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Toate organizațiile de partid, toate colectivele

de muncă își pun la temelia activităfii

înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului

Statornicirea unui climat
favorabil muncii rodnice

o țintă care trebuie cu orice preț
atinsă de colectivul minei Dîlja

Avînd sarcinile de plan pe ul
timul trimestru al anului cu
rent puse în concordanță cu 
capacitățile Și rezervele de ca
re dispune, colectivul de mun
că al E.M. “••• 
acumuleze, 
octombrie a.c., un spor de pes
te 500 de tone la producția de 
cărbune extrasă. In săptămîna 
care a urmat însă nu numai că 
plusul slrîns cu strădanii a 
fost „spulberat" dar mina "a 
început să înregistreze și res
tanțe serioase, în data de 17 
acestea depășind 1 500 de tone.

Care este cauza acestei ne- 
ritmicități, a acestei fluctuații 
mari în bilanțul extracției ? 
Găsirea ei ni s-a părut cu atît 
mai dificilă cu cît în urma 
unei discuții prealabile purta
te cu inginerul loan Sabău, 
directorul minei, constatasem 
— că o consecință a măsurilor 
luate în ultimul timp — condi
ții de lucru favorabile. Astfel, 
s-au pus recent în funcție trei 
noi capacități productive — 
două abataje cameră în blocul 
doi și unul similar în blocul 
trei — fiind în pregătire alte 
două „camere" în stratul 5. 
Deci linie de front există. 
Structura zilei de lucru include 
trei schimburi productive și 
unul destinat reviziilor și repa
rațiilor. Dacă pînă la acest 
mod de organizare brigăzile re- 
simțeau frecvent o lipsă acută 
de material la front, în momen- 
tul«de față nici o formație nu mai 
este privată, de pildă, de lem
nul necesar care „stă sub ros
togol" în permanență, după 
cum ne-a garantat interlocu
torul nostru. In scopul asigu
rării cu vagonete goale 
reprofilat 
transport 
lor și al 
formațiile 
tot ceea ce le trebuie Ia front.

Dîlja a reușit să 
în perioada 1—12

s-au 
mai multe căi de 
în cadrul sectoare- 
retelei comune. Deci 

de lucru ar avea

Tovarășul Radu Lupașcu, se
cretarul comitetului de partid 
al E. M. Dîlja, ne-a pus la 
curent cu faptul că asistența 
tehnică a fost întărită la toate 
nivelele, fiecărui factor de 
conducere i s-au repartizat răs
punderi și responsabilități pre
cise în funcție de cerințele 
concrete ale locurilor de mun
că. Maiștri principali au fost 
repartizați pe schimburi. Mem
brii comitetului de partid și-au 
intensificat controlul și îndru
marea la nivelul organizațiilor 
de bază, mai ales ale sectoa
relor direct productive.

Dacă așa stau lucrurile, a- 
tunci ce cauze împiedică rea
lizarea unui „puls" ritmic, nor
mal al extracției minei ? Con
statările pe care le-am făcut 
în cadrul colectivului converg 
către singura explicație plau
zibilă : climatul de muncă nu 
a ajuns încă la acei parametri 
optimi care să permită realiza
rea ritmică, exemplară a sarci
nilor de plan, disciplina nu se 
află „în dreptul ei" în toate 
verigile fluxului și necesitatea 
încadrării în rigorile sale nu 
este înțeleasă de toți salariații 
minei. Unii dintre aceștia — 
certați cu regulile conviețuirii, 
ale activității în comun — cum 
iau salariul, de pildă, uită de 
ei pur și simplu, de îndatoririle 
față de colectiv, față de pro
pria familie, față de ei înșiși, 
și aceasta nu în ultimă instan
ță... Să consemnăm mai întîi 
pe minerul loan Băiețuc, care 
a absentat nemotivat de la 
prestarea posturilor în zilele 
de 12 și 13 octombrie a.c., și 
asta în vreme ce colectivul nu 
reușea să-și îndeplinească sar
cinile de plan. In septembrie, 
același salariat a lipsit de șase 
ori nejustificat de la serviciu. 
Ce model constituie dînsul 
pentru tovarășii de muncă, mai

ales că este membru de par
tid ? Nemotivat au lipsit de la 
prestarea șutului, în aceeași 
perioadă critică pentru mină, 
însoțitorul de tren Constantin 
Crăciunoiu, ajutorul de miner 
Mihai Ostafi, mecanicul de lo
comotivă Dumitru Mocanu, 
vagonetarii Gheorghe Bușe, 
Dumitru Suiogan și loan Ghe- 
rasim. In ciuda realității că 
au fost depistate destule ca
zuri de absentări nemotivate 
de la serviciu din partea unor 
membri de partid din cadrul 
organizației de bază a secto
rului II, biroul, comuniștii de 
aici, n-au pus în discuția vre
unei adunări generale pe nici 
unul dintre aceștia. N-ar fi 
fost mai indicat ca în lumina 
prevederilor statutului să 
măsuri — desigur severe 
dacă așa cerea fapta, dar 
eficientă educativă certă 
pentru cel în cauză și pentru 
colectiv ? Cu mustrări, cu 
reproșuri inofensive se ajunge 
— cel mult — la 'angajamente 
formale...
nieră de 
abaterile 
șit, au 
Nicolae i 
nul Simion Florea sau mais
trul miner Nicolae Petrlcă. 
Noul organ de partid din sec
tor, ales în această lună, va 
trebui să adopte un stil 
munță radical schimbat;
fie, intransigent fată de oricare 
defiaiență sau abatere care 
afectează atmosfera de lucru, 
să acționeze ferm, bazat pe 
opinia colectivului, pentru în
lăturarea grabnică a acestora, 
pentru creșterea răspunderii 
fiecărui salariat fată de pro
priile sarcini. Grupele sindica

De o asemenea ma- 
îngăduință fată de 

pe care le-au săvîr- 
avut parte lăcătușul 

Moldovan, etectricia-

ÎN CINSTEA
CELEI OE-A

XXV-A
ANIVERSARI

A REPUBLICII

alert
pentru asigurarea 
de noi capacități

de producție
Preocuparea esențială a colectivului de muncitori, teh

nicieni și ingineri din sectorul III al minei Lupeni este In 
această perioadă grăbirea punerii în funcțiune a noii capa
cități de producție. —- pentru a se asigura în continuare a- 
celași ritm susținut de extracție ca și în primele două deca
de ale lunii octombrie, cind minerii sectorului au reușit să 
extragă o producție suplimentară față de plan de peste 
400 tone.

Brigada condusă de Radu Boșneag a străpuns, Ia înce
putul actualei luni suitorul de atac al viitorului frontal in 
stratul 9, unde tăierea se va executa cu un plug Westfalia- 
Liinne, preconizat a fi introdus în săptămînile următoare, 
după ce va fi creat, prin mijloace clasice, un front corespun
zător noii tehnologii. Brigada a obținut, în perioada cit a 
lucrat în suitor, o depășire a sarcinii de avansare planifi
cată cu 8 ml, prin depășirea randamentului de săpare cu 0,34 
mc/post. Asemenea lor, brigada condusă de Adalbert Balint 
a reușit să termine un suitor în stratul 5, avansînd în 6 zile 
22 mi și majorînd astfel randamentul realizat față de cel 
planificat cu 0,55 mc/post.

Hărnicie și abnegație la strîngerea recoltei

Tr. MULLER

de 
să

(Continuare in pag. a 3-a)

TINERII VĂII JIULUI
PE OGOARELE HAȚEGANE

în Luxemburg
Președintele Consiliului de 

Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu însoțiți 
de Pierre Werner, președinte
le guvernului luxemburghez, 
au fost, sîmbătă dimineața, 
oaspeții orașului Esch-sur- 
Alzette, puternic centru side
rurgic, o adevărată „inimă 
fierbinte" a industriei tării.

Această vatră a oțelului, si-

tuată in pitoreasca vale Al- 
zette, joacă un rol de o deo
sebită însemnătate în econo
mia națională, ea asigurînd 
90 la sută din producția side
rurgică luxemburgheză, ramu
ră de bază a industriei aces
tei țări. Esch-sur-Alzette, cu 
marile sale uzine, contribuie 
cu 25 la sută la formarea pro
dusului national brut, deține 70 
la sută din

aproape jumătate din totalul 
mîinii de lucru a Luxembur
gului. In ceea ce privește pro
ducția do otel pe locuitor, 
Luxemburgul se situează 
un loc fruntaș în lume.

Lîngă vetrele focului 
stins, s-a format conștiința
litică a muncitorilor de aici, 
care au reprezentat un puter-

pe

ne- 
po-

exporturi și ocupă {Continuare in pag. a 4-a)

Sosirea în Capitală
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
făcut vizite oficiale 
gia, la invitația 
Baudouin și a reginei 
și în Marele 
burgului, Ia

Ducat al 
invitația

în Bel- 
regelui 

Fabiola, 
Luxem- 
Marelui

Semnarea

Duce Jean 
Charlotte, 
seara, în Capitală.

Șeful statului român a fost 
însoțit de tovarășii Ilie Ver- 
det, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Geor
ge Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, loan Avram, 
ministru] industriei construc-

și a Marii Ducese 
s-a întors, sîmbătă

țiilor de mașini, de consilieri 
și experti.

La aeroportul Otopeni, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinati de tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes-

(Continuare în pag. a 4-a)

Declarației solemne comune 
româno-luxemburgheze

Ducal a avut loc,

de 
de

La Palatul 
sîmbătă, 28 octombrie, semna
rea Declarației solemne comu
ne româno-luxemburgheze. 
Declarația a fost semnată 
președintele Consiliului
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și de George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, iar 
din partea luxemburgheză de 
Pierre Werner, președintele 
guvernului, și de G. Thorn, 
ministrul afacerilor externe.

La solemnitate au fost pre
zente persoanele oficiale ro
mâne care îl însoțesc pe pre
ședintele Ceaușescu în vizita 
sa oficială în 
precum 
ghezi.

După 
Nicolae 
rul Pierre Werner își string 
cu căldură mîinile.

In cuvîntul său, președinte
le guvernului, Pierre 
a spus:

Declarația pe care 
nat-o mi se pare a 
triplă semnificație. In primul 
rînd, noi reafirmăm în acest 
document un anumit număr de 
principii asupra cărora sîntem 
de acord și după care trebuie 
să se călăuzească conviețuirea 
tuturor națiunilor. Și noi și 
dumneavoastră sîntem atașați 
libertății și independenței na
țiunilor noastre, dreptului lor 
<3e a-șî alege sistemul politic 
și social în deplină libertate, 
ne pronunțăm pentru pace, 
pentru neamestec în treburile 
interne ale altor state.

In al doilea rînd, dorim ca 
statele noastre — al dumnea
voastră, care este o putere 
mijlocie, și al nostru, care es
te o mică națiune — să poată 
afirma dreptul nostru la ega
litate în concertul națiunilor, 
precum și dreptul de a putea 
să ne pronunțăm pentru o p- 
voluție proprie în viața inter
națională.

Declarația semnată astăzi 
este expresia unui omagiu

dum- 
pace, 
a tu- 
de a-
oma-

calea

con-
de a

Luxemburg,
și miniștri luxembur-

semnare, președintele 
Ceaușescu și premie-

Werner,

am sem- 
avea o

importante pe care 
să le facă în viată.
cuvîntul, președintele 
Ceaușescu a spus :

pentru rolul dumneavoastră în 
viața internațională, pentru 
clarviziunea și voința 
neavoastră profundă de 
de coexistență pașnică 
turor națiunilor. Dorim, 
semenea, să aducem un
giu misiunii pe care o înfăp- 
tuiți în tara dumneavoastră, 
pe care o conduceți pe 
progresului.

In sfîrșit, declarația 
sacră voința noastră
dezvolta relațiile bilaterale în 
domeniile amintite în acest 
document. Ne exprimăm acum 
speranța ca aceste contacte și 
negocieri, aceste relații să ai
bă o frecvență cît mai bună și 
să devină tot mai substanțiale.

In această declarație își 
găsește expresia o politică pe 
care vrem să o punem în sluj
ba omului, a respectului fată 
de conștiința sa și fată de op
țiunile 
trebuie

Luînd 
Nicolae

Aș dori să exprim satisfac
ția mea pentru evoluția po
zitivă a relațiilor dintre 
România și Luxemburg, pen
tru semnarea acestui docu
ment, care marchează un mo
ment de importantă deose
bită în istoria relațiilor din
tre țările noastre.

Fără îndoială că această de
clarație consemnează, în pri
mul rînd, realitățile din co
laborarea noastră, pentru că, 
dacă nu am fi obținut o dez
voltare continuă a acestor re
lații, nu am fi putut să ajun
gem la semnare.

In al doilea rînd, ea trasea
ză jaloanele dezvoltării viitoa
re a colaborării româno-Iu- 
xemburgheze în multe dome
nii de activitate. Acordăm, 
mai ales, o atenție deosebită 
căilor de dezvoltare a coope
rării în domeniul tehnico-știin- 
tific, intensificării schimburilor 
turistice 
ceea ce, 
tribul la mai buna cunoaștere

și de altă natură, 
fără îndoială, va con-

a popoarelor noastre și, tot
odată, va servi cauzei înțele
gerii și colaborării între toa
te popoarele.

Așa cum ați menționat și 
dumneavoastră, domnule prim- 
ministru, în același timp. în 
această declarație solemnă 
consemnăm astăzi o serie de 
principii pe care țările noas
tre le-au acceptat și le promo
vează în relațiile lor, dar, 
totodată, își iau angajamentul 
de a acționa și în viitor în 
spiritul principiilor de depli
nă egalitate și Tespect reci
proc, de a contribui la afir
marea lor tot mai largă în 
relațiile dintre statele euro
pene, dintre toate statele lu
mii, considerînd că aplicarea 
lor în relațiile dintre state va 
contribui la reașezarea relații
lor pe asemenea principii ca
re să excludă ingerințele în 
treburile vreunui stat, să a- 
sigure fiecărei națiuni posibi
litatea de a-șî alege calea 
dezvoltării economico-sociale 
corespunzător năzuințelor sale 
de a putea trăi în deplină li
bertate, independență și, tot
odată, de a putea să colabo
reze de la egal la egal cu 
toate celelalte națiuni.

In acest spirit, se poate a- 
firma că documentul are o 
importanță deosebită nu nu
mai pentru popoarele noastre, 
dar și pentru toate acele po
poare care doresc să vadă in
staurate în lume principiile 
dreptului internațional. res
pectul fiecărei națiuni, dreptul 
omului de a duce o viață mai 
bună și mai demnă.

Iată de ce doresc să urez o 
dezvoltare ascendentă relații
lor dintre popoarele noastre 
și ca raporturile noastre de 
colaborare să constituie un e- 
xemplu de felul în care două 
națiuni cu orînduiri sociale 
diferite, dar care conlucrează 
din vremuri îndepărtate, vor 
putea și în viitor să-și uneas
că eforturile pentru asigura
rea progresului lor, pentru 
pace în lume.

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ 
cu privire la principiile relațiilor dintre Republica

România si» de Luxemburg
Republica Socialistă 

nia și Marele Ducat de Lu
xemburg, Iuînd în considera
re relațiile de stimă recipro
că și prietenie statornicite în
tre cele două țări, în dorința 
de a răspunde aspirațiilor de 
pace, apropiere și înțelegere 
ale popoarelor român și lu
xemburghez și de a dezvolta, 
în continuare, relațiile de bu
nă vecinătate și de cooperare 
dintre cele două state, pe te
meiul principiilor și normelor 
de drept internațional,

Reafirmînd atașamentul lor 
față de scopurile și principi
ile Cartei Organizației 
nilor Unite,

Reamintind că prin 
O.N.U. popoarele au 
mat dorința lor de a 
pace 
spirit 
de a 
intre

conștiente de răspunderea 
care incumbă tuturor statelor 
pentru instaurarea unui cli
mat de pace și securitate în 
lume și pentru dezvoltarea de 
relații de cooperare între toa
te statele, indiferent de sis
temele lor politice, economice

Româ- și sociale, mărimea san nive
lurile lor de dezvoltare,

reamintind că toate statele, 
mari și mici, au dreptul și 
obligația de a participa la so
luționarea problemelor inter
naționale care le privesc.

exprimind profunda lor con
vingere că pacea 
tea internațională 
se bazeze pe 
dreptului sacru
stat la independență, la liber
tate și la suveranitate, a drep
tului fiecărui popor de 
hotărî singur soarta, fără 
un amestec din afară, fără 
un fel de constrîngeri și 
siuni,

afirmînd dreptul tuturor

de a lua parte Iatelor 
operarea internațională în 
te domeniile și de a avea 
ces nestingherit la cuceririle 
științei și tehnicii moderne,

I. Republica Socialistă Româ
nia și Marele Ducat de Lu
xemburg declară că relațiile 
lor bilaterale sînt bazate pe 
respectarea normelor dreptu
lui internațional, a Cartei Na
țiunilor Unite și a drepturi
lor și obligațiilor pe care fie
care dintre cele două state și 
Ie-a asumat și și le va asuma 
în cadrul acordurilor interna
ționale al cărui semnatar 
este.

co- 
toa-
ac-

La prima oră a dimine- poran, patriotismului fierbi- 
ții sute de elevi ai școlilor te. Cu dimensiunile de ne- 

in- măsurat ale hărniciei lor, 
dustrial și sute de studenți ' tinerii au umplut hambare- 
din municipiul nostru por
nesc spre Țara Hațegului, 
acolo unde recoltarea roa
delor pămîntului a cunos
cut în această toamnă pu
terea muncii, entuziasmul, 
abnegația tinerilor. Ostrov, 
Sălaș, Densuș. Hațeg, To- 
tești, Orlea... localități un
de, timp de două săptămini 
pe ogoarele unităților agri
cole n-au încetat să răsune 
cintecul voios, năvalnic, iz- 
vorît din inimi hotărîte.

Laolaltă cu dascălii lor, ei 
au răspuns chemării parti
dului de a-i ajuta 
lucrătorii ogoarelor, 

sensuri, noi, 
de profunzime senti

mentului de eroism contem-

profesionale, liceului

H DE ICI, COLO

gR E BUS

13 Fabulă cu... zbor

I
Unul din tinerii meseriași

3 nădejde ai atelierului 
electric de la mina Aninoa- 
sa : Șeful echipei de reparat 
motoare și ventilatoare anti- 
grizutoase — electricianul 
Viorel Săcăluș.

Iată-1 în clișeu în timpul 
reparației unui motor. ,

In pagina
a 2-a

n NOUTĂȚI MEDI 
CALE

H Ipostaze
PISICĂ

pe 
au

Convorbire cu prof 
GH. ANTOCE, 

directorul Liceului 
Vulcan

Prin introducerea activități
lor tehnico-practice în învăță- 
mîntul românesc se urmărește 
pregătirea mult mai profundă 
a elevului pentru munca în 
care se va încadra peste un 
număr de ani. Scopul de per
spectivă al acestei discipline 
școlare, formată în esența ei, 
este să dea tînărului o astfel 
de pregătire, teoretică și prac
tică, îneît să echivaleze cu ca
lificarea într-o meserie iar el 
să se poată integra imediat 
într-o ramură productivă. Or
ganele centrale au lăsat în 
seama fiecărei școli în parte 
alegerea specialităților (care

cu 
roditor, 

și elevii, aceia ca- 
mulți vor cobori 
au dat o luptă 
îndîrjită cu recol-

le cu porumb, cartofi, 
recolta acestui an 
Studenții 
re mîine 
în mină, 
strînsă și
ta. Tinerii au sfidat ploaia, 
frigul, lapovița. toate capri
ciile acestei toamne neobiș
nuite, au dovedit cu priso
sință că nimic nu întrece 
dragostea lor pentru mun
că. Dacă am dori să evi
dențiem nume, ar fi imposi
bil. Un singur cuvînt ajun
ge. Sutele de nume merită 
cele mai elogioase aprecieri. 
Toți tinerii — un singur 
gind, un singur cînt, o sin-

Ionica FIERARU
(Continuare în pag. a 3-a)

și securita- 
trebuie să 
respectarea 
al fiecărui

Națiu-

Carta 
procla- 
trăi in 
intr-ununul cu celălalt.

de bună vecinătate, și 
dezvolta relații amicale 
națiuni,

a-și 
nici 
nici 
pre-

sta- (Continuare în pag. a 4-a)

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au invitat pe altețele lor re
gale, Marele Duce Jean de 
Luxemburg și pe Marea Du

cesă Josephine-Charlotte, să 
facă o vizită oficială în 
România.

Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data vizitei ur
mează să fie fixată pe cale 
diplomatică.

Absolventul de liceu, posesor și al unui 
atestat de calificare practică

să aibă în vedere specificul e- 
conomic local), amenajarea și 
dotarea atelierelor cu sprijinul 
întreprinderilor patronatoare, 
care au responsabilități foarte 
precise în acest sens.

Starea atelierelor școală și ga
ma specialităților în școlile din 
Valea Jiului sînt foarte inega
le. Una dintre instituțiile șco
lare cu o activitate tehnico- 
productivă rodnică este liceul 
din Vulcan care a amenajai, 
cu sprijinul direct și consec
vent el organelor locale, un 
atelier central bine dotat. In- 
tr-o convorbire cu profesorul 
GHEORGHE ANTOCE, director 
al liceului, am încercat să a- 
flăm concepția și etapele con-

Vulcan, 
realizat

mai întîi

cu

Li- 
aticum 

atelierul

un as-

solidarii activității tehnico-pro- 
ductive care se desfășoară 
bune rezultate aici.

— Care este experiența 
ceului din 
conceput și 
școală ?

— Există
pect gospodăresc : l-am gîndit 
in așa fel, îneît să poată asi
gura condiții de lucru fiecărui 
elev în parte potrivit înclina
țiilor personale. Ca mod de re
alizare l-am conceput prin 
transferări de utilaje și mate
riale de la întreprinderi, dar 
și prin efort propriu, prin au- 
todotare. Clădirii i-am dat o 
tentă industrială, îmbinînd 
funcționalitatea cu esteticul.

Activitatea o vedem numai prin 
prisma diversificării în sensul 
profilelor atelierului (lăcătușe- 
rie ; acoperire galvanică ; pre
lucrarea mecanică a metalului ; 
bobinaj ; legătorie de cărți; 
croitorie ; reparații radio — 
TV ; tîmplărie) dar și a gamei 
obiectelor executate de către 
elevi. Am avut în vedere exe
cutarea obiectelor industriale, 
a altora destinate autodotării 
liceului (sălile de cabinet și 
costume populare pentru echi
pa de dansuri) sau de uz co
mercial (galerii pentru obscu- 
rizare, perdele, suporți pentru 
galerii etc.), deci activități ca
re să se completeze în final. 
Atelierul de radio, de pildă,

a realizat lot sistemul de tele
comandă din școală. Obiecte
le vandabile — pentru că si a- 
cesta e un aspect, dar nu esen
țial — au o gamă întinsă, ve
nitul total în anul școlar trecut 
â fost de 50 000 lei. Prin preo
cuparea edililor, se va amena
ja în oraș o secție de vînzare 
a obiectelor vandabile, confec
ționate în atelierele școală. Cu 
ajutorul întreprinderii patrona
toare — Fabrica de stîlpi hi
draulici Vulcan — am selec
tat cadrele care să îndrume a- 
ceste activități. Pentru a spori 
eficienta colaborării am prevă-

T. SPATARU
(Continuare in pag. a 3-a)
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erau
maimuțe

organe
de tipica

u-
naștere

A

Termometru
I

f

cu grave 
deficien-

Mai ales 
cordonul 

mod cert 
de feotus.

să-mi iau 
tranzistor I...

certitudine că este, nici mai 
dovadă de vechime a acestui

înainte

Traficanții

Cultură

Eu ? cu treburi Ia o- 
Am fata aici, la liceu.

Am venit 
baterii Ia
FOTO: I.

1'
! •wl>

% 
(-Oy

nu este prea tîrziu
Shoîchi Yokoi, soldatul japonez care a petrecut peste 

un sfert de veac in jungla unei insule din Oceania, crezînd 
că războiul nu s-a șfîrșit încă și evitînd contactul cu oa
menii, pe care ii consideră inamief, a hotărit să termine cu 
singurătatea.

In vîrstă de 57 ani, Shoichi Yokoi, a decis s-o ia în că
sătorie pe domnișoara Minoko Natasi, cu 13 ani mai tînă- 
ră. întrebat ce anume l-a călăuzit în alegerea pe care a fă
cut-o, fostul Robinson a declarat simplu: „Totul în dîn- 
sa este antebelic: și modul cum se îmbracă... Și proporția 
in care cheltuiește". După o clipă de gîndire, Yokoi, care 
s-a hrănit ani îndelungați numai cu ierburi, fructe și ră
dăcini a mal adăugat: „De asemenea, ea este o vegetariană 
convinsă".

Fabrică
e

apa

iusă, s-a constatat că la ambe
le feluri de viruși embrionul 
uman reacționează cu imuno- 
globuline care, la rîndiil lor. 
pot fi stabilite in clipa diagnos
ticării bolii.

S-a observat că este avan
tajos ca pentru acest test să se 
extragă sînge din organismul 
copilului încă înainie de naș
tere, deoarece, atunci cînd de
curge într-o manieră benignă, 
îmbolnăvirea virotică nu poate 
fi constatată cu ușurință ime
diat după naștere, 
sîngele extras din 
ombilical conține în 
anticorpii dezvoltați 
Examinarea unei plăci de test

ani, ne-

Biologii sînt în căutarea 
nor sisteme izolate care să per
mită studierea mecanismului 
de acțiune a hormonilor. P. Ro
be! și E. E. Baulieu. de la La
boratorul de hormoni INSERM, 
din Bicetre. au aplicat o „iri
gare continuă" unor culturi de 
organe.

Acest dispozitiv asigură re
înnoirea hormonală permanen
tă în țesuturile stimulate, carac
teristică situației „in vivo" 
șl permite astfel studinl condi
țiilor dinamice din vecinătatea 
țesuturilor vizate de hormoni. 
Cercetătorii menționați au și 
obținut un prim rezultat. Ei 
au demostrat activitatea hor
monilor steroizi utilizați la 
concentrații fiziologice „in 
vitro".

Agenți iranieni dm servi
ciul pentru combaterea stupe
fiantelor au capturat o mai
muță care avea legat de li
nul din membrele sale un 
pachețel cu heroină. Mesage
rul folosit de traficantii 
de narcotice a opus o dir- 
ză rezistentă, zgîriindu-i și lo- 
vindu-i pe polițiști cînd a- 
ceșt.ia î-au confiscat drogul.

Prin aplicarea unor pedep
se extrem de severe, mergînd 
pînă la cea capitală, autorită
țile iraniene au obținut suc
cese remarcabile în combate
rea traficului de stupefiante, 
înfricoșați, dat dînd dovadă 
de ingeniozitate, traficantii se 
pare că încearcă să scoată 
castanele din foc cu mîna... 
maimuțelor.

Instalația de desalinizare a 
apei de mare, pusă în func
țiune recent pe insula Hel
goland (Republica Federală a 
Germaniei), furnizează zilnic 
800 m3 de a,pă potabilă. „Fa
brica de apă" din Helgoland 
aprovizionează în prezent pe 
cei 3 500 de locuitori ai a- 
cestei insule din Marea Nor
dului, 3 000 de vizitatori per- 
manenți din timpul sezonului 
estival și circa 10 000 de ex
cursioniști. Pînă acum, pre
țiosul lichid trebuia importat 
cu vase-cisterne de pe uscat.

Instalația nu prezintă, însă, 
importantă numai pentru insu
la .„stîncilor roșii", ci va servi 
drept prototip pentru „fabri
ca de apă" cu o capacitate 
zilnică de 48 000 m3.

acum 2000 de ani
La Antibes (oraș francez pe coasta Mediteranei), pe un 

șantier arheologic, au fost descoperite numeroase obiecte 
de ceramică și metal din epoca elenistică, dezvăluind obi
ceiuri ale locuitorilor anticului Antipolia. Printre numeroa
sele obiecte de cult a tost descoperită o „tabula" cu des
tinație magică datată în perioada secolului III-IV î.e.n. Ceea 
ce i-a contrariat însă pe specialiști este un fel de minge 
din argilă arsă, ornată cu dungi verzi, galbene și albastre. 
Ei nu pot să-i atribuie cu precizie, o destinație, însă locui
torii orașului, pasionați jucători de „petanque", afirmă cu 

nici mai puțin, decîtmult

amănunf 
prezintă 

infectare

Oamenî de știință de Ia In
stitutul „Robert Koch" din 
Berlinul de vest au dezvoltat 
un nou procedeu diagnosti
care permite medicilor să con
state din timp anumite boli vi- 
rotice la copii încă nenăscuți 
și să le și trateze. Aplicarea sa 
regulată în timpul îngrijirii 
prenatale poate contribui Ia 
scăderea simțitoare a număru
lui de copii născuți 
malformații fizice și 
(e mintale.

Pînă acum cițlva
dicina pornea de Ia premisa 
că fătul, în viața intrauterină, 
nu este în stare să reacționeze 
Ia agenți patogeni cu anticorpi 
proprii. Astăzi, în schimb, se 
știe că aproximativ de Ia a 
20-a săptămînă de sarcină, pot 
fi găsite în sîngele embrionu
lui uman anumite imunoglobu- 
llne, care apar în urma unei 
infecții și nu derivă din sînge
le matern. Aceasta se explică 
în primnl rînd Ia pătrunderea 
a două specii periculoase de 
viruși, care pot provoca cele 
mai grave îmbolnăviri: rube
ola și citomegalia.

Medicii cunosc in 
primejdia pe care o 
pentru noul născut o
cu rubeolă a mamei. Citomega
lia, cu largă răspîndire dar a- 
bia recent cercetată și purfînd 
numele de „boală virotică a 
glandelor salivare", atacă în 
cazuri grave chiar sistemul 
nervos central, prin apariția u- 
nor celule uriașe. La circa 1 590 
din cele 800 000 de nașteri în
registrate anual în Republica 
Federală a Germaniei se mani
festă astfel de deficiențe. In
tense activități de cercetare 
au dovedit că alit virusul ru- 
beolei cît și cel al citomegali- 
ei pot pătrunde — în cazul li
nei infectări a femeii gravide 
— prin placenlă, în organis
mul copilului. In același timp

Fabulă cu...

Văzînd-o pe ciocîrlie 
Făcînd acrobații sus. 
Un dulău cu
Catîrului f-a

chelie
spus :
amice 1

tratată cu un antiser care reac
ționează intr-un mod specific 
la albumina serului uman, face 
posibilă citirea directă a rezul
tatului. Medicul de specialita
te urmează să combată apoi 
din timp infecția și să impie 
dice astfel amenințătoarele de
ficiențe fizice sau mintale.

Depistarea
precoce a
cancerului

Cunoscuta navă de cercetări 
oceanografice „Calypso", a- 
parținînd comandantului Yves 
Cousteau, se află în drum 
spre Antarctica, „oceanul cel 
mai puțin poluat din lume".

Avînd drept scop studierea 
efectelor vînătorilor abuzive 
de. animale cu sînge cald — 
balenele, focile, pinguinii, al
batroșii — și intoxicarea lor 
cu substanțe chimice, echipa 
de cercetători condusă de 
Cousteau dispune acest

scop de cel mai modern e- 
chipament. La bordul navei se 
află un elicopter demontabil 
de tipul „Hugues-300" care 
permite deplasările rapide,., .fii-■, 
mările aeriene-.; șî--reperării^ . -?■ 
un batiscaf perfecționat pre
cum și o serie de filmări sub
acvatice, aparate de televiziu
ne, echipamente speciale de 
plonjări sub gheață. Echipa 
va întreprinde aici cercetări 
timp de un an.

pentru
1-

i 

j
i
i
i
i

EA
Mi-am aruncat gindurile-n spirala
Imbrăcată-n lumina nedefinită £

5

Proteze tiroidian

cu aer
compr/mat

In Japonia au fost puse Ia 
punct niște originale proteze 
pentru picioare. Particularitatea 
lor constă în faptul că sînt 
dotate cu „mușchi" din cauciuc 
sintetic acționați cu aer com
primat.

Concepute după modelul 
biologic, aceste proteze sînt. 
primele membre artificiale ca
re permit mersul, urcarea și 
coborîrea scărilor cu ușurința 
picioarelor naturale.

Carcinomul medular al ti
roidei a putut fi diagnosticat 
in stadiul preclinic Ia 12 mem
bri ai unei familii compuse 
din 89 indivizi. In 11 cazuri 
nici o alta metodă folosită pină 
acum nu îngăduise să se de
pisteze prezența tumorii.

Studiile clinice care au con
dus la acest rezultat remarca
bil au fost întreprinse la Tufst- 
New England Medical Center, 
iar cercetările radio-imunologi- 
ce au fost efectuate la Școala 
dentară din Harvard. Acest 
studiu subvenționat de Natio
nal Institute of Health este un 
nou exemplu de identificare o 
unui produs specific provenind 
dintr-o tumoră malignă aflată 
in stadiul preclinic. Acest re
zultat a fost obținut grație u- 
nor tehnici speciale de labora
tor.

REBUS REBUS

peste nas; 3) A da ! — Se dau cap în 
Dat pentru lupta — Dată la școală ; 5) 
a dat semnalul I — De la nouă spre
— Date la urmă.! 6)... și la cap I —
— ...pe dată ; 7) Dai anapoda > — Un

Date la lipit; 8) Se dă după

ORIZONT AI : .1) A da — Dat la învățătură; 
2) A da 
cap ; 4) 
Ăl mic 
șapte 1 I 
Iți dă...
nimic, dă !
vînt ; 9) Punct de dare — Dare (reg.); 10) Date 
în datorie! — Unghiuri vii pe cerul toamnei; 
11) Dare de seamă (pl ) — Date de la urmă!

- Nu dă! 2) Indato- 
3) Dat lipsă — Nu 

tare! 4) Date la tipar! — A da viață (fig.);
(reg.) — ... taci! 6) Dat la luptă — 
7) Dă mereu din Iac în puț; 8) Oda-

pentru totdeauna (pl ); 9) Dare — Nici tu 
nici el (uz); 10) Date la calificare! — Dă din 
cap pentru orice — In dare!; 11) Date la ma- 

Dal pe ripă.

VERTICAL: 1) O dată! 
rate! — Date... dracului ; 
dă
5)
Pe
t.ă

Ei 1... 
dată

să măsoare 
flacărei •iui chi
la o distantă de 
km. Termometrul 
la cele mai mici

1

1

Țîșnită prin bezna
N-am mar vrut s-o

iluzorie, din neant...
iubesc pe rivala

Enigmă ce-mi părea-ncromenlfă

R
I

REBUS

Surtzînd cu sarcasmu-i culant... 0

ORIZONTAL: 1) Crăpătură; 2) Calmi, nu cra
pă de necaz — Numărul unu 1 3) Posesiv — 
Crăpat în... căței — Sus de tot; 4) Pe unde 
se face o crăpătură... — Crapă de adunătura; 
5) Un ivăr. crăpat' — Despicarea apei; 6) Pa
sărea Phoenixilor 1 — Crapă hainele pe ei; 7) 
Crăpat la cap 1 — Diminutiv masculin — Crăpa
te din recul ! 8) Plesnește bilele — Crapă lem
nele acasă (pl ); 9) Susținută I 10) Crăpată oare 
cum — Refren popular; 11) Strînge rău.

VERTICAL : 1) Crăpătură ; 2) Una care crapă 
de necaz — Face crăpături; 3) Capete de și
rag ! — Lună scurtă — Scăpată... crapă ; 4) Or
ganizație — Crapă de multă fugă — Onomato
pee; 5) Exclamație — Crapă de ciudă (fem.); 
6) In cizme 1 — Din timp — Servea la han : 7) 
Te face să crapi de ciudă ; 8) Crăpătură țfig) — 
La război, de două ori ; 9) Te face să crapi de 
necaz — Se spune la recepție; 10) Bine puși 
Ia punct — La crăpare*

stele
Un grup de tehnicieni so

vietici de la Universitatea din 
Harkov au pus la punct un 
aparat capabil 
temperatura 
brit situată, 
peste 10 000 
reacționează
schimbări de temperatură. El 
conține elemente ultra-sensibî- 
le închise, la temperatura de 
— 270°, într-un container blin
dat.

Ca primă aplicație, aparatul 
a fost prevăzut pentru mă
surarea temperaturii stelelor 
îndepărtate.

Constructorul american Wil
liam Lears a. prezentat re
cent la Reno, statul Nevada, 
prototipul unui autobuz func- 
ționind pe bază de vapori. Un 
generator foarte puternic, a- 
limentat exclusiv cu kerosen. 
încălzește apa și produce va
porii necesari propulsării ve
hiculului.

Perdro stimularea 
circularei sîngeiuî

Specialiștii francezi au realizat recent un nou medica
ment pe bază de extract din frunze de gingko biloba (ar
bore din Extremul Orient) și tridroxietilrutozit și clorhi- 
drat de heptaminol, menit să stimuleze circulația, reducînd 
fenomenul de umflare al țesuturilor și sporind tenacitatea 
generală a aparatului circujatoriu. Acest medicament reu
șește să înlăture, pe timp de o săptămînă, durerile provo
cate de varice.

In S.U.A. s-a pus recent în vînzare o mașină de calcu
lat. avînd dimensiuni foarte mici: 15/8 cm, greutatea — 
180 g. Calculatorul conține 30 000 tranzistori si poate să re
zolve într-un interval de timp de 300 milisecunde orice o- 
perațiune de aritmetică, problemă de geometrie sau trigo
nometrie.

r

Nicolae POP
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DICȚIONAR : MANCO
DANII TOMOȘ 

elev. Petroșani

taica, 
ajuns 
LAICA 11

dat **

M. SÂUȘTEANU

— Privește-o 
Ia zi-mi, ăla-î zbor î 
E fleac ca de-aice 
Să sui pîn'la nor 1 
Predecesori de-ai mei. 
Ți-o spune asta 
Și-n cosmos au 
Iți amintești de
Grozav e un cățel, 
Păi. faptu-i cunoscut : 
In lume, primul el
A fost cosmonaut 
Nimic de zis. obtuz 
Cătinii poate este 
Dar a rostit mofluz 
Cuvintele aceste :
— Eu îmi stimez cumetrii, 
Dar nu-i cred pe cuvînt 
Hai, sări măcar cinci metri 
De-aici de la pămînt !

1 2 3 ZI 5 G zi el ic
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: Fără să privesc înapoi
Și ureînd pe o schelă.

am plecat...
din nou N

Adj zărit-o, ridicînd edificii...
Ocolind șantierul, am intrat
Intr-o hală...
Ani văzut-o
Imbinind cu

Dar sus pe platou
-n sclipiri de-artiîicii
sudură metale...

La un strung o zării tot pe EA...
Am ieșit și-am plecat peste lanuri..
Am zărit-o și sus, pe binale.
De unde la fel îmi zinibea
Încurcîndu-mi hotărîtele planuri.
Mi-am zăvorit ,,decizîa"-n stîncă
Și m-am repezit pe spirală după gînduri 
Să le iau împreună cu EA. lingă mine... 
Inălțimea-mi părea mai adîncă, 
Firmamentul — un arpegiu de vînturi 
Iar hăul stropit cu pete senine...
(Am observat eu, de pe cînd zîmbea 
Că

I
C
A

R
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i

i
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Dezlegările
în numărui viitor |

Toată lumea crede 
că printr-un simplu 
mieunat îmi rezolv 
problemele vitale ale 
existenței. Cam super
ficial mod de a gindi 
— îmi permit să spun. 
Nimeni., din cei care 
gîndesc astfel nu știu 
cită muncă, 
e în a sta 
ore întregi, 
îmi tocesc 
ca din nu știu ce co
tlon să iasă un pră
pădit 
calcul 
tactici 
viteză 
cită prinderea, pentru 
ca, nu de puține ori, 
printr-o joacă de bu
curie cu cel înhățat, 
să-mi pierd hrana.

Sînt acceptată ca 
patruped pe lingă ca
sa omului. Aprecierea 
nu-mi. convine, ea. re-

flectînd o stare uni
laterală de lucruri. 
Eu voi demonstra că, 

chiar dacă așa. o fi în
ceput istoria, lucruri
le au evoluat căpătind

IPOSTAZE
cit efort 
la pîndă. 

cîți nervi 
așteptind P I

de șoarece. Cit 
trebuie, ce 

sînt de ales, ce 
de reacție soli-

întorsături pe 
azi omul nu mai 
să le recunoas-

mintea multora 
trăiesc ca o tor

ta vetre a- 
alături de fe- 
caere în briu 

personaj în po-

chiar 
care 
vrea 
că.

In 
mai
cătoare 
prinse, 
mei cu 
sau ca
vești de adormit co
piii. Or mai fi oare

I
mersul meu înainte... e doar cu EA 1). ATon LICIU

I
:■
9ș
iÂ

copii care dorm 
mine în gînd ? Poate. 
O, cit sînt de arhaice 
aceste imagini. Unde 
s-or mai reproduce 
oare ?.

țelegem mai bine. Băr
bații vorbesc intr-un 
fel, femeile intr-altul. 
Ii auzi pe cite unii: 
e ca 
gînd

o pisică, înțele- 
prin asta că-i

SICA
Dar, să 

subiect, 
că niciodată nu știe 
ce gîndesc. Mă vede 
tăcută, blinda, nu mă 
știe vehementă. ci 
doar cu ruga pe buze. 
Cu toate acestea el 
știe foarte bine să de
finească apucături și 
metehne de-ale sale 
prin 'mine. Să ne în-

revenim la 
Omul spune

place 
dată, 
blîndă dar că 
rău. De ce nu s-o fi 
spunind invers, 
vreme ce bărbații pre
tind că știu mai bine 
ce gîndesc 
Logic 
turile 
finite 
lor și

să fie dezmier- 
cochetă. ori că-i 

zgirie

de

femeile 7 
ar fi ca apucă- 
mele să fie de- 
prin ale femei- 
nu viceversa !

Cum adică, femeia 
m-a copiat pe mine ? 
Greu de presupus!

Bărbații mai au și 
in altă parte incoeren
ță. O dezvălui pe loc: 
am un singur dușman 
pe lume: dinele. Da 
că femeia seamănă cu 
mine de ce 
cu plăcere 
unui dulău, 
ce pe mine 
vește cu 
Un dine 
întotdeauna 
une. Este 
hrănii bine, 
ce eu sînt 
mătura din 
nindu-mi-se
mai alaltăieri am pri 
mit de mînc.are. Ce se 
aseamănă nu se mai 
adună ? Ori eu nu 
mai înțeleg atitea fe
nomene !

acceptă 
compania 
in timp 
mă pri 

repulsie 7
se bucură 
de afecți 

îmbăiat, 
in vreme 

scoasă cu 
casă, spu 

că nu
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editoriale
Practici

într-o pers- 
ca absol

ve integrat

iie fenomene cultu- 
ansamhln — cum e 
lui ?\lexandru Duțu, 
și originalitate în

zut și întîlniri între diriginti șî 
maiștri privind intensificarea 
educației prin și pentru muncă, 
precum și alte acțiuni de a- 
ceastă natură,

— V-aș ruga să vă referiți 
la eiiciența practică și educati
vă a acestor activități în liceul 
pe care-I conduceți.

— E un nou cîștig, pentru 
că deja o schimbare a menta
lității față de munca produc
tivă, a atitudinii. In aceste con
diții, însăși viziunea noastră 
despre cultura generală trebu
ie restructurată. In liceul nos
tru colectivul didactic și-a pro
pus să insiste asupra aplicării 
practice a cunoștințelor dobîn- 
dite la disciplinele reale — 
pentru optimizarea activităților 
practice. Totuși n-aș putea 
spune că nu mai avem elevi al 
căror mod de gîndire trebuie 
încă influențat și modificat.

— Care este experiența de 
pină acum în colaborarea cu 
întreprinderea patronatoare ?

— Au fost antrenați la a- 
ceastă acțiune și maiștrii în
treprinderilor, care suprave
ghează ncum cîte o secție a 
atelierului. Deci 
noastră a trecut 
superioară. Dar 
se datorează 
întreprinderii, 
inginerului-șef 
mai evidenția
uzinale lucrează alături cu ele- 

• vii noștri, orienlîndu-i mai efi
cient în muncă. In această ac
tivitate sînt cuprinse absolut 
toate cadrele didactice, iar în 
comitetul de părinți om con
stituit o comisie destinață a- 
sigurării desfășurării optime a 
muncii elevilor. planul

colaborarea 
într-o fază 

toate acestea 
receotivității 
maiștrilor, n 

Aș

Și 
a
D. Crăciun.
că elevii școlii

nostru de viitor se afla susți
nerea unor ore de curs în în
treprindere (la economie poli
tică, de pildă, despre prețul 
de cost, asupra căruia punctul 
de vedere al cadrelor econo
mice e prețios).

— Se prevede 
pectivă apropiată 
venful liceului să
imediat în producție. Pentru 
aceasta fiecare școală, împre
ună cn întreprinderile trebu
ie să realizeze o prognoză a- 
supra necesarului forței de 
muncă. Ce ne puteți spune a- 
supra acestei chestiuni ?

— Din inițiativa comitetului 
orășenesc de partid, în Vul
can se vn face o astfel de 
prognoză asupra capacității de 
cuprindere a absolvenților. 
Creden» că elevii noștri vor 
putea munci foarte bine după 
absolvire și n-ar strica o a- 
testare în virtutea căreia ei să 
intre în producție (de exem
plu la acoperiri galvanice și 
prelucrarea mecanică a metale
lor). Pe noi ne entuziasmează 
atelierul de lngătorie, inedit 
și care-i captivează pe copii. 
Ne trebuie, însă, o mașină 
pentru tăiat și o astfel de ma
șină există în cîteva locuri 
din Valea Jiului și stă nefo- 
losită...

— O ultimă întrebare: cum 
vedeți dumneavoastră absol
ventul de liceu ai anilor vii
tori î

— Să posede și un fond de 
cultură generală, cu cunoștin
țe operaționale, dar să fie și 
capabil să se încadreze într-o 
întreprindere pn baza deprin
derilor formate în ateliere și 
al orientării primite in liceu. 
Absolventul trebuie să 
și o calificare practică.

Noi cărți ailate sub tipar 
in Editura Politică și Enciclo
pedică vor putea fi curînd 
cunoscute de cititori.

După aparițiile in limbile 
română și maghiară volumul 
„România pe drumul constru
irii societății socialiste multi
lateral dezvoltate". cuprin-
zind cuvîntările și articolele 
din perioada mal 1971 — fe
bruarie 1972, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, va putea 
fi cunoscut de marea roasă a 
cititorilor de limbă germană.

Seria celor trei manuale 
pentru invățămîntul de 
partid : ..Principii și norme 
ale organizării și activității 
P.C.R.", „Etică și echitate so
cialistă" și volumul „Știință, 
religie, societate” (Ediția a 
Il-aj continuă prin două vo
lume noi : „Politica economi
că a P.C.R. — industrie" și 
„Politica economică a P.C.R. 

culegeri tie 
in ajutorul 
și cursanți- 
aprofundeze 

ale

ror celor care își pun între
bări cu privire la destinul o- 
mului în societatea contem
porană.

Editura Enciclopedică va 
pune curînd la dispoziția ci
titorilor o „Mică enciclope
die tehnică ilustrată", care, 
sub forma unor suite de arti
cole însoțite de scheme ex-

— agricultură”, 
lecții care vin 
propagandiștilor 
lor interesați să 
problemele economice 
țării noastre.

Colecția „Biblioteca 
lozofje și sociologie” 
bogățește cu o carte 
Ludwig Grunberg — 
logia și condiția umană" 
crarea se adresează atît 
cialiștilor cît și unor 
cercuri de intelectuali,

de fi
se im- 
nouă : 

„Axio- 
'. Ltt- 

spe- 
largi 
tutu-

Tinerii Văii
(Urmare din pag. 1)

pură dorință. TOȚI TINE
RII municipiului Petroșani 
au fost prezenți la datorie.

Inginerul șef al I.A.S. Ha
țeg, Traian Mihăilă. ne-a vor
bit călduros despre ei. nc-a. 
confirmat un adevăr măreț :

— Tinerii Văii Jiului au 
făcut minuni in aceste zile. 
Zeci de hectare au fost re
coltate. S-a muncit organi-

plicative în culori, va pre
zenta succint rolul și modul 
de funcționare al principale
lor aparate și mașini utilizate 
azi în mod curent, precum și 
diverse realizări importante 
ale tehnicii moderne.

In colecția „Enciclopedia 
de buzunar" va apare o serie 
<le traduceri: din limba en
gleză, cartea Iui C. F. A, 
Pantin „Raportul dintre știin
țe astăzi", interesant pentru 
specialiști ca. și pentru oa-

menii de cultura, Ferdinand 
Brunctiere — „Evoluția ge
nurilor in istoria 11161310111*“ 
— traducere din franceză — 
și „Julius Caesar", lucrare a 
istoricului și criticului en
glez Rex Varner, tradusă pî- 
nă acum în principalele limbi 
de circulație mondială.

Diverse problematici ale 
culturii românești sînt dezbă
tute în cadrul unor cărți ce 
tratează 
rale de 
volumul 
„Sinteză 
cnltura românească”, studiul 
util pentru cunoașterea miș
cării spirituale autohtone, cît 
și a influențelor care au con
tribuit la conturarea profilu
lui culturii românești con
temporane — si lucrări, de 
arie mai rcstrînsă. precum 
„Luceafărul” de Mihail Tri- 
teanu, un studiu al revistei 
de cultură, literatură și artă 
eu.același nume.

Din colecția „Orizonturi* 
a Editurii Enciclopedice o 
mențiune specială se cuvine 
pentru „Mit-legendă-adevăr". 
de Alexandru Babeș, iar din 
seria „Enciclopedia de buzu
nar” „Mttnl creștin — filiații 
și paralele" (autori Paul Bă
lă și 
prin 
vesc 
istă.

Octavian Chețan), care 
studii documentate ser- 
acțiuni de educație ate-

Jiului pe ogoarele hafegane
rat. disciplinat 
tele, însumând 
de porumb, cartofi 
covi recoltate, sînt 
sura strădaniei, a

iar 
sute

Zi-
au

rezulta- 
de tone 
și mor- 
pe mH- 
neîntre

cutului lor elan tineresc, 
lele acestea de toamnă 
adus numai satisfacții 
tinerilor. educatorilor 
nouă tuturor.

La orele tîrzii ale după-a- 
miezii, Petroșaniul a cunos
cut zilnic cintecele pline de

veselie ale tinerilor care se 
întorceau fericiți și entu
ziaști cu mulțumirea expri
mată în zîmbet, cu senti
mentul că azi. ca. și ieri, 
și-au împlinit cu onoare da
toria la locurile de strînge- 
re a recoltei.

...Toate cuvintele de lau
dă pentru ei, cei care iu
besc munca și se dăruiesc 
plenar ei, spre binele între
gii societăți.

Răspundem celor ce ne scriu
@ PAVEI. CAROL, Uricani, 

In baza datelor care au fost 
puse la dispoziția redacției 
îti răspundem mentionînd în 
primul rînd că vinovati de in
cidentul petrecut în seara zilei 
de 14 august a.c. la restauran
tul „Păltiniș" din Uricani, sint 
toți cei care, împreună cu 
Petre Tucă, au depășit limita 
la consumul de...bere și co
niac. Principalul vinovat este 
însă chiar cel pe care dumnea
ta încerci să-l compătimești, 
adică P. Tucă. Aflat sub influ
enta consumului exagerat de 
alcool, acesta a refuzat să se 
supună somației de a preda 
cuțitul pe care îl avea nelcgal 
asupra sa și să urmeze organul 
de miliție, a amenințat, obli- 
gind pe subofițerul Petru Țîrno- 
veanu să procedeze in conse
cință prevederilor legale. De 
altfel, în cursul anchetei ulte
rioare, cînd nu mai era sub 
influenta alcoolului, Petre Tucă 
și-a recunoscut vina, a declarat 
că nu are nici o pretenție fată 
de nimeni, iar pentru port ile
gal de cuțit i s-a dat o amendă

de 500 Iei. Toate acestea sint 
acum clare. A mai rămas de 
elucidat o problemă : ce te de
termină pe dumneata să „aperi" 
manifestările antisocial®, sfi
darea normelor de comportare 
față de organele de ordine și 
față de colectivitățile umane 
in general? Să fie oare de 
vină „curajul", „răspunderea" 
ce te caracterizează ? I

300 de lămpi cu incandescente 
care au fost deja repartizate 
pe localități, pentru înlocuirea 
celor arse din rețeaua ilu
minatului public. In aceste zi
le, echipe de electricieni se 
deplasează pe diferite străzi

efectuînd completarea rebelei 
de iluminat. Deci, s-au luat și 
se vor lua în continuare mă
suri pentru îmbunătățirea ilu
minatului pubiic în perioada 
de iarnă în toate localitățile 
din municipiu, inclusiv în car
tierele periferice.

® VASILE BELDIE, Petrila. 
O cronică rimată pe. 
toamnei capricioase din 
"in a apărut recent în 
nostru. Poate că nu ati 
rit sau nu ați sesizat 
fapt. Considerăm neindicată 
repetarea, cu atît mai mult 
cu cît varianta dv. cuprinde 
unele idei comune cu prima, 
în plus și scăderi care o fac 
nepublicabilă.

tema 
acest 

ziarul 
urmă- 
acest

*

TQ

® C. TOAN și alții din ora
șele Petroșani și Petrila. După 
cum am fost informați de con
ducerea Centrului de distribu
ire a energiei electrice Petro
șani, unitatea a primit recenl

f
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Soarele răsare la ora 6,50 și 
apune la ora 17, 08. Zile trecu
te din an — 304. Zile rămase 
— 62.

Soarele răsare la ora 6,48 și 
apune Ia ora 17,10. Zile trecu
te din an — 303. Zile rămase

© 1944 — A fost creată Uniu
nea Democrată a Poporului Fin
landez & 1923—- Proclamarea 
Republicii Turcia— sărbătoare 
națională S 1889 — A murit pu
blicistul și scriitorul democrat 
revoluționar N.G. Cernîsevski 
(n. 24. VII. 1828) ® 1918 — 
A fost înființată Uniunea Tine
retului Comunist Leninist 
(Komsomol) @ 1863 -- A. fost 
creată Crucea Roșie internați
onală ;

© 1858 — S-a născut scrii
torul Duiliu Zamfireșcu (m. 
1922); ® 1928 — A murit
Gheorghe Stroiciu, militant de 
seamă al mișcării muncitorești 
(n. 1870) @ 1920 — înființare i 
P.C. din Australia ® 1898 
S-a născut Luis Carlos Prestes, 
președintele do onoare al Par
tidului Comunist Brazilian © 
1972 — Alegeri generale în 
Canada 1956 — A fost pu-

•a*

Construim I Desăvirșim a- 
ceastă construcție într-un mi
nunat elan colectiv; ne în

cordăm puterile pentru n spo
ri neîncetat bunăstarea fiecă
ruia și a tuturor, pentru a 
consolida cuceririle clasei 
muncitoare ; creăm bunuri ma
teriale și spirituale, valorifi
căm înaltele însușiri ale în
zestratului nostru popor. In 
acest timp cu aceste prefaceri 
vizibile s-atf produs esențiale 
schimbări și în conștiința, în 
mentalitatea oamenilor. Con
structorii și-au făurit și propri
ul lor profil moral, corespun
zător menirii pe care și-au a- 
sumat-o pentru a răspunde cît 
mai bine sarcinilor care le 
stau în față, pentru a merita 
cinstea de a fi socotiți adevă- 
rafî OAMENI AI MUNCII.

Este firesc așadar ca în o- 
Tînduirea noastră așezată pe 
aceste puternice temelii —
conștiință, competentă, efort 
susținut din partea fiecăruia 
în marele angrenaj al muncii 
— noțiunea de odihnă să nu 
poată fi separată de preciza
rea : Binemeritată, ea dobîn- 
dind un conținut nou. care 
ne-o face și mai prețioasă : 
vacanțele sînt o parte din sa
lariul social, dreutul la con
cediu — în condiții an de 
mai prielnice — este scris
constituția tării alături și in
disolubil legat de dreptul fi; 
ecăruia la muncă. Odihna este 
pentru omul muncii un popas 
de urcuș. E răgazul necesar 
care reface energiile după da
toria împlinită, pentru o nouă 
etapă, pentru noi bătălii și

mun- 
14158. 
dind 

ce 6

victorii în producție.
Anul acesta, în Valea Jiului, 

au plecat in stațiunile de o- 
lihnă și tratament peste 6663 
oameni ai muncii din care 3826 
numai oameni din adîncul mi
nelor noastre; odihnă la 
te 426, odihnă la maro 
Cifre care impre.sioneazlî 
valoarea reală a grijii
poartă statul socialist omului. 
Fără îndoială odihna presu
pune înainte de toate, re
laxare. destindere.. Dar și 
pe acest interval și-au 
pus pecetea vremurile de 
acum ; odihna poate fi activă 
împlinind adesea mulțumiri si 
desfătări pe care mai anevoi*- 
le poți avea — în varietatea 
șî deplinătatea lor — în cursul 

inului. Minerul "Zaharin Con
stantin cu familia a vizitat 
Italia, Eremie Nagy cu a sa 
familie Uniunea Sovietică. 
Concediul do odihnă mai în
seamnă lectura pe îndelete a 

vizionarea unor 
drumeție prin 
noastre peisaje

*>n
"n

unei cărți, 
spectacole, 
splendidele _____
de-a lungul și de-a latul tării, 
s-port și (să mi uităm asta!) 
visare,..

Ne reîntoarcem îmbogățiți de 
amintiri, împrospătați, 
mai dornici să dăruim 
precupetire toate forțele noas
tre tării pe care o construim 
pentru noi și pentru urmașii 
noștri. Latinii spunvau : utile- 
dulci — să unim folositorul cti 
plăcutul. Așadar, vacante nlă- 
cuto si folositoare, ODIHNA 
BINEMERITATĂ !

încă 
fără

Dem. O. IONAȘCU

Din sălile de judecată
Costesc Andrei și Adăscâlî- 

ței Constantin — foști anga
jați la U.U.M.P. au dovedit, re
cent in plină stradă, că au o ma
re pasiune pentru lupte. încăie
rări. Astfel, fiind în star® de 
ebrietate ci au acostat pe A.I., 
I.N. și P.V. asupra cărora s-au 
năpustit fără vreun motiv. Tn 
urma acestei „demonstrații'1 
de forță amîndoi au fost pe
depsiți cu cîte trei luni închi
soare contravențională.

★
Humă Mibai din orașul Vul

can a. socotit că trebuie să-și 
înnoiască garderobn. Magazi
nul de confecții nu corespun
dea insă gusturilor dumnealui 
și s-n hotărît să intre în dife
riți* locuințe de unde s-a au-

toservît cu numeroase obiecte 
de îmbrăcăminte. Cotrobăind 
prin. locuri nepermișe lui a a- 
juns însă intr-o altă ..locuință" 
pentru un an și șase luni, un
de, nu mai are nevoie de <> 
garderobă atît de pretențioasă.

★
Fiind angajat ca muncitor la 

cabana turistică „Buta”, Torok 
Peter profitînd de faptul că 
turiștii erau plecați prin îm
prejurimi și-a însușit din baga
jele lor un aparat de radio 
„Mamaia" și numeroase obiec
te de îmbrăcăminte, Incercînd 
să Ic vîndă la Petroșani, a fost 
prins și condamnnt la un an 
închisoare.

★
Simțindu-se „grav bolnav" 

(era în stare de ebrietate)

CuinpSnașu Aurel din Petro
șani s-a dus pentru o consul
tație cu plata la policlinica 
din oraș. In sala de așteptare 
bo-ala sus-numitului s-a mani
festat printr-o criză violentă. 
El a insultat mai multi cetă
țeni care se aflau acolo și în 
cele din urmă a scos din priză 
un radiator și l-a izbit de pe
rete. Personalul medical i-a a- 
tras atenția să se liniștească. 
El însă nu voia să audă: a 
proiectat radiatorul în direcția 
celor care încercaseră să-l 
calmeze. In prezent. în urma 
unei consultații do rîndul a- 
cesta neplătită, este ..internat" 
pentru un an, la închisoare.,

Nicolae GHERGHIN, 
judecător

Sv
blicată Declarația guvernului 
sovietic cu privire lu bazele 
dezvoltării și întăririi priete
niei și colaborării între U.R.S.S. 
și celelalte țări socialiste.

FI L E
Duminică 29 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Trei din Virginia ; Republica : 
Osceola ; PETRILA : Doar un 
telefon ; LONEA — Minerul '■ 
Astă seară dansăm în familie ; 
ANINOASA; Fericit cel care 
ca Ulise...; VULCAN: Săptă- 
mîna nebunilor ; LUPENI — 
Muncitoresc : Așteptarea ; Cul
tural : Ferma din Arizona ; 
URICANI: Farmecul ținuturi
lor sălbatice.

toți; 13,Ou Radiojurnal. Sport : 
13,15 Tononiat. internațional — 
muzică uțpară; 14,00 Unda ve
selă; 11,30 Recital în trei: Antla 
CMugăreanu, Caterina Valente 
și Roberto Carlos: 15,00 Bule
tin de știri; 15,05 Uvertura „Re
gele Lear" de Hector Berlio-z:
15.30 Selecțiuui din opereta „O- 
klahoma" de Rodgers; I6J10 Se
rial radiofonic pentru tinerii 
ascultători: „Săgeata de foc" ;
16.30 Refrene pentm toate 
Uratele; 17,00 Cîntec, joc. șl voie 
bună; 17,15 Azi, în Româniu;
17,25—19,20 Fotbal. Transmisiune 
directă : România — Albania, 
în preliminariile campionatului 
mondial; Radiojurnal: 19,20 Arii 
din opere, interpretate de Re
nata Tebaldi; 19,30 Estrada du
minicală; 20,45 Consemnări de 
Fred Mahler: 52,0(1 Radiojurnal: 
22,10 Panoramic sportiv; 22,5(1 
Moment poetic. Seară de toam
nă;
8,00

17,2.5 Fotbal: Romania — Alba
nia, în preliminariile cam
pionatului mondial.
In pauză: „Fotbal în cu
pele europene" — rezumat 
filmat;

publicitate

19.20 1W1 de seri:

1M0 Telejurnal. In cinstea ani
versării Republicii — crn 
niea marii întreceri;

20.00 Reportajul vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușcscn în 
Belgia și Luxemburg:

20,45 Chită Irina Loghin și Pe 
tre Săb&deanu;

21.«o Film artistic: „Steaua de 
tinichea". Cu Henry Fon
da. Anthony Perkins, Bet
sy Palmer:

22,30 Muzică ușoară din Turcia;

22,50 Telejum»! — sport.

Luni 30 octombrie
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

LegendaRepublica : Micul 
scăldător ; PETRILA ; Doar un 
telefon ; LONE A — Minerul ■ 
Incidentul; ANINOASA : Feri
cit cel care ca Ulise...; VUL
CAN : 19 fete și un marinar: 
LUPENI — Muncitoresc : Aș
teptarea ; Cultural: Anchetato
rul ;URICANI: Farmecul ținu
turilor sălbatice.

PROGRAMUL Buletin
dn știri; 6,05 Concertul dimine
ții; 7,00 Radiojurnal: 7,45 Avan
premieră cotidiană; 8,00 Suma
rul presei; 8,08 Ilustrate muzi
cale; 3,00 Ora satului; 10.00 Ra 
dlomagiuiînul femeilor; 10,30 
Succese ale discului; 11,00 Bu
letin de știri: 11,05 IntUnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat: 11,35 Cîntă Tony
Christie: 12,00 De toate pentru

24,Wl Buletin de știri; 0.03— 
Estrada nocturnă.

DUMINICĂ 29 OCTOMBRIE

LUNf 30 OCTOMBRIE

,17.30

13J»

Deschiderea emisiunii. 
Curs de 
Lecția a.

Căminul;

limba francezi.
26-a (reluare);

*,15 Deschiderea 
Gimnastica

emisiunii, 
pentru toți:

S,30 Cravatele, roșii

10,00 Viațs «atitlui;

11,19 Mari muzicieni la. Bucu
rești; Antonio de Almeida 
și rigorile «itnroniilor 
Haydn:

12,00 De straja patriei;

Tui

12,M Emisiune în limba maghia
ră. Emisiune <le teatru : 
.Steaij» fâră nume";

14,10 „360 de grade";

16.35 „Plerduți în spațiu" — se
rial științifico-fantastic. In 
distribuție: Guy Williams, 
Ju'ns Ixx-kart. Mark God
dard, Angela Cartwright. 
Jonathan Harris, Marla 
Kristen, Billy Muny. 
Primul episod; „Va pasa
ger în plus”:

Sceua — 
tualltatn și critica teatrală;

19,011 Săptăroîna în imagini;

18,40 emisiune de a<-

ISJO Telejurnal. In cinstea ani
versarii Republicii — cro 
niea marii întreceri:

20,00 Avanpremiera-.

20,05 Urii retor:

20,2# Prim-pl.Tn: Petre constau- 
lin — Erou al Muncii So
cialiste, miner la Lupeni;

30.45 Roman foileton: „Elisabeth 
R“. „Jocul tle-a căsătoria" 
— partea I. In distribu
ție: Glenda Jackson, 
naW Hines, Robert 
John Shrapnel. 
Pickles;

21,30 Steaua fără nume;

■22,30 24 de ore.
Realități în lumea 
lului.

no-
Hardy.
V7 ivi an

capita*

nnlă.
I.M.S. — jumătate 

aragaz cu butelie, 
ietiță. Petroșani,

PIERDUT legitimația de st. • 
viciu pe numele Plugarii Do
rin, eliberată de mina I.onea. 
O declar

VÎND
Carpați,
cercei aur 
str. Independenței, bloc 33, a- 
parlament 7

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Colda Gbeor- 
ghe, eliberată de mina Paro- 
șeni. Declar nulă,

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele S'corei loan, 
eliberată de O.P.T. Petroșani. 
Declar nulă.

Ziua de 23 octombrie a.c. j 
orele 12,45, orașul Petro* j 
șani, statia de autobuz de 
pe bulevardul Republicii si
tuată la întretăierea cu stra
da ce duce înspre grădina 
de vară ..Constructorul". 
Plouă mărunt și rece peste 
case, peste oamenii care aș
teaptă venirea autobuzului 
și peste autobuzul cu nr. 31 
MD 3202 care vine vijelios 
mînat de șoferul Cristea.

Oprește, sau mai bine zis 
se face că oprește, iar că
lătorii se înghesuie grăbiți 
care mai de care; unii vor 
să urce, alții încearcă să se 
dea jos. Prin fată, prin spa-

HOTÂ

inadmisibile

ie, m3 rog, pe-unde se nime
rește că e grabă mare. Cei 
mai sprinteni reușesc per
formanta, cei mai neajuto
rați nu. Iși încearcă norocul 
și o bătrînică. Se agată de 
bară, dar cînd să pună pi
ciorul pe scară, autobuzul 
o la din loc. Reușește totuși 
să se mențină cîțivn metri, 
mergînd așa lîrîș apoi nu o 
mai țin puterile și cade în
tre roată șî bordura trotu
arului Emoții, spaimă, țipe
te. Din fericire totul rămîne 
la atît. Intîmplarea s-a do
vedit mult mai cumsecade 
decît șoferul în cauză șî bă- 
trînica "» scăpat nevătăma
tă. Dar, accidentul a plutit 
prin aer și nu un accident 
oarecare.

De ce ? Și mai ales pină 
cînd se vor mai practica a- 
seinenea atitudini iresponsa
bile din partea unor condu
cători auto 1 Există obliga
ția prin lege ca aceștia să 
oprească regulamentar în 
stații și *;ă nu plece pină 
cînd taxatoarea nu-i ■asigu
ră, pînă nu le anunță bîno- 
cuvîntata formulă: „gata la 
urmă” ! Și atunci cum de nu 
se respectă această preve
dere? Cui» de se îngăduie 
unor zănatici să pună in 
primejdie integritatea cor
porală, sau chiar viata unor 

n-au altă vină 
nevoiți să se

res-

oameni ce 
decît că sînt 
folosească do serviciile lor?

Conducerea unității
pectiv n I.G.C. — o chemată 
să ia în acest caz semnalat 
astfel do măsuri, îneît să 
servească de învățătură tu
turor 
simți 
bravuri.

Așteptăm 1

celor care s-ar mai 
tentați In asenv-nca

V. D.

Statornicirea
unul climat

favorabil muncit
(Urmare din pag, î)

le, 
să 
mai activ pe comuniști pentru 
întronarea unui climat de mun
că cu adevărat rodnic, stimu
lativ, declanșator al potente
lor colectivului în toată pleni
tudinea lor. Surprinde neplă
cut faptul că la mina Dîlja ac
țiuni ca „ziua brigadierului" 
,, an fost, dar nu se mai a- 
plică" după cum se exprim 
cineva la fata locului. Oare 
n-ar putea fi cuplată o ase
menea acțiune cu o „zi a sec
torului", să zicem. in care lu
nar cel puțin să 
cadru 
brigăzile care vor fi izbutit să 
obțină în perioada respectivă 
cele mai frumoase realizări pe 
frontul cărbunelui. Prezenta 
unor 'invitați. a pionierilor, 
poate chiar a propriilor copii, 
a formației artistice cu un 
program atractiv destinat ce
lor mai buni mineri 
natură să apropie, 
oamenii unul de altul, 
să tindă către noi
„Atmosfera de 
îmbunătățită, 
efort mai mare 
se cuvine să punem mai mult 
suflet..." Am reprodus cuvin
tele inginerului Nistor Ciută, 
șeful sectorului II pentru că 
ni s-a părut bogate în sem
nificații. demne de a deveni 
pentru toți oamenii minei o 
tintă care merită atinsă cu 
orice preț.

organizatia U.T.G. trebuie 
sprijine mult mai concret,

fie într-un
sărbătoresc felicitate

hr fi de 
să lege 

■>~-i facă 
împliniri,

muncă trebuie 
Ni se cere un 

în acest sens,

I.A.P.L Petroșani»
Angajează urgent:

Condițiile de angajare penlru șoferi : să po
sede carnet de conducător auto A.C.

Pentru zidari și tâmplari să fie calificați în me
seriile respective.

Angajările se fac conform H.C.M. 914/1963 
și Legea nr. 12/1971.

Relații suplimentare se pot obține zilnic, de 
la birou! personal al trustului, din Petroșani str. 
Republicii nr, 92, telefon 1616—1624.
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încheierea vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în Luxemburg
Dejun oferit in cinstea Altețelor lor, Marele Duce și Marea Ducesă de Luxemburg

Sîmbătă, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au 
oferit un dejun în onoarea 
Altețelor lor, Marele Duce 
Jean de Luxemburg și Marea 
Ducesă Charlotte.

Au participat Pierre Gre
goire, președintele Camerei 
Deputaților, Pierre Werner, 
președintele guvernului, Euge
ne Schaus, vicepreședinte, G. 
Thorn, ministrul afacerilor ex
terne, J. Buehler, J. Dupong, 
M. Mart, Camille Ney, miniș
tri, membri ai parlamentului,

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Alteță,
■ Doamnelor și domnilor,

Aș dori, în primul rînd, să 
vă adresez un salut călduros 
cu prilejul participării la a- 
cest dejun, pe care l-am ofe
rit în cinstea Altețelor Voas
tre.

Ne aflăm de două zile în 
frumoasa dumneavoastră țară. 
Avem impresii deosebit de 
plăcute, începînd cu primirea 
pe care ne-ați rezervat-o Al
teța Voastră, guvernul, în 
frunte cu primul ministru, 
precum și oficialitățile și 
populația din Luxemburg și 
din orașul pe care l-am vizi
tat astăzi. Desigur, timpul a 
fost scurt, dar impresiile sînt 
cu atît mai pline, pentru că 
am încercat să căutăm ca în

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ 
cu privire la principiile relațiilor dintre 

Republica Socialistă România și Marele Ducat de Luxemburg
(Urmare din pag. 1)

Ele declară că principiile 
fundamentale formulate în 
prezenta declarație nu afec
tează drepturile și obligațiile 
lor menționate mai sus.

Republica Socialistă Româ
nia și Marele Ducat de lu
xemburg proclamă solemn vo
ința lor de a pune la baza 
relațiilor lor reciproce și a ce
lor cu toate celelalte state 
următoarele principii :

1. — Dreptul fiecărui stat 
Ia independență, Ia libertate 
și la suveranitate șî obliga
ția fiecărui stat de a trăi în 
pace și de a întreține relații 
de bună vecinătate cu celelal
te state.

2. — Dreptul inalienabil al 
fiecărui popor de a-și alege 
sistemul său politic, economic 
și social, corespunzător voin
ței și intereselor proprii, în 
deplină libertate și fără nici 
un amestec străin.

3. — Egalitatea în drepturi 
a tuturor statelor și, în con
secință, dreptul fiecărui stat 
de a participa la examinarea 
și rezolvarea problemelor in
ternaționale care îl privesc.

4. — Neamestecul în trebu
rile interne ale altui stat sub 
nici o formă și sub nici un 
motiv.

Pentru Republica Socialistă România
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat

GEORGE MACOVESCU 
ministrul afacerilor externe

Pentru Marele Ducat de Luxemburg
PIERRE WERNER

ministru de stat. Președintele guvernului

GASTON THORN 
ministrul afacerilor externe

COMUNICAT
cu privire la vizita președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Marele Ducat de Luxemburg

La invitația Altețelor lor, 
Marele Duce Jean de Lu
xemburg și a Marii Duce
se Josephine-Charlotte, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut o vizită 
de stat în Marele Ducat de 
Luxemburg, în zilele de 27 și 
28 octombrie 1972.

In cursul șederii lor în Ma
rele Ducat de Luxemburg, șe
ful statului român și membrii 
delegației sale au vizitat capi
tala și orașul Esch-sur-Alzette.

Autoritățile și poporul lu
xemburghez au făcut pretutin
deni înalților oaspeți români o 
primire călduroasă, expresie 
a prieteniei și stimei dintre 
cele două țări și a ospitalită
ții poporului luxemburghez.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de llie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor exter
ne, Ioan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, Gheorghe Oprea, consi
lier al președintelui Consiliu
lui de Stat, Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul R.S. Româ
nia în Marele Ducat de Luxem
burg, a avut convorbiri cu 
președintele guvernului lu
xemburghez, Pierre Werner, 
și cu ministrul afacerilor ex
terne, Gaston Thorn. Au par
ticipat, de ambele părți, con
silieri și experți.

Convorbirile, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de 

personalități ale vieții politi
ce, economice și culturale din 
Luxemburg, alte persoane ofi
ciale.

Au participat, de asemenea, 
Ilîe Verdeț, George Macoves- 
cu, loan Avram și celelalte 
persoane oficiale române care 
îl însoțesc pe șeful statului 
român.

In timpul dejunului, care' 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de cordialitate, președinte
le Nicolae Ceaușescu și Ma
rele Duce Jean au rostit toas
turi.

aceste două zile să cunoaștem 
cît mai mult din preocupările 
poporului dv. Cunoșteam hăr
nicia poporului dv., dar întot
deauna la noi se spune că 
este mai bine să vezi o dată 
decît să auzi de zece ori. Și, 
într-adevăr, trebuie să vă spun 
că sîntem plăcut impresionați 
de ceea ce am văzut în aces
te zile.

Sîntem. de asemenea, plăcut 
impresionați de spiritul de a- 
miciție pe care l-am întîlnit 
aici. Aceasta este o expresie 
a bunelor relații dintre po
poarele noastre care, după 
cum se știe, datează de mult 
timp, dar, abia după cel de-al 
doilea război mondial, în ulti
mii ani îndeosebi, au căpătat 
o dimensiune nouă. Desigur, 
popoarele noastre sînt atașate

5. — Inviolabilitatea fron
tierelor statelor și integrita
tea teritorială și, drept con
secință, recunoașterea faptului 
că orice tentativă din partea 
unui alt stat îndreptată împo
triva unității naționale sau 
integrității teritoriale consti
tuie o atingere adusă păcii și 
securității internaționale.

6. — Rezolvarea diferende
lor dintre state numai prin 
mijloace pașnice.

7. — Abținerea de la orice 
iei de constrîngere de ordin 
militar, politic, economic sau 
de altă natură, renunțarea la 
amenințarea cu forța sau la 
folosirea forței împotriva al
tui slat, sub nici un pretext. 
Această dispoziție nu aduce 
atingere dreptului natural de 
legitimă apărare individuală 
sau colectivă al fiecărui stat, 
conform articolului 51 din 
Carta Națiunilor Unite.

II. Republica Socialistă 
România și Marele Ducat de 
Luxemburg proclamă voința 
lor comună ■

1. — Să dezvolte și să ex
tindă relațiile lor prietenești și 
cooperarea în domeniile poli
tic. economic, tehnologic, ști
ințific, turistic, cultural-artis
tic și uman și de a face din 
aceasta fundamentul relațiilor 
lor reciproce ;

prietenie, sinceritate și înțele
gere reciprocă, s-au referit 
la relațiile dintre România și 
Luxemburg și la probleme ac
tuale ale relațiilor internațio
nale.

In dorința de a răspunde 
aspirațiilor de pace, apropie
re și înțelegere ale popoarelor 
român și luxemburghez, de a 
dezvolta, în continuare, pe 
toate planurile, relațiile de bu
nă vecinătate și de cooperare 
între cele două state, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele gu
vernului luxemburghez. au 
semnat, la 28 octombrie 1972, 
o Declarație solemnă comună 
cu privire la principiile relați
ilor dintre Republica Socialis
tă România și MaTele Ducat 
de Luxemburg.

Cele două părți au eviden
țiat cu satisfacție cursul favo
rabil al relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și 
Marele Ducat de Luxemburg 
și au subliniat importanța și 
utilitatea contactelor directe 
între oamenii de stat din ce
le două țări. Ele au examinat 
posibilitățile de a dezvolta în 
continuare cooperarea lor în 
domeniile politic,. economic, 
tehnologic, științific, cultural 
și uman și de a face din a- 
ceasta fundamentul relațiilor 
lor reciproce.

Acordînd o atenție deosebi
tă relațiilor economice dintre 

■ cele două țări, părțile au sa
lutat evoluția pozitivă pe ca
re o cunosc în ultimii ani 
schimburile comerciale și de 
altă natură.

Ele au convenit să acțione

cauzei cooperării șî păcii și, 
tocmai de aceea, există acest 
curs bun.

Am purtat convorbiri cu 
primul ministru și alți membri 
ai guvernului dv. Am semnat 
astăzi o declarație în care 
sînt cuprinse principiile de 
bază ale colaborării dintre ță
rile noastre în toate domenii
le de activitate și, totodată, 
sînt cuprinse, dacă se poate 
spune așa, angajamentele 
României și Luxemburgului de 
a acționa pentru afirmarea 
principiilor noi de egalitate 
și respect între națiuni pe 
plan internațional, de a face 
ca fiecare popor să-și poată 
consacra eforturile spre pro
gres fără nici un amestec din 
afară, să-și aleagă calea dez
voltării, așa cum o dorește el. 
Toate acestea ne dau dreptul 
să apreciem că vizita a fost 
deosebit de fructuoasă, cu re
zultate deosebit de bune și să 
sperăm că ea va marca un 
moment nou, de o importantă 
deosebită în dezvoltarea re
lațiilor viitoare dintre țările 
noastre și, totodată, va fi și

Toastul Marelui Duce Jean
Domnule președinte,
Amabilele cuvinte pe care 

le-ați rostit cu privire la vizi
ta dumneavoastră în țara mea 
ne-au emoționat foarte mult. 
Eu vă mulțumesc pentru ama
bila dv. invitație și vom fi, în
tr-adevăr, fericiți să venim și 
să vizităm frumoasa dumnea
voastră țară.

2. — Să dezvolte, cu res
pectarea drepturilor și obliga
țiilor menționate în primul 
capitol, cooperarea economică 
reciproc avantajoasă, acordind 
o atenție deosebită extinderii 
în ritm accelerat a schimbu
rilor comerciale, eliminării 
progresive a obstacolelor care 
pot apare în calea acestor 
schimburi și a cooperării in
dustriale, tehnologice și ști
ințifice ;

3. — Să dezvolte cooperarea 
mutuală in vederea intensifi
cării schimburilor în domeni
ile științei, culturii și artelor, 
îmbunătățirii informării in toa
te domeniile și să promoveze, 
prin schimburi, prin diversele 
forme de legături dintre cele 
două popoare, o mai bună 
cunoaștere reciprocă și apro
piere între români și luxem
burghezi.

III. Republica Socialistă 
România și Marele Ducat de 
luxemburg proclamă voința 
lor comună :

să dezvolte raporturile lor 
prietenești și de cooperare cu 
statele Europei și lumii în
tregi, să acționeze în vede
re adoptării de măsuri efecti
ve în domeniul dezarmării ;

să participe in mod activ 

ze pe toate căile în vederea 
dezvoltării cooperării economi
ce reciproc avantajoase, acor
dînd o^tenție deosebită extin
derii schimburilor comerciale, 
cooperării industriale, tehnice și 
științifice și perfecționării in
strumentelor acestei cooperări. 

Rezultatele eforturilor în a- 
cest sens au fost ilustrate prin 
semnarea, cu ocazia vizitei, de 
către miniștrii afacerilor ex
terne ai României și Luxem
burgului, a unui acord cu pri
vire la transporturile aeriene 
civile și a unui acord de co
operare în domeniul turismu
lui.

Guvernul luxemburghez a 
notat cu satisfacție intenția 
guvernului român de a desem
na un însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii So
cialiste România la Luxem
burg.

Procedînd la un larg schimb 
de păreri cu privire la situa
ția internațională actuală, ce
le două părți au exprimat ho
tărîrea lor de a acționa în mod 
constant în direcția menținerii 
și consolidării păcii, cît și a 
dezvoltării unei cooperări 
fructuoase între toate statele, 
indiferent de orînduirea lor 
socială, pe baza principiilor 
enunțate în Declarația solem
nă comună cu privire la prin
cipiile relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și 
Marele Ducat de Luxemburg.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea participării tuturor 
statelor interesate la rezolva
rea problemelor stringente ale 
vieții internaționale și dezvol
tarea raporturilor de bună ve
cinătate și înțelegere recipro

o contribuție la realizarea 
securității europene, la cauza 
păcii internațiohale. Sînt deo
sebit de mulțumit, deci, de re
zultatele vizitei.

In cursul acestei vizite, încă 
din primele noastre convorbiri, 
v-am adresat invitația ca, îm
preună cu Alteța Sa Ducesa, 
să vizitați România. Am înțe
les că ați acceptat această in
vitație și vă așteptăm cu mul
tă plăcere în România, sperînd 
că vă veți simți bine.

Cu aceste impresii ne întoar
cem în România. Vizita pe ca
re am făcut-o și la dv. și în 
Belgia constituie o acti-itate 
importantă pentru colaborarea 
între pop^ ‘.e noastre și sper 
că vom extinde această cola
borare.

Vă rog să fiți de 'acord cu 
mine și să toastăm pentru fe
ricirea și bunăstarea poporului 
luxemburghez.

Pentru un ogres continuu 
al relațiilor dintre România și 
Luxemburg,

In sănătatea Alteței Sale Du
cele și a Alteței Sale Ducesa !

Mă folosesc de această oca
zie pentru a reliefa urările pe 
care rioi le facem — Marea 
Ducesă și eu însumi — precum 
și cpmpatrioții noștri pentru 
fericirea dv. și a Doamnei 
Ceaușescu, pentru bunăstarea 
și prosperitatea Republicii So
cialiste România.

fiecare in parte, precum și în 
înțelegere cu toate celelalte sta
te interesate, la realizarea se
curității în Europa, conform 
principiilor enunțate în capi
tolul I al prezentei declarații;

să coopereze în eforturile 
lor urmărind întărirea rolului 
Organizației Națiunilor Unite 
în menținerea păcii și securi
tății internaționale, a progre
sului economic și social al 
tuturor popoarelor și a rezol
vării diferendelor dintre sta
te numai prin mijloace paș
nice.

IV. In vederea aducerii la 
îndeplinire a stipulațiilor pre
zentei declarații, Republica 
Socialistă România și Marele 
Ducat de Luxemburg vor dez
volta consultările dintre ele 
la toate nivelurile, în special 
prin întîlniri periodice ale 
miniștrilor afacerilor externe, 
prin folosirea căilor diploma
tice obișnuite și prin schim
burile de vizite și întilnirile 
periodice ale reprezentanților 
lor.

întocmită la Luxemburg, la 
28 octombrie 1972, în două e- 
xemplare. fiecare în limbile 
română și franceză, cele două 
texte avînd aceeași valabili
tate.

că în Europa, în interesul pă. 
cii regionale și mondiale.

Acordînd o atenție deosebi
tă problemelor privind secu
ritatea europeană, părțile au 
reafirmat hotărîrea lor de a 
participa activ la reuniunea 
pregătitoare de la Helsinki în 
vederea convocării, cît mai 
curînd posibil, în 1973, a Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, cu par
ticiparea, în toate fazele, a 
tuturor statelor interesate.

Cele două părți s-au pronun
țat pentru realizarea de măsuri 
eficace de dezarmare.

Părțile au reafirmat convin
gerea lor că problemele liti
gioase dintre state, încorda
rea și conflictele care mai 
dăinuie în diferite părți ale 
lumii trebuie să-și găsească o 
soluționare numai prin mij
loace pașnice.

Părțile au subliniat rolul 
important, care revine Organi
zației Națiunilor Unite în 
menținerea păcii și securității 
internaționale și s-au pronun
țat pentru sporirea eficacității 
acestei organizații pe baza 
principiilor înscrise în Cartă.

Cele două părți au expri
mat satisfacția pentru rezulta
tele vizitei președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, în Marele Ducat 
de Luxemburg. Ele și-au ex
primat convingerea că aceas
tă vizită a contribuit Ia o mai 
bună cunoaștere reciprocă și 
la dezvoltarea fructuoasă a 
relațiilor dintre cele două țări 
în folosul popoarelor lor, al 
păcii, înțelegerii și cooperării 
în Europa și în întreaga lu
me.

(Urmare din pag. 1)

nic detașament în lupta anti
fascistă. In această citadelă 
proletară a fost organizată, cu 
trei decenii în urmă, în plină 
prigoană hitleristă, o grevă 
generală care a avut un larg 
ecou în mișcarea de rezisten
tă europeană.

Esch-sur-Alzette — această 
așezare muncitorească cu 
vechi tradiții revoluționare, 
cunoaște o atmosferă sărbăto
reasca. Ea primește vi
zita șefului statului ro
mân. Pe frontispiciul in
stituțiilor publice, pe înal
tele furnale care străjuiesc o- 
rașul sînt arborate drapelele 
de stat ale României și Lu
xemburgului.

Numeroși localnici — ma
sați pe străzi, salută cu cor
dialitate și simpatie pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Coloana oficială de mașini, 
escortată de motocicliști, opreș
te în piața din centrul civic 
al orașului.

Șeful statului român este 
întîmpinat cu căldură de pri
marul Arthur Useldinger.

Mulțimea aflată în piață — 
bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici — aclamă îndelung, 
flutură stegulete cu tricolorul 
românesc.

O gardă militară prezintă 
.onorul.

Apropiindu-se de înalt» oas
peți, o fetită, cu obrajii îm
bujorați, oferă flori.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și persoa
nele oficiale române care îl 
însoțesc în vizita în Luxem
burg, sînt conduși, apoi, în 
sediul primăriei.

In holul de la intrare, se 
află drapelele de stat ale Ro
mâniei și Luxemburgului, în
cadrate de portretele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
și Marelui Duce Jean.

Fastuoasa sală a Consiliu
lui Primăriei găzduiește o ce
remonie, în cadrul căreia îi 
sînt prezentate șefului statu
lui român oficialitățile locale.

Exprimînd, cu acest prilej, 
satisfacția și bucuria pe care 
o împărtășesc cetățenii ora
șului cu prilejul vizitei șefu
lui statului român, primarul 
Arthur Useldinger a spus î

Consider o deosebită cinste 
de a vă ura bun sosit la 
Esch-sur-Alzette, primul oraș 
muncitoresc din Luxemburg. 
Populația noastră este mîndră 
de a primi pe reprezentantul 
unei țări al cărei popor, ca 
și. al nostru, . a. luptat cu e- 
roism împotriva fascismului.

Poporul nostru a marcat, în 
acest an, împlinirea a trei de
cenii de la greva generală 
declanșată împotriva ocupan
tului hitlerist, eveniment care 
a avut un mare răsunet în 
întreaga Europă. Poporul nos
tru s-a ridicat ca un singur 
om împotriva recrutării forța
te a tineretului luxemburghez 
în armata germană și contra 
anexării tării de către Ger
mania. In ' uzinele orașului 
nostru, cuvîntul de ordine Ia 
grevă generală a fost urmat 
masiv. De aceasta, noi sîntem 
mîndri.

Prin lupta comună împotri
va fascismului, înaipte și în 
timpul celui de-al doilea răz
boi mondial, poporul luxem
burghez s-a apropiat de toate 
popoarele Europei, victime ale 
invaziei și ale terorii, inclu
siv poporul român.

Admirăm lupta poporului 
român, al cărui demn repre
zentant sînteti, domnule pre
ședinte. Ați militat încă din 
tinerețea dumneavoastră în 
rîndurile combatanților anti
fasciști. In 1933, la vîrsta de 
15 ani, ati fost arestat pen
tru prima dată și ati cunoscut 
apoi calvarul neîncetat al in
ternării în lagărele de con
centrare cele mai grele și în
chisorile cele mai inumane, 
întocmai ca și tovarășii dum
neavoastră, nu ati slăbit lupta,

Plecarea din 
Luxemburg

Sîmbătă după-amiază, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu și per
soanele oficiale care îl înso
țesc au plecat din Luxemburg 
spre București.

Aeroportul Findel este 
împodobit cu drapele na
ționale ale României _ și Lu
xemburgului. Președintele Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc la aeroport 
împreună cu Marele Duce 
Jean al Luxemburgului și Ma
rea Ducesă Charlotte.

Șeful statului român își ia 
rămas bun de la personalită
țile luxemburgheze venite la 
aeroport: Pierre Gregoire, 
președintele Camerei Deputa- 

dimpotrivă, mînia oarbă a duș
manului a determinat la dum
neavoastră hotărîrea fermă de 
a lichida, o dată pentru tot
deauna, orice fel de opresiu
ne fascistă asupra poporului 
român, hotărîrea de a con
strui o nouă societate, o so
cietate a dreptății și a păcii.

Bilanțul cu care se prezintă 
astăzi poporul român repre
zintă o elocventă demonstra
ție a reușitei sale. Intre cele 
două războaie mondiale, 
România era o tară rămasă 
în urmă din punct de vedere 
tehnic și comercial. După vic
toria forțelor populare, au 
fost luate importante măsuri 
economice și politice pentru 
a smulge poporul român din 
mizerie, foame și analfabe
tism. De atunci, agricultura 
tării dumneavoastră a cunos
cut o enormă dezvoltare, in
dustria s-a dezvoltat conside
rabil. Ati făcut un mare efort 
în domeniul electrificării. 
Planul cincinal 1966—1970 a 
dus la o puternică dezvoltare 
a forțelor productive și la ri
dicarea considerabilă a nive-, 
lului de viată al întregului 
popor. îndeplinirea planului 
cincinal în curs este promi
țătoare : progresînd într-un 
ritm.de 11,5 la sută, producția 
industrială globală a depășit 
larg previziunile planului.. Re
colta cerealelor obținute anul 
trecut a înregistrat nivelul 
cel mai ridicat atins pînă a- 
cum de țara dumneavoastră. 
V-ati angajat să îndepliniți 
acest plan cincinal în patru 
ani și jumătate. Vă dorim 
cele mai bune succese în a- 
ceastă sarcină.

Pentru a avansa mai repe
de și mai eficace pe calea 
construcției unei societăți noi, 
poporul român aspiră Ia in
stituirea unei păci durabile în 
întreaga lume. Această dorin
ță, el o împărtășește cu toa
te popoarele lumii. Această 
dorință, el o împărtășește cu 
poporul luxemburghez, care, 
prin situația sa geografică, a 
avut totdeauna de . suferit de 
pe urma confruntărilor conti
nentala și mondiale.

Perspectivele unei destin
deri pe continentul nostru se 
concretizează. Prin semnarea 
tratatelor sovieto-vest-german 
și polono-vest-german, prin a- 
cordul ■ cvadripartit asupra 
Berlinului occidental, a fost 
făcut un pas important spre 
această destindere, atît de do
rită de popoare. Schimburile 
culturale și economice, care 
s-au intensificat în cursul 
ultimilor ani între toate ță
rile Europei, reprezintă o altă 
contribuție importantă.

Propunerea făcută de către 
țările participante la Trata
tul de la Varșovia de a se or
ganiza o conferință privind 
securitatea și cooperarea eu
ropeană a fost primită favo
rabil în toate țările. Astăzi 
toate guvernele se declară de 
acord asupra necesității aces
tei conferințe, care ar urma 
să aibă loc la începutul anu
lui 1973 și care va marca o 
mare cotitură în relațiile din
tre țările Europei. Eâ va tre
bui să instituie pe continentul 
nostru un sistem de securitate 
și de cooperare în care să nu 
mai fie loc pentru armament 
și conflicte militare. Europa 
nu va mai fi niciodată la 
originea conflictelor grave, 
care de două ori au condus 
la un război mondial sălbatic.

Vizita dumneavoastră în 
Luxemburg, domnule preșe
dinte, constituie o mărturie a 
acestei situații noi din Euro
pa. Ea va fi o importantă con
tribuție la organizarea și reu
șita conferinței europene de 
securitate și cooperare.

Domnule președinte, ați ve
nit la noi, ați văzut tara noas
tră, ați luat contact cu po
porul nostru și sperăm că 
veți duce cu dumneavoastră 
cele mai frumoase amintiri din 
această vizită.

In numele populației ora
șului nostru, vă urez o plăcu
tă ședere în Luxemburg.

Vă rugăm să transmiteți 
compatrioților dumneavoastră 
cele mai bune urări de suc

ților, Pierre Werner, ministru 
de stat, președintele guver
nului,Eugene Schaus, vicepre
ședinte al guvernului, Gaston 
Thorn, ministrul afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

O gardă militară prezintă 
onorul. Cei doi șefi de stat 
trec în revistă garda de o- 
noare aliniată pe aeroport. 
Sînt intonate imnurile națio
nale ale celor două țări.

La scara avionului, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
deosebită cordialitate de ‘Ma
rele Duce Jean . al Luxembur
gului și Marea Ducesă Char
lotte.

La 16,15, ora locală, avionul 
prezidențial decolează, îndrep- 
tîndu-se spre București. 

ces în construcția unei Româ
nii noi, fericite și prospere.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus:

Aș dori, în primul rînd, să 
vă mulțumesc pentru primi
rea pe care ne-ați făcut-o, 
pentru cuvintele calde adresa
te României' și poporului meu.

Vizita pe care o întreprin
dem în Luxemburg este o ex
presie a relațiilor de colabo
rare și prietenie dintre popoa
rele noastre. Intr-adevăr, în 
decursul istoriei lor, și popo
rul român și poporul lu
xemburghez au avut mul
te de îndurat, au trebuit 
să ducă lupte grele pen
tru a-și asigura ființa națio
nală, libertatea și independen
ta. In timpul celui de-al doi
lea război mondial, popoarele 
noastre au dus o luptă activă 
împotriva fascismului, pentru 
a crea condiții ca popoarele să 
se dezvolte în libertate, cores
punzător năzuințelor fiecărei 
națiuni.

Trăim, astăzi, într-o perioa
dă de mari transformări. In 
Europa însăși s-a accentuat 
cursul destinderii, s-au solu
ționat o serie de probleme ca
re, în trecut, au menținut în
cordarea, sînt pe cale de a 
se rezolva și alte probleme — 
mă refer, în primul rînd, la 
normalizarea relațiilor dintre 
cele două state germane — 
Republica Democrată Germa
nă și Republica Federală a 
Germaniei. Intre statele euro
pene cu orînduirî sociale di
ferite, așa cum sînt și țările 
noastre, s-au obținut rezulta
te pozitive pe calea colaboră
rii. Au fost create, astfel, pre
misele pentru începerea pre
gătirii conferinței general- 
europene și organizarea ei în 
cursul anului viitor. Este de 
înțeles ca toate națiunile eu
ropene, care au avut așa de 
mult de suferit în cursul ce
lor două războaie mondiale, 
pornite din Europa, să fie vi
tal interesate ca pe acest 
continent să se instaureze re
lații noi, menite să asigure 
fiecărui popor o dezvoltare 
corespunzător voinței sale, 
fără nici un amestec din afa
ră, să asigure pacea fiecărui 
popor. Să realizăm o aseme
nea colaborare care să exclu
dă folosirea forței, amenință
rii cu forța sau orice altă pre
siune pentru soluționarea pro
blemelor care se pot ivi între 
state și, dimpotrivă, să se ac
ționeze pe calea politică a 
tratativelor, în soluționarea 
tuturor problemelor. Să facem, 
deci, ca Europa să devină un 
continent al colaborării și 
păcii, să poată contribui la 
dezvoltarea civilizației și a 
păcii în lumea întreagă. In a- 
cest spirit a acționat și acțio
nează România.

Avem convingerea că po
poarele europene vor realiza 
o colaborare trainică între 
ele. In cursul vizitei pe care 
o efectuăm în frumoasa dum
neavoastră tară, ne-am întîl- 
nit cu multi cetățeni, am avut 
convorbiri cu primul minis
tru și membri ai guvernului 
dumneavoastră. Am constatat 
cu satisfacție dorința recipro
că de a dezvolta colaborarea 
în toate domeniile de activi
tate. Apreciem că există 
căi de extindere a relațiilor e- 
conomice, tehnico-științifice, 
culturale în următorii ani, in
clusiv schimburilor turistice.

Trebuie să menționez, de 
asemenea, primirea deose
bită de care ne-am bucurat 
din partea Alteței sale și, 
în fine, întîlnirea de astăzi 
cu dumneavoastră, cu locuito
rii acestui important centru 
muncitoresc din Luxemburg. 
Trebuie să vă spun cu sin
ceritate că mă simt deosebit 
de bine în rîndul producăto
rilor de oțel, care au un rol 
important în creșterea bogă
ției Luxemburgului și sper 
că și în dezvoltarea colaboră
rii dintre țările noastre. De 
aceea, aș dori să vă adresez, 

Sosirea în Capitală
(Urmare din pag. 1)

cu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leon- 
te Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Pe
tre Blajovici, Cornel Burti
că, Miron Constantinescu, Mi
hai Dalea, Ion loniță, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan, Ion Stă- 
nescu, Ștefan Andrei, Ion Dîn- 
că, împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, generali».

Au fost de față însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Bel
giei la București, Lionel de 
Mey, cu soția, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în țara 
noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Miile de bucureșteni, pre- 
zenți pe aeroport, fac o caldă 
manifestare de dragoste, de 

în numele muncitorilor meta- 
lurgiști români, dumneavoas
tră, tuturor metalurgiștilor 

din acest oraș, ca și din 
întreaga țară, un salut 
călduros și să-mi exprim 
convingerea că între raeta- 
lurgiștii din țările noastre — 
între toți muncitorii — se vor 
dezvolta relații strînse de co
laborare.

încă o dată, mulțumindu-vă 
pentru primirea pe care ne-o 
faceți, doresc să vă urez nu
meroase succese, multă ferici
re și sănătate. (Aplauze).

Șeful statului român sem
nează, la plecare, în Cartea 
de onoare a primăriei.

Vizita continuă la uzinele 
siderurgice Arbed-Belval, crea
te în anul 1911. Această ma
re unitate industrială este, în 
fapt, o întreprindere siderur
gică integrată, ea dispunînd 
de surse proprii de aprovizio
nare cu minereuri și cocs, 
realizînd întreaga gamă de 
produse laminate și unele 
produse prelucrate, cum ar fi
trefilatele. Arbed-Belval 
una dintre 
tante uzine de acest fel 
Europa. Producția ei do 
brut se 
la 6,1 milioane tone, iar 
de laminate — Ia 5 milioane 
tone.

este 
cele mai ințpor- 

din 
oțel 

cifrează — anual — 
cea

Președintele Nicolae
Ceaușescu este întîmpinat de 
directorul general al uzinelor, 
Rene Schmit. In numele con
siliului de administrație, al 
direcției generale și al tutu
ror specialiștilor și muncito
rilor, Rene Schmit a spus :

îmi revine deosebita o'noa- 
re de a vă adresa, domnule 
președinte, cele mai cordiale 
urări de bun venit. Aceste u- 
rări nu se adresează numai 
președintelui ConsiliuluiI de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, ci și omului a cărui 
clarviziune politică a deschis 
căile unei colaborări fruc
tuoase între țările noastre, a- 
tît pe plan economic, cît și 
pe plan social și cultural.' Țin 
să vă exprim satisfacția noas
tră față de evoluția cooperă
rii dintre România și Luxem
burg, cooperare la care con
tactele între oamenii de stat
sau oamenii de afaceri, pre
cum și între cetățenii țărilor 
noastre au adus o contribuție 
importantă și fertilă.

în continuare, Jean-Marc 
Wagener, directorul uzinelor, 
a prezentat unele date semni
ficative privind activitatea 
întreprinderii Arbed, pe linia 
modernizării, diversificării și 
perfecționării producției.

Arbed-Belval este un com
plex industrial care cuprinde 
două uzine integrate, o uzină 
de fontă, o centrală electrică 
și alta de oxigen. Gazdele a- 
rată că aici se folosesc ma
terii prime extrase din mine
le situate în apropiere, cu 
mijloace tehnice dintre cele 
mai avansate. Se subliniază 
că preocuparea centrală a 
specialiștilor se îndreaptă spre 
valorificarea deplină a aces
tor materii prime, cu un con
ținut mai sărac în minereu. 
In această ordine de idei, es
te relevat faptul că s-au pus 
la punct o serie de procedee 
originale, care își dovedesc 
ridicata lor eficiență economi
că.
Președintele Nicolae 

Geaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți vi
zitează apoi unele sectoare 
ale uzinei, șeful statului ro
mân se întreține în mod cor
dial cu specialiștii, interesîn- 
du-se îndeaproape de rezulta
tele obținute în domeniul re
ducerii cocsului, al creșterii 
producției, al obținerii unui 
oțel de calitate cît mai înal
tă.

In cursul aceleiași di
mineți, președintele Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți ro
mâni s-au înapoiat în capita
la Marelui Ducat.

deosebită stimă, conducătoru
lui partidului și statului nos
tru. Se ovaționează minute în 
șir „Ceaușescu — P.C.R." — 
..Ceaușescu — P.C.R.", cetă
țenii Capitalei exprimîndu-și 
îndelung bucuria de a-1 în- 
tîmpina pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la reîntoarcerea sa 
din vizitele oficiale pe care 
le-a efectuat în Belgia și Lu
xemburg. Ei au ținut astfel 
să-și manifeste satisfacția pen
tru rezultatele cu care s-au 
încheiat aceste vizite, pentru 
perspectivele pe care le-au 
deschis dezvoltării în conti
nuare a relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre țara noas
tră și cele două state, să a- 
ducă mulțumiri conducătoru
lui partidului și statului nos
tru pentru noua contribuție 
adusă la cauza păcii și înțe
legerii între popoare, a secu
rității în Europa și în întrea
ga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu cordialitale a- 
clamațiilor îndelungi, urărilor 
de bun sosit adresate de cetă
țenii Capitalei.

(Agerpres)
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