apărării naționale, 
șeful Marelui Stat Major, 
care efectuează o vizită o
ficială tn R. P. Chineză. Cu 
acest prilej, menționează a
genția. China Nouă, a avut 
loc o convorbire cordială, 
prietenească.

La primire au fost de față 
Pen Șau-hui. locțiitor al șe
fului Marelui Stat Major al 
Armatei Populare de Elibe
rare Chineze, și alți membri 
ai conducerii Ministerului A- 
părarii al R.P. Chineze.

*
Șeful delegației 

române a oferit, 
o recepție la care 
cipat le Țien-in. .
ședințe al Comisiei militare 
a C.C. al P.C. Chinez. Li Dă- 
șen. șeful Departamentului 
generai politic al armatei 
populare de eliberare chine
ze, alte persoane oficiale. 
General-colonel Ion Gheor- 
ghe și Li Dă-șen au rostit 
alocuțiuni, în care au subli
niat continua dezvoltare a 
relațiilor prietenești dintre 
popoarele român și chinez și 
solidaritatea dintre armatele 
celor două țări. Au fost pre- 
zenți membri ai Ambasadei 
române Ia Pekin.

militare 
Joi seara, 
au parti- 
vicepre-

„0 nouă

In capitala Austriei, la Kongresshaus, a avut loc joi ședința 
plenară de închidere a consultărilor preliminare privind redu
cerea reciprocă a trupelor și armamentelor și măsuri adiacente 
în Europa Centrală. tn cadrul ședinței, prezidată de șeful de
legației R.D. Germane, Horst ~ "
iectul comunicatului final al

Brie, a fost supus dezbaterii pro- 
consultărilor preliminare.

Luînd cuvintul în legătură cu 
proiectul de comunicat in dis
cuție, reprezentantul României, 
Virgil Constantinescu, a reamin
tit că. în declarația sa generală 
din 16 mai, delegația română a 
subliniat în mod insistent că 
„întreaga organizare a lucrări
lor. procedura și metodele de 
lucru, atît la Consultările preli
minare, cit și la negocierile pro- 
priu-zise, trebuie să creeze con
diții adecvate pentru armoniza
rea eforturilor, intereselor si 
pozițiilor tuturor statelor parti
cipante, ca state egale, suverane 
și independente".

Aceste cerințe — a arătat șe
ful, delegației române — nu au 
fost, " “ '
cum 
rilor 
cum 
fost _ . .
iectul de comunicat final. A
ceasta contravine procedurii 
convenite la 14 mai a.c„ care 
garantează dreptul tuturor de- 
legaților. indiferent de statutul 
lor. de a participa, pe bază de 
egalitate, la discuții si de a face 
propuneri asupra problemelor 
care constituie obiectul nego
cierilor.

în ceea ce privește conținutul 
proiectului de comunicat final, 
care a fost supus astăzi dezba
terii, delegația română apreci
ază că acesta cuprinde formu
lări necorespunzătoare întrucît 
nu ține seama -de poziția tuturor 
statelor participante la reuni
une și neglijează unele aspecte,

din păcate, respectate, așa 
trebuia în cadrul consultă- 
noastre preliminare, după 

rezultă și din modul cum a 
negociat și elaborat pro

' comunicat “ ' *
contravine

realizare
a popoarelor Europei"

Dedarafia Uniunii Democrate

a Tineretului
s

Apropiata Conferință privind 
securitatea și cooperarea în Eu
ropa, cate se va deschide la 3 
iulie la Helsinki, polarizează a
tenția cercurilor politice și de 
presă, a întregii opinii publice 
finlandeze. 1ntr-o declarație dată 
publicității de conducerea Uniu
nii Democrate a Tineretului din 
Finlanda, se apreciază că „pre
gătirea Conferinței general-eu-

din Finlanda
ropene și deschiderea ei, 
prezintă o nouă realizare a 
poarelor Europei și ale 
mii în lupta lor pentru pace''. 
Documentul subliniază rolul 
activ și hotărîtor al țărilor socia
liste în pregătirea și organizarea 
conferinței general-europene .și
faptul că aceste eforturi au fost 
sprijinite de un larg curent al 
opiniei publice internaționale.

re
po- 
lu-

care, după opinia noastră, pre
zintă importanță principială.

Avînd în vedere această si
tuație și tinind seama că astăzi 
este prima ocazie cînd avem po
sibilitatea să dezbatem in plen 
această chestiune, delegația ro
mână dorește să ‘ ' 
nerile sale de 
completare a 
cestui proiect :

tn 
ția 
orice 
Intre . .
fecteze in nici un fel interesele 
și securitatea nici unui stat din 
Europa sau vreunei alte zone a 
globului. Acorduri de acest fel 
trebuie să țină seama de drep
turile și interesele legitime ale 
tuturor statedor și regiunilor. 
Statele europene, care nu parti
cipă la discuțiile privind reduce
rea reciprocă a forțelor armate 
și armamentelor și măsuri adi
acente în Europa Centrală, sînt 
pe deplin îndreptățite să ceară 
din partea statelor participante 
asigurări ferme că nici un anga
jament la care se va ajunge aici 
nu va fi, în nici un fel. in de
trimentul securității lor. Absența 
unei astfel de prevederi din 
proiectul de comunicat ar putea 
da naștere unui justificat senti
ment de îngrijorare și neîncre
dere din partea statelor care nu 
participă la negocieri. în con
secință. delegația română pro
pune completarea textului ’ 
municatului cu prevederea 
aranjamentele dintre părți 
vor afecta în mod negativ, . 
nici un fel și în nici o măsură, 
interesele si " ‘ 
state din Europa".

în al doilea rînd — a declarat 
vorbitorul — delegația română 
apreciază că, în concordanță cu 
punctul 6 al documentului a
doptat în ședința plenară din
14 mai, în cursul viitoarelor ne
gocieri. tuturor participanților, 
fără deosebire de statutul lor. 
trebuie să li se asigure dreptul 
de a-și exprima punctele de 
vedere si de a prezenta propu
neri, chiar dacă deciziile vor fi, 
firește, adoptate de către parti
cipanții la eventualele acorduri 
privind Europa Centrală. *
consecință, propunem ca 
comunicat să se arate că .. 
hotărît ca în timpul tratativelor 
să se poată propune pentru ne
gociere orice temă care se refe
ră la obiectul discuțiilor, de că
tre oricare din statele partici
pante".

în al treilea rînd. în conformi
tate cu prevederile aranjamen
tului de procedură adoptat la 
14 mai. dorim să precizăm câ 
organismele sau grupele de lu-

prezinte propu- 
imbunătățire și 
prevederilor a-

rînd, delega- 
consideră că

primul 
română, 
acord la care se va ajunge 
părți nu va trebui să a-

co
că 

,,nu 
in

securitatea altor

In 
In 

„s-a

cru ce ar putea fi create în 
cursul negocierilor vor trebui 
să fie deschise pentru partici
parea oricărei delegații, indife
rent de statutul său.

în al patrulea rînd este, după 
părerea noastră, necesar ca în 
comunicat să se includă o pre
vedere expresă, prin care să se 
afirme voința de „a se crea 
condiții pentru ca fiecare stat 
european interesat să-și poată 
prezenta punctul de vedere și 
să facă prdpuneri așupra pro
blemelor în discuție".

Ne exprimăm speranța — a 
spus delegatul României — că 
propunerile delegației noastre 
vor fi analizate cu toată atenția 
cuvenită de către celelalte dele
gații participante și proiectul de 
comunicat va fi îmbunătățit în 
mod corespunzător.

După convingerea noastră, 
pentru a fi durabile și eficace, 
acordurile ce se vor realiza 
trebuie să fie rezultatul unor 
negocieri autentice, cu partici
parea tuturor delegațiilor, ți- 
nîndu-se seama în egală măsu
ră de opiniile și propunerile fie
cărei delegații participante, să 
întrunească consensul tuturor 
celor angajați în tratative și a
deziunea popoarelor lumii.

GUVERNUL ROMAN — a de
clarat în încheiere reprezentan
tul nostru — ESTE FOARTE 
PREOCUPAT Șt ACORDA CEA 
mai mare atenție dezba
terilor care au loc in 
CADRUL CONSULTĂRILOR 
PRELIMINARE DE LA VIENA, 
REFERITOARE LA REDU
CEREA forțelor ARMATE 
ST ARMAMENTELOR IN EU
ROPA CENTRALA ȘI IȘI EX
PRIMA SPERANȚA CA TOA
TE STATELE PARTICIPANTE 
VOR FACE EFORTURI CA RE
ZULTATELE ACESTORA SA 
RĂSPUNDĂ ASPIRAȚIILOR 
DE SECURITATE ȘI PACE 
ALE TUTUROR POPOARELOR 
DE PE CONTINENTUL EURO
PEAN ȘI DIN ÎNTREAGA 
LUME.

In cadrul ședinței plenare, a 
luat, de asemenea, cuvintul re
prezentantul Angliei, J. A. 
Thomson.

Comunicatul adoptat la înche
ierea consultărilor preliminare 
prevede că negocierile privind 
reducerea reciprocă a trupelor 
și măsuri adiacente în Europa 
Centrală vor înceoe la Viena, la 
30 octombrie 1973. Participanții 
și procedura de desfășurare a 
negocierilor vor fi conform în
țelegerii realizate în cadrul con
sultărilor preliminare. în comu
nicat se menționează totodată 
că obiectivul general al nego
cierilor va fi de a contribui la 
stabilirea unor relații mai trai
nice și la întărirea păcii șl 
securității în Europa.

Participant la consultări au 
exprimat mulțumiri guvernului 
Austriei pentru sprijinul și faci
litățile acordate reuniuniil

Mise EaupsA
DESOARE

A SA^CHAUAU
* Ultimele pregătiri în vede
rea neobișnuitului spectacol 
solar. • Astronomii la postu

rile lor.

„Niciodată tendințele majorității statelor 
iatino-americane de a transforma O.S.A. în- 
tr-un instrument eficient al promovării interese- 
lo- specifice ole Americii Latine nu au fost ex
primate mai ferm". Astfel caracterizează trimi
sul special ai cgenției FRANCE PRESSE atmos
fera în care se desfășoară lucrările reuniunii 
din capitala peruană a Comisiei speciale a Or
ganizației Statelor Americane consacrată ela
borării unui „program de reforme radicale ale 
sistemului interamerican de relații".

unei

A. m căutarea

noi tâentifâ^

o speciali-
CO

la

rganism . 
zat ,.ad-hoe“| 
misia întrunită 
Lima a fost consti
tuită 
probării de 

Adunarea Generală a O.S.A. — 
în cea de-a 13-a sesiune ordi
nară desfășurată la începutul 
lui aprilie la Washington — a 
unui proiect de rezoluție pre
zentat de Peru. Chile și Uru
guay. Conform hotăririi și di
rectivelor adoptate. Comisia 
specială este compusă din cite 
un reprezentant al fiecărei țâri 
membre, ea avînd misiunea de 
a examina și evalua in mod 
critic structura. instrumentele 
și activitatea O.S.A„ pentru a 
se putea elabora reformele de 
restructurare a organizației 
„conform noilor condiții politi
ce, economice si sociale exis
tente in țârii- din zona latino- 
americană și. in general, in 
lume" pornindu-se de la nece
sitatea ca „întreaga structură 
și toate mecanismele O.S.A. să 
se bazeze pe principiile egalită-

* ~ a tuturor statelor
dreptu-

in urma a- 
către

ții juridice 
membre, recunoașterii 
lui la autodeterminare, neinter
venției și coexistenței diferite
lor sisteme social-politice din 
zonă".

Vorbind foarte deschis la șe
dința inaugurala a reuniunii 
de la Lima despre „para
lizia O.S.A. în forma și 
structurile sale actuale", se
cretarul general al organiza
ției, Galo Piaza, sublinia impe
rativul 
intr-un 
vească 
statelor 
care să 
el numește ...... _
dependențe latino-americane de 
marele vecin din nord".

Chiar din primele zile ale lu
crărilor comisiei s-au conturat 
două teme majore a căror sem
nificație politică este evidentă. 
PRIMA o constituie aprecierea 
cvasi unanimă a faptului că ac
tuala structură normativă și în
săși baza politică a O.S.A. nu 
mai corespund exigențelor mo
mentului istoric pe care îl par
curg astăzi statele de Ta sud de 
Rio Grande, impiedicînd — in 
fond — reașezarea relațiilor in- 
teramericane pe temelii sănă
toase, realiste. A DOUA temă 
o reprezintă sublinierea necesi
tății instaurării unui sistem de 
cooperare in vederea dezvoltă
rii țărilor din zonă, a impera
tivului organizării unui sistem 
de relații economice din care

transformării acesteia 
organism „care să ser- 

realmente interesele 
latino-americane" și 

fie eliberat de ceea ce 
..menținerea unei

să fie excluse practicile discri
minatorii sau condițiile si pre
siunile politice. In acest con
text al căutării unei noi iden
tități a O.S.A„ trebuie, de ase
menea, relevată cerința exprima
tă de reprezentanții multor sta
te latino-americane de a se 
nnrmaliza relațiile cu Cuba și 
de a se aboli definitiv orice in
strument care ar exclude Cuba 
din comunitatea latino-ameri- 
cană subliniindu-se, așa cum a 
făcut-o in cuvintarea sa repre
zentantul uruguyan, că ..fiecare 
stat are dreptul să-și aleagă ca
lea de dezvoltare pe care o do
rește și nici un stat nu poate 
fi obiectul unei ingerințe sau 
al unui boicot de natură diplo
matică sau economică pe moti
vul că efectuează transformări 
ale structurilor economice și 
sociale".

Relevind câ „una din proble
mele esențiale ale actualității 
latino-americane" este lupta îm
potriva ..dominației externe", a 
colonialismului vizibil sau disi
mulat. a amestecului in pro
blemele „interne și externe", 
ministrul de externe adjunct al 
Argentinei, Jorge Vasquez, s-a 
pronunțat împotriva rolului do
minant al Statelor Unite in ca
drul O.S.A. subliniind că „pre
zența S.U.A. in O.S.A. a pro
dus adesea amărăciune si 
frustrări" și câ „interesele sta
telor latino-americane și ceîe 
ale Statelor Unite sint diferi
te și uneori chiar in contradic
ție". La rindul său. reprezen
tantul chilian reliefa că „situa-

ția existentă 
cedeze la o _ .
mului de relații inter-america- 
ne promovate de O^.A. in
scopul reactualizării lui prin- 
tr-o adaptare la afirmarea in
tereselor dezvoltării țărilor la- 
tino-anaericane, prin apropierea 
acestui organism de problemati
ca zonei latino-americane". tn 
această ordine de idei merita 
a fi relevată propunerea avan
sată de ministrul de externe 
peruan. Miguel Angel de la 
Fior. Șeful diplomației peruane 
sugera formarea a două consilii 
ale O.S.A. ca organe permanen
te și independente, 
în ‘
te Adunării Generale a O.S.A. 
și cu atribuții distincte in rea
lizarea scopurilor organizației. 
Primului organ ar urma să-i 
revină responsabilitatea proble
melor politice și juridice ale 
organizației, respectiv relațiile 
dintre America Latină și S.U.A. 
Celui de-al doilea organism 
i-ar reveni atribuții in sfera re
lațiilor latino-americane, care 
să sprijine dezvoltarea econo
mică a țărilor din această zonă 
in domeniile comerțului, * 
țelor. ‘ .......
străine, 
directă 
punere, 
zuelei, 
organizarea _
uniuni a șefilor de state lati- 
no-americani pentru „crearea 
condițiilor constituirii unui in
strument adecvat destinat pro
movării optime a cooperării la-

impune să se pro- 
revizuire a siste-

cu sediile 
America Latină, subordona-

, . finan-
investițiilor particulare 
educației și culturii. tn 

legătură cu această pro- 
reprezentantul Vene- 

Gonzalo Garcia, sugera 
uneia sau unor re-

tino-americane și apărării so
lidare a intereselor țărilor con
tinentului sud-american"

Evident, cu privire la între
gul conținut al reformelor de 
structură a O.S.A. există destu
le deosebiri între țările latino- 
americane. Se remarcă însă op
țiunea generali de a adapta or
ganizația cerințelor și interese
lor fundamentale ale dezvoltă
rii continentului sud-american. 
„Dezbaterile generale de patru 
zile care au precedat actuala 
pauză de o săptămină in ve
derea realizării unui acord pri
vind modalitățile concrete de 
lucru pentru elaborarea baze
lor unei reforme — notează co
respondentul FRANCE PRESSE 
la Lima — au conturat tendin
ța de a se transforma O.S.A. în 
mod substanțial".

Opțiunii? de revizuire a struc
turilor și priorităților OlSlAl. 
opțiuni ce se fac simțite preg
nant lă actuala reuniune din 
capitala peruani reflectă, în 
esență, deplasările ce au loc la 
sud de Rio Grande. Ele vădesc 
atît o creștere a fermității cu 
care statele lati no-americane 
își afirmă suveranitatea, perso
nalitatea. aspirațiile, cit și o 
preocupare perseverentă pentru 
cele mai eficiente căi de ac
țiune în promovarea drepturi
lor și intereselor lor funda
mentale.

EM. RUCAR
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• UN COMUNICAT DE PRF- 
SA transmis de agenția China 
Nouă, informează că Republica 
Populară Chineză a efectuat, la 
27 iunie. în regiunea de vest a 
țării, o experiență cu o bombă 
cu hidrogen.

In comunicat se arată că efec
tuarea de 
necesare 
China are 
apărarea, 
este abolirea armelor nucleare.

Guvernul chinez declară, încă 
o dată. că. in nici un moment 
și în nici o împrejurare, el nu

experiențe nucleare, 
și limitate, de către 
In întregim» ca scop 
iar obiectivul final

va fi primul 
armele nucleare, se spune 
încheierea comunicatului, : 
porul și guvernul chinez 
continua să acționeze împreună 
cu celelalte popoare și țări iubi
toare de pace pentru interzice
rea totală și distrugerea defini
tivă a armelor nucleare.
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Convorbirile 
libiano-egiptene

• JOU S-A INCHEtAT la 
lexandria prima parte a con-

vorbirilor dintre președinții 
Anwar Sadat și Moamer Ge- 
ddafi. cu privire la realizarea 
uniunii dintre Egipt și Libia. 
tn aceeași zi. cei doi președinți 
s-au deplasat la Cairo pentru 
a continua discuțiile si a se în- 
tilni într-o reuniune comună cu 
membrii guvernului, ai Adună
rii Poporului și ai C.C. al U
niunii Socialiste Arabe.

• Ambasadorul 
în Statele Unite, 
Bogdan. a fost . 
miercuri de secretarul 
stat american William 
gers. Cu acest 
procedat 
păreri cu privire la evoluția 
relațiilor dintre România și 
S.UlA.| precum și la unele 
probleme internaționale de 
interes comun, abordindu-se, 
in special, problema confe
rinței general-europene.

prilej, 
la un schimb
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Reuniunea 
de la Luxemburg

• JOI DIMINEAȚA a început 
la Luxemburg reuniunea miniș
trilor economiei și finanțelor 
din cele nouă țări membre ale 
Pieței comune. Miniștrii vor 
încerca să adopte o nouă stra
tegie privind combaterea infla
ției care s-a accentuat în eco
nomia țărilor membre ale 
C.E.E.
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Mîine, 30 iunie, timp de 7 
minute și 4 secunde, toți cei 
ce vor privi cerul de pe pă- 
mintul Africii vor fi mar
torii unui impresionant fe
nomen solar : eclipsa de Soa
re a secolului. Importanța 
acestei eclipse constă in du
rata sa aproape record — 
durata maximă posibilă a 
unei eclipse de Soare ce se 
produce în zona ecuatorului 
este de 7 minute și 40 se
cunde. Acest eveniment as
tronomic — considerat ca 
atare de specialiști deoarece 
oferă posibilitatea unor cer
cetări importante ale globu
lui solar, dată fiind durata 
sa — se va mai produce abia 
în anul 2186. Pină atunci, 
următoarea eclipsă totală va 
fi la 11 iulie 1991, vizibilă 
din Brazilia, cu o durată de 
6 minute și 54 secunde. In{ 
Europa, urmînd eclipsei din 
15 februarie 1961 (3 minute 
și 10 secunde), se va produce 
o eclipsă totală de soare la 
11 august 1999. O eclipsă de 
mai mică importanță va avea 
Ioc în anul 1975, vizibilă din 
Australia.

De obicei, eclipsele de Soa
re nu pot fi văzute decît de 
pe o fîșie îngustă de pe 
Terra. deoarece conul de 
umbră este mic, corespunză
tor dimensiunii mai mici a 
Lunii în raport cu Soarele. In 
tara noastră, ca de altfel în 
întreaga Europă, eclipsa de 
miine aproape că nu se va 
observa.

începute cu mult timp îna
inte, pregătirile în scopul 
cercetării fenomenului solar 
au fost încheiate. Tone de 
instrumente si aparate com
plexe sint deja instalate, ve
rificate. 120 de astronomi din 
multe țări sînt la posturile 
lor. în taberele de cercetare 
special amenajate de-a lun
gul fîșiei late de 250 kilo
metri ce traveisează conti
nentul african, unde umbra 
eclipsei va fi puternică. E
clipsa ce va începe la ora 
10,39 GMT. va cuprinde 
Africa în dreptul Mauritaniei 
și se va îndrepta după aceea 
spre Mali, Niger, Ciad și 
Kenya. In tot acest timp, a
paratele vor funcționa din 
plin pentru a fi fotografiate 
toate fazele eclipsei.

Complicatul aparataj astro
nomic al observatorului din 
Meudon (Franța), experimen
tat timp de patru ani pentru 
urmărirea în condiții exce
lente a eclipsei, a fost insta
lat lingă localitatea Atar, din 
Mauritania, unde durata va 
fi de peste 6 minute. O ra
chetă americană de observa
re la înaltă altitudine, de 
tipul „Aerobee 170", va fi 
lansată la ora 10.33 și va fi 
recuDrrată anoi în deșert, 
după ce a filmat fazele e
clipsei de la altitudinea de 
165 kilometri. Savanții fran
cezi, instalați în localitatea 
Kanem, din apropierea capi
talei statului Ciad, vor efec
tua o serie de observații 
fotografice, în coordonare cu 
echipa aflată la bordul su
personicului „Concorde-001", 
ce va decola din Insulele 
Canare, la momentul potrivit, 
urmărind apoi conul de 
umbră al eclipsei timp de 
80 de minute. In localitatea 
Chinguette din Mauritania, 
un alt centru în care eclipsa 
va avea durata maximă, sa- 
vanții americani au instalat 
un telescop uriaș, de trei 
tone, avînd ca scop verifica
rea unuia din punctele teo
riei relativității lui Einstein 
asupra devierii luminii de 
către masa soarelui.

Ceea ce îi interesează în 
mod special pe astronomi 
este cercetarea în condiții 
naturale a coroanei solare și 
a stelelor, singurele ce vor 
străluci în timpul eclipsei. 
Vor mai fi urmărite erupțiile 
solare care influențează în 
mod direct clima de pe Pă- 
mînt, întinderea cimpului 
magnetic al astrului solar-, 
oscilațiile de temperatură ale 
coroanei solare etc.

Agenția FRANCE PRESSE 
anunță că telespectatorii nu 
vor vedea in direct eclipsa 
de Soare a secolului, deoare
ce puținele stații de emisie 
adecvate nu sînt disponibile 
in momentul de față. Au fost, 
însă, luate măsuri pentru re
alizarea unor filme și trans
portarea lor rapidă cu aju
torul avioanelor. Vor parti
cipa „în direct" la spectaco
lul oferit de eclipsa de Soare 
numeroșii turiști sosiți pe 
continentul african.
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