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O etapă importantă 
în electrificarea traseului 

Minția-Flliași

Terminarea lucrărilor
de centralizare
electrodinamică

în stația C.F.R. iscroniColectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri ai lotului de centralizări electrodinamice București a înregistrat un nou succes: terminarea lucrărilor de centralizare electrodinamică a stației C.F.R. Iscroni, obiectiv important in cadrul lucrărilor de electrificare a traseului Mintia — Filiași.Centralizarea electrodinamică a stației Iscroni va permite reducerea considerabilă a timpilor de manevră și. implicit, creșterea traficului prin această stație. In același timp, se va obține o deplină siguranță a circulației trenurilor de marfă și de pasageri. Este de menționat faptul că echipamentul de automatizare necesar noii instalații este produs aproape in intregime in țară.In cinstea zilei de 23 August echipele de centralizare e- leclrodinamică conduse de Gheorghe Bitca, Florian Dirnea, Gheorghe Bilgăr s-au angajat să monteze electromecanlsme- le de macaze și stațiile radio înaintea termenului planificat pentru punerea în funcțiune. Realizarea obiectivului propus înainte de termen și in bune condițiuni, constituie un bun prilej pentru a adresa întregului colectiv felicitări și urări de noi succese in realizarea importantelor obiective de investiții legate de modernizarea transportului feroviar pe unul din cele mai dificile trasee ale țării.
Depășiri la producția 

de cărbuneUltimele zile ale semestrului 1 al anului reprezintă pentru colectivul sectorului 11 al E.M. Vulcan un bun prilej de mobilizare in vederea realizării și depășirii sarcinilor de plan. Rezultatele bune înregistrate la nivelul sectorului sînt sintetizate prin depășirea pină în prezent a planului cu peste 450 tone.In abatajele sectorului cele mai bune rezultate le-au obținut minerii din brigada condusă de Vespasian Catană, de la abatajul frontal nr. '203. din stratul 13, care înregistrează depășiri ale producției și productivității muncii în proporție de peste 102 la sută.Sectorul realizează în această lună și o depășire a volumului planificat de lucrări de pregătiri, lucrări care urmăresc in principal, punerea in funcțiune a abatajului frontal din stratul 13, blocul VIII, ce va fi dotat cu un complex mecanizat de abataj de tip OMKT. primul dat in exploatare Ia E.M. Vulcan.Dintre grupele de pregătiri s-au remarcat cele conduse de Dumitru Sănăuțeanu, care execută planul înclinat de cap, și Simion Pădureanu plan înclinat de transport și de aeraj,rmbele lucrări executate in vederea pregătirii noului abataj MontatLa obținerea acestor succese și-au adus contribuția prin- lr-o hună organizare a muncii și crearea unui climat de disciplină și maiștri mineri Năstase Briulung și Constantin Popescu și maistrul electrician Mircea Bercu.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA 1 Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Federală 

Germania

La secția Petrila a Exploatării de preparare a cărbunelui Valea Jiului de mult timp s-a simțit necesitatea unui sistem simplu economie și e- ficient pentru colectarea mecanizată a probelor de cărbune preparat înainte ca acesta să fie încărcat în vagoane Condiția principală pe care trebuie s-o satisfacă acest sis tem. pe lingă posibilitatea luă rii probelor mecanizat, era aceea ca probele să reprezinte fidel, obiectiv, calitatea sortului d? cărbune. Acest lucru
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IFoaile rar se intimplă să vezi afișat in autobuzele noastre de călători uri tabel cu ta-
Iriful. Mai mult, nici taxatoarele nu le au.Așa stind lucrurile, călătorii știu pe de rost cît costă un bilet de la o stație la alta. Dar, uneori fie că tarifele se schimbă... peste noapte, fie că unii controlori iși fac cu prea mult zel datoria, cetățenii sînt făcuti de două parale

____________

că nu au bilete corespunzătoare și coborîți din mașină, unde se nimerește.Așa s-a intîmplat într-una din zile (15 iunie a.c., ora 9,15) în cursa 31 HD 3609 Aeroport - Piața Victoriei. Cetățenii obișnuiți cu prețul de 50 bani din Aeroport pînă la stația de la maternitate, s-au trezit din „neștiință" la glasul unei controloare „cu ochelari și prea liberă de gură" (n.n. din scrisoarea primită la redacție semnată de Nicolaina Mi- huț). Cei care au îndrăznit să se apere, au regretat căci domnia sa controloarea, i-a pus la punct replicîndu-le : „vă învăț eu cum se trăiește; cine face economie la bilet, să-și rupă pingelele". Acesta fiind „verdictul", dar mai ales de rușinea unui scandal nepermis, lumea a coborit din autobuz, preferind să-l aștepte pe următorul sau „să-și rupă pingelele"...Astfel a înțeles o controloare să aplice legea. Deși, în cazul de față, cind tariful nu era afișat în autobuz și nici taxatoarea nu-l avea, argumentele nu erau de partea dumneaei. ȘLapoi, legea-i lege, să fie aplicată, dar cu dreptate și mai ales pe tonul bunei- cuviințe.
I. FIERARII

O „perlă" crescută într-o fostă luncă a Jiului: Cartierul 8 Martie din Petrila. Foto : Ion LEONARD

O inovație la preparația Petrila:

Coiecforul mecanic de probe de calitateeste impus și de noile standarde,1 cu atît mai mult cu cît vechile metode de colectat probe din vagoane cereau un mare volum de muncă fizică, iar probele colectate prezentau un grad mare de subiectivitate datorită faptului că la so" urile de cărbune compuse, de exemplu, 0—80 mm se producea o segregație granulo- metrică, iar diferitele clase granulometrice au și calități diferite. Deci, colectorul de probe putea influența subiectiv, voit sau nevoit conținutul

Succesele in muncă, în extracția cărbunelui dau satisiacții justificate minerilor de la Dilja. Iată un schimb al unei brigăzi fruntașe: cea condusă de brigadierul Mihai Cosma de Ia sectorul 1.Șeful de schimb Marin Ghica șl ortacii din schimbul său sînt hotăriți să contribuie șl în continuare la succesele sectorului, Ia ale întregului colectiv al minei.
COLECTIVELE RAMASE ÎN URMA

subCu sentimentul de harnici făuritori ai bunurilor materiale și spirituale, dar și d? stăpîni dbsoluți. a: roduluimuncii noastre urmărim zilnic mersul activității productive în uzine, fabrici, pe șantiere și pe ogoare cu interesul sporit pe care ni-1 dă convingerea că tot ce se realizează prin munca noastră, a tuturor, este în interesul Înfloririi patriei, creșterii necontenite a bunăstării celor ce muncesc. Fiecare victorie obținută în această uriașă desfășurare de energii creatoare dinamizată de apelul conducătorului iubit al partidului și poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresat întregii națiuni socialiste de a îndeplini cincinalul înainte de termen, constituie un tonic izvor de satisfacții și încredere in viitor. Pentru noi, cei ce trăim și muncim pe aceste meleaguri, prilejul celor mai mari bucurii îl constituie succesele prin cai"? minerii noștri își aduc aportul la creșterea tăriilor de oțel și sporirea izvoarelor de lumiriăși căldură ale țării.Zeci și zeci de brigăzi, cum sînt cele conduse de Petre Constantin, de la Lupeni, sau 

cărbunelui preparat. De aceea, în planul tematic de inovații pe. acest- an. al întreprinderii a fost prevăzută găsirea u- nei metode însoțite de aparatura corespunzătoare de colectat probele din șuvoiul de cărbune ce se încarcă în vagoane.Recent, inginerul Sabin Flo- rea, șeful secției Petrila a Exploatării de preparare a cărbunelui Valea Jiului, a creat un sistem pentru colectarea mecanizată a probelor de calitate din cărbunele ce se în
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lupa exigenteiConstantin Grădinaru, de Ia Uricani, Constantin Scutaru, și Pavel Tașnadi, de la Dîlja, Ioan Cojocaru de la Gonea și altele, numeroase colective mai mari, cum sînt cele ale sectoarelor IV și V de la mina Lupeni ne oferă pilde grăitoare de pricepere hărnicie și tenacitate. In toate împrejurările aceste colective au găsit resursele morale și fizice pentru a învinge greutățile cu care au fost confruntate, în- deplinindu-și lună de lună sarcinile, în mod exemplar.Dar, iată că acestui fenomen caracteristic zilelor noastre realitatea îi opune șl elemente de contrast izbitor. Cu- toate că pe ansamblul bazinului nostru planul producției de cărbune s-a îndeplinit, în perioada care a trecut de la începutul anului, lună de lună, o treime din sectoarele de producție și un număr proporțional de abataje nu și-au îndeplinit sarcinile de plan. Apare evident faptul că importantele cantități de cărbune extras peste plan prin e- fcrturile depuse de colectivele fruntașe, în loc să se adauge realizărilor obținute pe economia națională, au trebuit 

carcă in vagoane, îndeplinin- du-se condiția ca probele să reprezinte. cu obiectivitate calitatea sortului de cărbune respectiv. Aparatura noului sistem este simplă, ușor de ma nevrat și elimină munca fizică grea a colectorilor de probe care înainte vreme trebuiau să urce și să coboare de pe fiecare vagon. Inginerul Sabin Florea este după cum se știe și autorul aparatului automat de colectare a probelor 'le cărbune brut de la exploatările miniere, inovație care la 

să „acopere" golurile create prin neîndeplinirea planului de către alte colective care nu și-au folosit îr. întregime potențialul uman și tehnic. E- liminarea acestor rămîneri în urmă, îndeplinirea ritmică a planului de către fiecare a- bataj, sector, și exploatare pe calea realizării productivității fizice programate, reprezintă, la ora actuală, una din cele mai mari rezerve de creștere a producției de cărbune, de sporire a eficienței economice în unitățile noastre miniere. Dar cu toate că a- cest lucru e îndeobște cunoscut mulți din conducătorii situați pe diferite trepte ierarhice ale exploatărilor — cadre tehnico-inginerești, șefi de sectoare, maiștri, brigadieri — s-au obișnuit într-a- tît cu acest fenomen încît nu-și mai consacră energia cuvenită găsirii de soluții care să conducă la lichidarea neritmicității ci, dimpotrivă, fac o adevărată risipă de e- nergie în căutarea de... justificări I înlăturarea anomali-G. ADAM
(Continuare in pag. o 3-a)

Petrila funcționează de 12 ani și care este generalizată la toate preparațiile de cărbune.Noul, aparat, construit de inginerul Sabin Florea, execută operația de colectare a probelor de cărbune preparat pe ambele linii de încărcare fără oprirea fluxului tehnologic, dovedind o mare precizie în stabilirea indicilor de calitate la toate sortimenteleEmilian DOBOȘ preparația Petrila

Joi, cea de-a treia zi a vizitei președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, in Republica Federală Germania, a continuat, în fapt, dialogul fructuos desfășurat la Bonn și Gymnich. Cadrul definit în timpul convorbirilor politice la nivel înalt româno—vest-germane, dorința reciprocă de a se acționa în continuare pentru dezvoltarea colaborării și cooperării reciproc avantajoase, de a găsi noi forme și mijloace care să permită diversificarea colaborării, pe multiple planuri, au fost întregite de contactul direct și nemijlocit cu realitățile țării gazdă.Obiectivele economice înscrise pe agenda vizitei au fost, în felul lor, adevărate imagini- etalon ale dezvoltării industriale a R.F.G.,. reprezentînd, totodată, grăitoare mărturii ale colaborării și cooperării dintre aceste, uzine și întreprinderile similare din România.La ceasurile dimineții, eli
Cuvîntul președintelui Consiliului de 

administrație a! concernului, Peter von MengesDomnule președinte,In numele concernului „Gu- tehoffnungshutte", al tuturor salariaților care lucrează in uzinele concernului și al oaspeților prezenți aici, în o- noarea dumneavoastră, vă urez din suflet dumneavoastră, doamnei Ceaușescu și membrilor suitei dumneavoastră lin cordial bun sosit in inima Ruhr-ului. pe pămîntul unei întreprinderi in care de peste 200 de ani se fabrică rnașini- unelte.Vizita dumneavoastră, domnule președinte, constituie pentru noi o deosebită onoare și bucurie.Dumneavoastră constituiți pentru noi nu numai simbolul unei politici înțelepte și curajoase in interesul destinderii și al contactelor dintre țările Europei, indiferent de o- rinduirea lor socială, ci și reprezentantul poporului român, față de care ne simțim deosebit de apropiați.Admirăm realizările națiunii române, care sînt legate de inițiativa și energia dumneavoastră, și care au transformat și modernizat hotăritor înfățișarea industrială a țării
La Consiliul de Stat

Solemnitatea decorării unor cadre medicaleLa Consiliul de Stat, a avut loc joi o solemnitate în cadrul căreia au fost înminate unor cadre medicale, diplomele și însemnele de „Medic emerit al Republicii Socialiste România", acordate printr-un decret, cu prilejul „Zilei Sănătății", pentru merite deosebite in domeniul ocrotirii sănătății populației din tara noastră, pentru contribuția adusă la afirmarea medicinii românești, la dezvoltarea invătămintulul și cercetării științifice în acest domeniu.In cadrul aceleiași solemnități au fost decorați cu ordinul „Meritul Științific" și ordinul „Meritul Sanitar" o seamă de personalități ale vieții noastre medicale.Prin același decret au mai
Plenara Consiliului Culturii 

și Educației SocialisteJoi s-au desfășurat lucrările Plenarei Consiliului Culturii și Educației Socialiste. A- lături de membri ai Consiliului, au luat parte directori ai editurilor, teatrelor și caselor de filme, precum și președinții comitetelor județene de cultură și educație socialistă.Plenara a avut la ordinea de zi : repertoriul teatral și muzical pentru stagiunea 1973-1974, planul producției editoriale pe anul 1974 ș! programul producției de filme artistice pe anii 1974-1975.La discuții au luat parte numeroși tovarăși. 

copterele în care călătoresc tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, persoanele oficiale române care îi însoțesc, precum și Gerhard Jahn, ministrul federal al Justiției, împreună cu soția, iși iau zborul de pe o pajiște din vecinătatea reședinței, îndreptîndu- se spre Oberhausen. Este survolată pitoreasca ■ vale' a Rinului, privirile odihnindu-se pe panoramica desfășurare a localităților care se țin lanț, punctate de însemnele unui peisaj tipic industrial, a cîm- purilor cu holdele date în pîrg, brăzdate de puzderie de canale.La aterizarea pe platforma din incinta uzinelor „Gute- hoffnugshutte", oaspeții sînt salutați cu deosebită cordialitate de Willy Weyer, vicepreședintele landului Renania de Nord-Westfalia, ministru de interne, și de dr. Peter von Menges, președintele Consiliului de administrație al concernului. Sînt prezenți, de asemenea, Luise Albertz, prima

dumneavoastră și, prin aceasta, au determinat creșterea prestigiului ei in lume.Grupul „GHH“, cu unitățile sale de producție, repartizate pe intreg teritoriul Republicii Federale Germania, cu cei a- proape 90 de inii de salariați ai săi, se simte legat în mod deosebit de economia României.Tehnicienii noștri sînt min- dri că au putut contribui atît Ia construirea Combinatului siderurgic de la Hunedoara, cît și a celui de la Galați, ceea ce dovedește că nivelul calitativ al tehnicii noastre este apreciat și în țara dumneavoastră.Am oferit întotdeauna cu plăcere asistență tehnică și sprijinul nostru pentru dezvoltarea tehnică a industriei dumneavoastră și pentru plasarea produselor industriale românești, considerînd că viata economică nil cunoaște căi cu sens unic : cel care vrea să vîndă, trebuie să-și ajute partenerul ca și acesta să-poată vinde. Astfel, printr-o muncă în comun, dîrză, dar plină de încredere reciprocă, desfășurată de organizațiile econo

fost conferite unor cadre medicale 285 de oidine ale Republicii Socialiste România și 750 de medalii „Meritul Sanitar".La solemnitate au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, acad. Theodor Burghele, ministrul sănătății, general-colonel Va- sile Ionel adjunct al ministrului apărării naționale, și gene- ral-locotenent Alexandru Dă- nescu, adjunct al ministrului de interne.Subliniind că solemnitatea decernării acestor inalte distincții semnifică acordarea u- nei atențiuni deosebite întregului corp medical reprezentat cu acest prilej prin cele mai

Vorbitorii au relevat că planurile tematice prezentate, prin structura și direcțiile lor fundamentale, sînt o expresie a hotărîrii oamenilor de artă și cultură de a contribui 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. Parti- cipanții la dezbateri au făcut propuneri de îmbunătățire a acestor planuri în vederea stabilirii unui echilibru și mai judicios al diferitelor compartimente, pentru creșterea 

rul general al orașului Oberhausen, Raimund SchwarZ, directorul general al Administrației orașului Oberhausen.Un mare număr de muncitori și tehnicieni, printre care și români aflați la specializare aici, întîmpină cu deosebită bucurie, cu sentimente de a- leasă prietenie și stimă pe conducătorul României socialiste. Pretutindeni este arborat drapelul de stat al țării noastre. Aplauzelor, urărilor de bun venit li se adaugă momentele sărbătorești ale scandărilor „Ceaușescu — România".Uzinele constructoare de mașini-grele din Oberhausen- Sterkrade se numără printre principalii. parteneri ai firmelor românești. Multe mașin și utilaje purtînd marca acestei prestigioase uzine se află în dotarea întreprinderilor din Reșița, Galați, Constanța.In fața mulțimii aflate pe platoul de Ia intrare, președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați de Peter von Menges, președintele Consiliului de administrație al concernului.

mice românești, de Ambasada română din R.F.G. și de societățile noastre, am creat acel climat care să constituie baza încrederii in viitor.Delegații colectivelor de sa- Iariați români care lucreazf temporar Ia „MAN“ și ,.Kirch- feld“, — firme ale concernului nostru —- sînt colaboratori tehnici apreciați, constituind de asemenea, garanții ale cooperării, ca și produsele realizate prin conlucrarea întreprinderilor românești cu cele ale concernului „GHH“. Aceste produse am dori să vi le prezentăm ulterior.Eu cred, domnule președinte, că, datorită inițiativei dumneavoastră, ar trebui să construim în comun un edificiu și mai mare pe acest fundament confirmat în practică atît de societatea mixtă cu firma „RENK“, care poate constitui un model <le referință pentru alte proiecte similare de viitor, ca și de cooperarea în domeniul elaborării fontei și oțelului, a prelucrării oțelurilor și a industriei metalelor neferoase intre Ministe-(Contlnuare In pag. o 4-a)

Înaintate figuri ale sale, tovarășul Emil Bodnaraș le-a adresat, tn numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, calde felicitări, u- tarea de noi șl mari realizări in activitatea depusă in interesul slujirii omului.In numele celor decorați a luat cuvîntul prof. dr. docent Constantin Anastasatu, rectorul Institutului de medicină șl farmacie din București, care » exprimat conducerii de partid și de stat, in frunte cu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele mai sincere și respectuoase mulțumiri. (Agerpres)

nivelului de exigență în selectarea și promovarea celor mai valoroase creații literar- artistice. O atenție deosebită s-a acordat realizării unor lucrări și manifestări artistice care să marcheze marea sărbătoare a celei de-a 30-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist.In încheierea lucrărilor plenarei, a luat cuvîntul tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste,
(Agerpres)

în ziarul de azi:
0 Din partea tuturor celor ce-și desfășoară activitatea în subteran se cere : RESPONSABILITATE SPORITA PE FIIIERA PRODUCȚIE — MUNCA — SECURITATE (în pag. a Il-a)
0 Din agenda demuncă a Comitetului sindicatului minei Dîlja• Răspundem celor ce ne scriu
0 însemnare : CLANUL... FIRECAN• Rubrica STOP• Programul TV pentru săptămina viitoare(tn pag. a IlI-a)
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Din partea tuturor celor ce-și desfășoară activitatea în subteran, se cere

INTERDICȚIIlîHlliilICTIIDe ce și cum trebuie să aplicăm

Se generalizează echiparea
minelor din Valea Jiului

cu stații telegrizumetricemărirea tot maibxgurdnid

Mijloacele de combatere a prafului

in subteran (I)Este cunoscut faptul că munca în subteran se desfășoară în condiții de spațiu, de vizibilitate, de microclimat, iiferite de cele din alte d<y- menti de activitate. De aceea este necesară cunoașterea tuturor factorilor de risc spre a se lua măsuri profilactice.Dacă acțiunea căderilor de roci, a surpărilor și exploziilor asupra organismului u- man este imediată, soldîn- du-se uneori cu accidente, acțiunea prafului are un caracter înșelător. El acționează lent, dar în mod progresiv, cauzînd apariția îmbolnăvirilor profesionale cunoscute sub denumirea de pneumoconioze. Situațiile statistice, prezentate la Conferința Internațională din București. asupra pneumoconioze- lor, au evidențiat faptul că 85 la sută din pneumoconioze provin din industria minieră.Această situație impune a- plicarea tuturor măsurilor menite să înlăture cauzele care provoacă îmbolnăvirile profesionale, cea mai râspîn- dită și mai gravă din acestea fiind silicoza. In acest scop, legislația de protecția muncii din țara noastră prevede că extragerea și prelucrarea substanțelor minerale utile să se facă cu asigurarea deplină a condițiilor lipsite de pericolul îmbolnăvirilor profesionale.In minele din Valea Jiului este» ^sjgufa^ă >condiția necesară f""4”” și combaterea eficientă prafului, la toate locurile muncă prin instalațiile aeraj și apă..Cercetările Întreprinse în ia noastră și în străinătate asupra cauzelor care provoacă Îmbolnăvirile de silicoză precum și asupra modului de evoluție și manifestare a silicozei au permis să se stabilească o serie de concluzii. In cele ce urmează vom expune pe acelea a căror importanță este deosebită și ca urmare trebuie cunoscute de către toți cei care sînt expuși mai mult sau mai puțin acestui risc, adică atît de către muncitorii din fronturile de lucru cît și de personalul tehnic de organizare conducere și control a activității extractive.Factorul principal care produce îmbolnăvirea de silicoză este conținutul de siliciu liber al rocilor, în proporții variabile de la 10-40 la sută pentru majoritatea rocilor sterile și de la 0-10 la sută pentru cărbune.

de mai mai
Cu cit concentrația de praf <la locul de muncă este mai mare cu atit riscul de îmbolnăvire creț le deoarece cantitatea părticele cu dimensiuni mici de 5 microni estemare. La operațiile la care nu se aplică mijloace de combatere a prafului, peste 90 la sută den particolele de praf sint mai muci de 5 microni, iar din a- cestea mai mult de jumătate sînt mai mici chiar de 1 micron, adică mac mici decît a mia ' parte riintr-un milimetru.Datorită dimensiunilor atît de mici ale părticelelor de praf, în condițiile de efort, prin inspirație, acestea • pătrund în organul respirator al omului, în interiorul căruia au capacitatea de a se deplasa cu ușurință și de a se instala în mai mici spații unde sînt puse unui întreg proces transformări finalizate în tiunea distructivă asupra șutului pulmonar.Din cercetările pe liniedicală efectuate pe plan mondial s-a constatat că silicoza evoluează în majoritatea cazurilor destul de încet de la un stadiu la altul, fără ca muncitorul să simtă acest lucru. Boala se face simțită abia tunqj cînd a ajuns laavansat, cînd muncitorul mai este capabil de muncă toate că vîrsta de multe nu întrece 40 de aniTrebuie cunoscut faptul dacă astăzj medicina

cetesu-de. acte-
ine-

a- stadiul nu cu ori
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câ românească a găsit medicamentul adecvat afecțiunilor reumati

ce, pe plan mondial pentru tratarea silicozei încă nu s-au găsit soluții practice. Rezultă deci că acestei maladii lipsite de semnale alarmante pe parcursul evoluției, trebuie să-i acordăm atenția cuvenită prin folosirea eficientă a complexului de măsuri tehnice de prevenire și combatere a prafului, aceasta fiind singura cale prin care la ora actuală se poate preveni îmbolnăvirea. La aplicarea acestor măsuri trebuie să se țină cont de următoarele reguli :1. Indiferent de natura rocii din care provine (steril, cărbune) praful trebuie combătut.2. Combaterea prafului se va face cit mai aproape de locul unde se formează.3. Combaterea se va aplica în toate etapele procesului tehnologic.4. In cadrul fiecărei operații generatoare de prai trebuie a- plicate simultan mai multe mijloace de combatere, deoarece nici unul aplicat singur nu asigură reducerea concentrației de prai la nivelul prevăzut de normele de protecția muncii adică 4 mg/mc de aer pentru lucrări ce se sapă în steril și 8 mg/mc pentru taje.In cela ce urmează se arăta care sint mijloacele prevenire și combatere ce buie aplicate la principalele o- perații executate în subteran pentru micșorarea concentra-

£ Nefolosirea perforajului umed la forarea găurilor de mină in steril este o abatere de la normele de protecția muncii.• ARTIFICIERI I înainte de declanșarea exploziei găurilor de mină, puneți in funcție pulverizatoarele de aer-apă.• MINERI, NU UITAȚI I in timpul lucrărilor de încărcare se produce mult praf si- licogen cu apă silicoză. peste limitele admise și nestropirea a sterilului duce la îmbolnăvirea deLa lucrările de puțeare, pentru com- prafului, este obligatorie folosirea bu-

ța- La perforarea găurilor• ~Pricipalul mijloc de prevenirea prafului este perforajul umed. Prin generalizarea acestei măsuri gradul de prăfulre în lucrările miniere în steril a scăzut de la cca 600-700 mg/mc la 4-15 mg/mc. Rezultatele măsurătorilor efectuate în• să se mărească cantitatea de apă cu care se periorează de la 1,2 — 1,5 1/min., la 2 — 2,5 1/min. Prin aplicarea acestei măsuri se asigură o mai bună reținere a prafului fin și totodată să elimină înțepenirea burghiului in gaura de mină ;• înainte de a se trece la perforare, trebuie să se stropească frontul și pereții lucrării pe distanța de 5-10 m. Această măsură are ca scop prevenirea trecerii in suspensie a pra- iului depus la operațiile precedente ;• Distanța de la front la ultimul tub ai coloanei de aeraj aspirant să fie cît mai mică, în nici un caz însă peste 4 m la steril și 2 m la cărbune spre a se preveni creșterea densității părticelelor fine în spațiul de lucru al muncitorului. La perforarea în cărbune repetarea stropirii după 4-5 găuri, reduce prăfuirea la jumătate.

baterea tajului cu fiole de apă.• Pentru evitarea migrării prafului sili- cogen in coloanele de aeraj, la refulare, se vor monta pulverizatoare.• MINERI, NU UITAȚI I La toate locurile de muncă in fund de sac cu aeraj aspirant, detectoarele de metan SȘ-2 vor fi fixate la grinda primei armături de la front, iar

la aerajul refulant la al doilea tub de aeraj.• Izolarea lucrărilor vechi este o obligație impusă de N.D.P.M.• Digurile neetanșe permit aerului prin lucrările vechi și aceasta conduce la apariția focurilor de mină.• MAIȘTRI MINERI ! Controlați de două ori pe săptămină lucrările de izolare și luați măsuri de reparare a celor stricate.• NU UITAȚI I Executarea digurilor la timp și regulamentar înlătură pericolul apariției focurilor de mină.• La abatajele suspecte de autoaprin- dere se vor efectua măsurători de temperatură la front de cel puțin două ori pe lună și se vor face analizele de gaze.• In cazul necesității închiderii unei zone cu foc, construcțiile de izolare din lucrările miniere, prin care pătrunde aerul la foc și cele din lucrările prin care se evacuează aerul, se vor închide și ele simultan.

circulația

y

Mineri șefi de brigadă și de schimb, maiștri!

Pentrumull a yxduuAUi ac In lucrările miniere din subteran, prin masurarea de la distanța a concentrațiilor ue gaze din atmosfera acestora, se folosesc stațiile telegrizumetrice.Aceste stații automate indica periodic prin inierme- aiui unor capete de măsură plasate galeriile țiile de lucrării dește astfel un mare avantaj sub aspectul securității muncii, prin controlul continuu care In caz de apariție a unor concentrații ce depășesc limitele admise, permite luarea măsurilor operative de lichidare a acestora. Rezultatele măsurării sint indicate de aparate și pot fi înregistrate pe o diagramă pentru urmărirea zilnică a emanațiilor.In cazul depășirii concentrațiilor de metan cu peste 2 la sută, pe panoul de urmărire a instalației o semnalizare acustică și punctul de centrația de pășită și în poate declanșa muncitorilor locului de muncă, pot fi dispuse în timp util măsuri de lichidare a concentrațiilor de metan sau de evacuare a personalului.O astfel de stație telegrizu- metrică, cu o capacitate de 40 puncte controlate în subteran, funcționează în cadrul minei Lupeni încă din anul 1968 și s-a dovedit de un real folos unității prin controlul continuu ce-1 exercită asupra locurilor de muncă cele mai reprezentative din punct vedere

în auataje ne cap, metan din respective.
sau în coăcentra- atmosfera be dobin-

optică indică lucru unde con- metan a fost de- consecință se alarmarea

deal emanațiilor de me-preocuparea continuă asigurarea în subteran înCentrala eon- două care funcții

MASURI
PRACTICE

în cazul

apariției unui

foc în aba

tajele cameră

galerii cu profile cuprinse tre 6-12 mp. în condițiile nea- plicării corecte a mijloacelor de combatere, indică depășirea de 2-3 ori a normei admise. De aceea pentru micșorarea prăfuirii este necesar:

lng. Ion TARCEAșeful serviciului control protecția muncii C.C.P lng. Doina PERIN1centrul de pneumoconioze C.C.P.
(Va urma)

Minerul șef de schimb va retrage toți muncitorii de la frontul de lucru, spre suitorul de aeraj, dincolo de locul unde a apărut focul.
2

1 5

Minerul șef de schimb . va trimite 1-2 munci- sâ anunțe pe maistrul mi- și dacă nu-l găsesc la pri- telefon mtilnit in drum, voitoriner mul anunța dispecerul de serviciual minei despre toca, apărut, o După trimiterea muncitorilor, maistrul minei va lua măsuri imediate ae stropire cu apă a focului, incepind stropirea de la exteriorul focului.
4

Daca retragerea nu se poate efectua spre orizontul ae bază, in curentul de aer proaspăt, se vor desface măștile de autosalvare și monta pe față, iar retragerea personalului se va .efectua ptin curentul de aer viciat pină la un circuit de aer proaspăt, g Se vor pune posturi de pază pentru oprirea accesului la abatajul cu foc și se vor anunța muncitorii din zonele 7
In cazul cînd fumul sau gazele sint în concentrații periculoase se vor evacua toți muncitorii spre curentul de aer proaspăt.

învecinate.In cazul creșterii concentrației de oxid de carbon ia peste 0,002% toate lucrările se vor executa numai cu salvatori. Conform art. 28din „Instrucțiunile anexă" laN.D.P.M. ed. 1969, la apariția unui foc, conducerea unității are obligația să întocmească imediat un plan de măsuri concret de combatere și lichidare a focului.

pentru a unor condiții de muncă deplină securitate, cărbunelui Petroșani atract,_ pentru 1973,stații telegrizumetrice urmează a fi puse in țiune la E. M. UricamE.M. Petrila. Aceste stații sini de construcție îmbunătățită permițind, pe lingă posibilitatea alarmării locurilor de muncă, deconectarea energiei electrice precum și adaptarea unor capete de măsură capa bile să urmărească creșterea- concentrațiilor carbon pentru în subteran a mină și capete
de oxid de cazurile ivirii focurilor de de măsură a-

nemometrice care măsoară vitezele curenților de aer din traseul galeriilor semnalînd deranjamentele în aerajul general.Tot pentru anul 1973, sint prevăzute a fi încă trice care tateI.M. Anina. Stațiile au capacitate de 18 puncte de măsurare fiecare, din care 6 puncte sînt prevăzute cu posibilitatea de deconectare automată a energiei electrice din abataj, în cazul în care concentrația de gaze depășește 2 la sută CH4.Programul de dezvoltare al Centralei cărbunelui Petroșani, prevede ca în următorii doi ani toate unitățile miniere din Valea Jiului să fie dotate cu stații telegrizumetrice. Prin introducerea la exploatările miniere a stațiilor telegrizumetrice se realizează următoarele avantaje :0 controlul și supravegherea locurilor cu degajări de metan se poate face anroane continuu :♦ la depășirea conținutului de metan, stațiile aver*i- zează și pot decupla energia electrică din zona afectată ;se cunoaște în orice moment metan cît și Iui ; după constatarea pericolului pot fi dispuse măsuri de evacuare a personalului și măsuri de lichidare a concentrațiilor periculoase ;poate fi verificată activitatea măsurătorilor de gaze și a artificierilor Ia efectuarea lucrărilor de puscare :# prezenta stafiilor, controlul centralizat și automat al atmosferei locurilor de muncă din subteran breec-ă un climat moral ridicat, de liniștire, atit pentru personalul ce activează în subteran cit și pentru conducerea minei.Un singur dezavantaj se intîmpină și anume posibilitatea controlului intr-un singur punct, deobicei la tavan, fără ca să poată fi cunoscută situația în profilul lucrărilor ceea ce obligă la prezența ținui mijloc suplimentar de detecție portativ, respectiv prezența inetanoineLieloi AUER, a detectoarelor SȘ-2 sau a interferometrelor.

trei stații de tip urmează la E. M.
achiziționate telegrizume- AMT — 3a fi mon-Paroșeni ți -

situația emanațiilor de atit local pe ab">f*ie pe ansamblul sectoru-

lng. Petru 1OS1P, serviciul control protecția muncii C.C.P.
Pagină realizată la cererea

CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI

Un domeniu unde trebuie manifestată exigență sporită, responsabilitate maximă

LUCRĂRILE
/

pentru prevenireaFocurile de mină apar în subteran datorită circulației aerului prin lucrările vechi și uneori chiar în lucrările noi în curs de execuție, ca urmare a unor lucrări de izolare executate nereglementăr, respectiv executării unei » susțineri defectuoase.Prin circulația aerului în lucrările vechi, finde au rămas unele cantități de cărbune neexploatat sau prin masivul de cărbune fisurat, se produce oxidarea cărbunelui și apar succesiv autoîncălzirea și autoaprinderea cărbunelui.In cele ce urmează ne vom ocupa de lucrările de izolare. Construcțiile de izolare se pot împărți în două grupe : construcții provizorii și definitive.Construcțiile provizorii se fac din prelate, pături umede, diguri din seîndură, baraje din saci de nisip, iar cele definitive sînt dopurile de ram-

izolare se de situația de muncă
bleu, diguri din butuci și argilă, diguri din beton turnat sau din betonite.Construcțiile de execută în funcție existentă la loculsau în lucrarea respectivă astfel :— barajul din saci de nisip se construiește acolo unde nu se poate realiza un dop de rambleu sau realizarea acestuia ar dura prea mult. Sacii de nisip trebuie să fie din material rezistent la umezeală (sacii de hîrtie se rup). Barajul din saci de nisip se face pe o lungime de cel puțin 5 metri de galerii și la adăpostul lui se construiește digul definitiv ;— dopurile din rambleu se execută prin rambleierea totală cu ..căciulă* a galeriei pe o lungime conform programului de închidere stabilit;— digurile din butuciargilă se construiesc în locu-cu
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rile cu presiune unde nu se pot construi diguri din zidărie. Un dig regulamentar din butuci cu argilă trebuie construit în felul următor: din butuci de lemn cu lungimea de 0,5 metri se execută două diguri simple la distanța de 0,3 — 0,4 m iar spațiul dintre ele trebuie umplut cu argilă bătută ; argila dintre cele două diguri trebuie incastrată în pereții galeriei cu 0,25 metri mai adine decît digurile din butuci. Pentru evitarea crăpăturilor, la prepararea argilei pentru construirea digurilor se va folosi saramură cu concentrație. cu 3 la sută clorură de natriu. Pentru sclivisirile periodice la digurile din butuci cu argilă se folosește o so-14 luție de 3 la sută clorură de natriu și 5-7 la sută de calciu.Digurile zidite se iese în locurile unde nea nu le poate distruge. A- ceste diguri trebuie să aibă o grosime minimă de 0,3 m iar după terminarea lor trebuie sclivisite cu mortar de ciment și după caz se vor etanșa cu elastromeri atît digul olt și pereții și tavanul galeriei pe o distanță de cel puțin 0,5 metri de la dig. Distanta dintre bolțari va fi de circa 30 mm.Locul digurile nească— să fie construite în stabile, iar atunci cînd se construiește în roci nestabile să fie susținut suplimentar 3-5 metri de o parte și de alta atunci cînd situația te ;— digurile te în pereții pină la rocă— accesul

nu21Ia

clorurăconstru- presiu-

unde se construiesc trebuie să îndepli- următoarele condiții : roci
a digului o permi-incastra- minieretrebuielucrăriitare ;spre diguri trebuie să fie ținut în bună stare iar profilul să fie liber pentru controlul și întreținerea lor;l.n diguri se vor monta două țevi : una în partea superioară, pentru controlul gazelor, cu diametrul de 25 mm prevă-

Șia

zută cu un ventil sau cu un dop cu filet și a doua țeavă, cu diametrul de 50 — 75 mm montată în partea inferioară, pentru scurgerea apelor care la capătul dinafară se va termina cu un „gît de lebădă*1, care trebuie tinut în permanentă plin cu apă.La digurile de la orizontul de cap și cele construite între orizonturi, montarea conductelor de scurgere a apelor este necesară.In conformitate cu art. din instrucțiunile anexăN.D.P.M., controlul construcțiilor de izolare trebuie efectuat astfel :• MAIȘTRI MINERI de două ori pe săptămină zilnic digurile de izolare focurilor ;• ȘEFUL DE SECTOR SAU AJUTORUL SĂU — o dată pe lună și săptămînal digurile de izolare a focurilor ;• ȘEFUL SERVICIULUI (BIROULUI) AERAJ ȘI PROTECȚIA MUNCII — va efectua eontrolul și va organiza luarea probelor și măsurarea temperaturilor cel puțin o dată pe lună :• INGINERUL ȘEF (DIRECTORUL TEHNIC AL EXPLOATĂRII) — va verifica lunar registrul „de evidență a construcțiilor de izolare" pu- nîndu-și viza.Defecțiunile constatate la controale precum și rezultatul controalelor efectuate de personalul tehnic de conducere vor fi trecute în registrul „de evidență a lucrărilor izolare" la fiecare control cut. Registrul va fi ținutserviciul (biroul) aeraj și protecția muncii.Toate digurile vor avea un număr de ordine înscris vizibil pe o tăbliță în fața digului.In general la unitățile miniere ale Văii Jiului problema lucrărilor de izolare — In special a digurilor — precum

de fala

și celorlalte măsuri menite să preîntîmpiue focurile de mină, li se acordă atenția cuvenită. Totuși ia unele exploatări s-au constatat și unele defecțiuni la diguri. De pildă la E.M. Petrila, în data de 18 iunie a.c., la abatajul cameră nr. 6 E stratul 3, orizontul XI, blocul ze,o, digul de beton nu era etanș și veneau gaze din lucrările vechi, roșeni digul de blocul 3 centru cu numărul de E.M. Vulcan, în data de mai, digul de închidere transversala nr. 6, 590, stratul 3, blocul VIII, era crăpat și veneau gaze din lucrările vechi.Deficiențe de acest gen s-au mai întîlnit la E.M. Itonea în data de 5 mai, unde digul din transversala nr. 24, orizontul 565, stratul 3, blocul II nu a- vea tablă cu numărul de ordine. Și la E.M. Dîlja în transversala nr. 3, stratul 5, blocul I la data de 17 aprilie a.c., în atacarea I în fața digului erau materiale depozitate, iar o armătură era ruptă. Ea aceiași abataj, în atacarea nu era construit dig de dere.Neexecutarea la timp crărilor de izolare, așa s-a arătat mai sus, de mai multe ori conduce la apariția focurilor de mină și o serie e implicații ca t— închiderea locurilor muncă ;— necesitatea executării lucrări dificile și costisitoare cu echipe de salvatori;— existenta pericolului producerii exploziilor de metan ;Toate acestea, desigur, se soldează cu pierderi de p~o- ducție, cu cheltuieli suplimentare și uneori chiar cu dente din cele mai grave.Din acestea se degajă eluzia că lucrărilor de lare, în special executarea digurilor, trebuie să stea în atenția tuturor factorilor ce le programează și le controlează, deoarece executarea corectă a acestor lucrări contribuie , asigurarea îmbunătățirii crului la fronturile de tracție din subteran în condiții normale fără gaze și temperaturi istovitoare, fără pericole de accidentare sau îmbolnăviri.

La E.M. Pala stratul 18 nu avea tablă ordine, iar la17 din orizontul
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Ing. Ioan AVRAMESCU serviciul control protecția muncii C.C.P.
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Echipă de asigurări socialeso- sindi- Ianoș, Ast-
Echipa de asigurări ciale a comitetului de cat, condusă de Ion este mereu în acțiune, fel, în permanență sînt vizitați la domiciliu sau la spital salariați: care se află în concediu medical. Pe lîngă grija pentru oameni, această echipă

Excursie

însemnareColectivele sub lupa exigențeiramase in urma
CLANUL... FIRECAN(Urmare din pag. 1)
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planul iar altul îndeplinește. In situația la Lupeni n'a avuto modificare dede altă natură

norocos"

Riscurile...

I
I

Din agenda 
comitetului 

minei

de muncă a 
sindicatului 
Dîlja

Din inițiativa comitetului sindical, cu sprijinul Casei de cultură din Petroșani, la E.M. Dîlja funcționează o bibliotecă volantă de care se ocupă tovarășa Marioara Pogani. Minerii pot să-și aleagă cartea preferată pentru lectura în timpul liber, chiar

Pentru ca în perioada concediilor oamenii muncii să petreacă într-un mod cît mai plăcut, să-și refacă astfel forțele de muncă, comitetul de sindicat a pus la dispoziția minerilor, de la începutul anului 115 bilete

apel, fără a mai deplasări la bi- oraș. Tot în ca- stand-bibliotecă, colț al legislați- spre
din sala de fi necesare blioteca din drul acestui există și un ei. Aici sînt expuse, consultare de către cei care doresc, toate broșurile cu legile noi apărute.
contribuie și la întărirea disciplinei. Sînt astfel depistați ușor unii „bolnavi11 de... absentomanie. Prin supravegherea permanentă și sprijinul dat salariaților aflați în concediu de boală, se urmărește refacerea lor grabnică pentru a se putea reîntoarce la locurile de muncă.
de odihna și tratament cele mai renumite stațiuni de odihnă din țară. Multe din aceste bilete sînt pentru litoral, satisfăcîndu-se astfel preferințele salariaților exploatării.

Comitetul U.T.C. de la E.M. Uricani a organizat recent o excursie în una din principalele zone turistice ale țării — Delta Dunării.In deltă — precum și de-a lungul circuitului parcurs, tinerii uricăneni au vizitat muzeul de științe naturale Tulcea, stațiunea Mamaia una din „perlele" românesc, Casa Scînteii București, poartă de și port ascensiune _portantul canal de pe care îl constituie Sulina, Maliucul — de cercetare și de exploatare a bogățiilor inestimabile ale deltei, au produs o puternică impresie asupra tinerilor.

Peregrină rile unui
litoralului din Tulcea, adevărată intrare în Deltă ce cunoaște vertiginoasă, navigațiebrațul centru

SIMION GEORGE a luat 
startul în peregrinările sale, 
din Capitală, plecînd „in lu
me”, să-și caute norocul. Ia 
E.M. Dîlja nu și-a aflat no
rocul, la E.M. Lupeni, de a- 
semenea. Cum după rău mai 
vine și bine, a ajuns anga
jatul (fără contract de mun
că) alimentației publice. A- 
ici, toate bune. Părea că și-a 
aflat menirea, hărăzindu-i-se 
un post de ospătar la grădi
na „Parc”. Dar ce, cînd ți-e 
sortit să peregrinezi, poți sta 
locului z Așa că după două 
zile, de la angajare, a dispă
rut cu suma de 4 576 lei o- 
prindu-se tocmai pe litoral. 
Pornind „In lume" cu gînduri 
necinstite de a cîștiga fără 
muncă, S. G. a ajuns la un 
punct de sosire de unde nu
va mai pleca decît peste un 
an și trei luni.

încotro va pleca ? „Lec
ția" va trebui să-l îndrepte 
pe drumul muncii 
cinstite. Dar, ar fi cazul să 
dea de gindit și celor care 
l-au angajat fără o verifica
re temeinică.

ilor existente în colectivele care nu-și îndeplinesc planul ritmic este vitală pentru buna desfășurare a procesului extracției de cărbune pe bazin și, de aceea, se cere totodată cu cea mai mare seriozitate de către toți factorii.Dacă într-o anumită ră poate fi acceptată exprimată frecvent că are specificul ei, nu poate fi comparată cu o fabrică textilă sau cu o secție de strun- gărie" pentru că intr-adevăr în subteran apar și situații neprevăzute, minerul fiind confruntat adeseori cu capricii ale naturii nu se poate accepta absolutizarea acestei idei și invocarea ei ca o spuză invariabilă, potrivită pentru orice împrejurare. Realitatea ne oferă din abundentă exemple cînd anumite sectoare, sau abataje, desfășu- rîndu-și activitatea în condiții normale, într-o perioadă își îndeplinesc planul, iar în alta nu, sau exemple și mai semnificative cînd două colective învecinate, muncind în condiții identice, obțin rezultate cu totul diferite — unul depășește nu-I cînd nici sautrutotul justificată rea : de ce a realizat colectivul acestei' mine. în ltina mai, o producție mai mică de-

cit în luna aprilie ? întrebarea este valabilă și pentru o seamă de sectoare, pentru un număr mare de brigăzi rămase în urmă. Și răspunsurile nu pot fi clădite pe argumente care să reziste pentru că nu vreo modificare substanțială a condițiilor de zăcămînt, nu vreo reducere a dotării tehnice au determinat realizări mai mici, randamente mai scăzute, ci anumite deficiențe de natură organizatorică, ge- • nerate în cele mai multe cazuri, de o răspundere scăzută, de indolență și indisciplină.Unii factori de conducere de la exploatări se declară ă- desea mulțumiți să poată raporta că unele colective — sectoare sau brigăzi — și-au îndeplinit planul asigurînd realizarea sarcinilor pe ansamblul minei^și că, pentru sectoarele și brigăzile rămase în urmă, există justificări. Dar, nu cu justificări, nu cu inventare ale deficiențelor — oricît de lungi ar fi și oricît de adevărate ar părea acestea — se pot acoperi minusurile de producție ! Acolo unde e- xistă o conducere bună, responsabilă, competentă. apariția celor mai multe deficiențe este prevenită, Organizarea corespunzătoare a lucrului, plasarea judicioasă a forței de muncă' asigurarea funcționării utilajelor, aprovizionarea țebnico-materială a brigăzilor,. crearea' de "?ondiț.ii optime jjennm lolosirea ' integrala a

timpului din programul de lucru la front, crearea unui • climat de disciplină, răspundere și emulație — înlătură orice surpriză a rămînerii în urmă.Secretariatul comitetului județean de partid ținîhd seama de frecvența ridicată a unor stări de lucruri care frînează desfășurarea normală a procesului de producție, de existenta unor serioase rămî- neri în urmă Ia nivelul brigăzilor și sectoarelor, a stabilit, în recenta ședință de lucru cu factorii răspunzători din municipiu, ca la fiecare exploatare colectivele rămase în urmă să fie puse sub lupa unei■ exigente analize comune din partea organelor de partid, comitetelor oamenilor muncii, comitetelor sindicatului și ale. U.T.C. Dacă un colectiv de muncă n-a reușit să înlăture într-o luhă rămînerea în urmă, acest lucru nu trebuie lăsat să treacă neobservat!Organizațiile de partid precum și comitetele oamenilor muncii, organizațiile de sindicat și ale U.T.C. sînt datoare să privească cu cea mai deplină responsabilitate înde-■ plinirea ritmică a planului de către fiecare colectiv pînă la

cea mai mică unitate de producție. Nerealizarea planului într-un abataj trebuie să dezlănțuie o adevărată reacție în lanț începînd de la brigadieri, de la,comuniștii din colectivul de muncă respectiv, pînă la factorii de conducere administrativi, politici și obștești ai exploatării, pentru a stabili de urgență cauzele deficientelor și a lua imediate măsuri pentru înlăturarea și . prevenirea lor.Nu poate fi concepută o conducere modernă a producției în condițiile existenței u- nei continue oscilații a realizărilor ca efect al perturbațiilor de tot felul generate, în principal. de slaba orqanizare. indisciplină și greșeli de cjondu- cere. Ca un adevărat seismograf organizația de partid din fruntea exploatării sau sectorului de producție trebuie să sesizeze cele mai mici ne- regularități în mersul producției, să analizeze sistematic, operativ sectoarele și abatajele rămase în urmă, să determine luarea urgentă a măsurilor ce se impun atît pe linie tehnică și organizatorică de producție, cît și pe linie poli- tică-educativă.

DEVA

Răspundem celor ce ne scriu

nr. la fost

• Constantin Selea, Vulcan. Rezultatul detaliat al cercetărilor intreprinse de Centrala cărbunelui petroșani, în problema drepturilor dv. la alocația de stat, a 'fost expediat — scrisoarea 7 931 din 18 iunie a.c. — E M Aninoasa, unde ați.transferat între timp. Deci de aici puteți obține toate datele care vă interesează.• Ion Bălu Munteanu, Lupeni. In zilele acestea I.C.L.S. produse industriale Petroșani va primi, de la Satu-Mare, un lot redus de 10 bucăți plite pentru sobele „Casnica", ur- mînd să fiți avizat în scris cînd și de unde puteți ridica cele necesare dv. Prevederile de plite privind necesarul populației vor fi furnizate de către întreprinderea producătoare a sobelor „Casnica" în trimestrul III a.c.0 Iosif Punica, Taxatoarea de pe 31 HD 704, Merișan Vulcan, autobuzul Elena, a

greșit refuzînd să primească ca mijloc de plată bancnota de 3 lei, cunoscînd că aceasta nu este retrasă din circulație. Conducerea E.G.C. trebuie să instruiască personalul autobuzelor, punîndu-le în vedere că alături de monedele metalice de 1 și 3 lei acelea de hîrtie.• Aurel Aleșiu, Legea nr. 20/1971 a tată, la cererea populare și a cetățenilor, scopul ca unele acțiuni de interes obștesc să poată fi realizate și cu o contribuție în bani și muncă a cetățenilor.Cuantumul contribuției stabilește, pe localități, în port cu valoarea lucrărilor, niturile nete lunare ale cărei familii, precum și numărul membrilor acestuia Pen- tr-> lămuriri detaliate rugăm a vă adresa consiliului popular. cuoscînd că contribuțiile. desDre car'’ ne scrieți, au fost stabilite după consultarea ce-

circulă șiVulcan, fost adop- consiliilor în
se ra- ve- fie-

tățenilor și aprobarea lor de către adunarea delegaților a- cestora din orașul dv.0 Miron Crișan, Bărbăteni. Intrucît dv. aveți după cum ne informați, o vechime de 18 ani lucrați în subteran, sîn- teți în drept de a beneficia de un spor de vechime de 91 la sută, care se plătește cu începere de la întîi a lunii următoare aceleia în care intrați în acest drept. Precizăm că sporul de vechime nu face parte din salarul tarifar și -ă angajatul care în cursul unei luni are una sau mai multe absențe nemotivate pierde sporul de vechime neîntreruptă în acea lună.. 0 Francisc Ercsei, comuna Pui str. Obor nr. 14. Pentru faptul că ați dezertat în două rînduri („de necaz", cum spuneți dv.) nu există un alt vinovat decît... dezertorul. Nu v-ați încadrat în

disciplina de muncă, ați încălcat contractul încheiat cu unitatea la care v-ați angajat și... iată consecințele. Această concluzie ne-o confirmă însăși un pasaj din scrisoarea ce ne-ați trimis-o „...de necaz, am dezertat. In luna noiembrie 1972, mi-am făcut reangajarea, cu promisiunea că voi primi încadrarea de ajutor minier, dar nu am primit-o. și, după instructaj, am plecat din nou..." Ce să mai comentăm ? In primul rînd, nu unitatea trebuie să vă facă dv. propuneri, ci dv. trebuia să vă angajați ferm și să promiteți că nu veți mai dezerta. In al doilea rînd. dacă ați dezertat imediat după instructaj de unde știți ce încadrare „nu ați obținut ?"In ce privește cartea de muncă, adresați-vă unității, singura- în drept să o elibereze.

în 
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recrutea z ă
absolvenți a 8 

vîrstă de 17—18 
Școala profesională de materiale 
Deva, în meseriile de :

clase școală 
ani pentru

generală 
a fi școlarizați 

de construc-

— OPERATORI
— SUDORI
— ELECTRICIENI
— LĂCĂTUȘI MECANICI
— STRUNGARI

In ultimul timp cîteva scri
sori sosite din Vulcan ne a- 
duc la cunoștință indignarea 
cetățenilor orașului privind 
existența unor deficiențe 
comportarea personalului 
servirea la unitatea nr. 
Gostat, pe care sînt „slăpini", 
de neclintit din ale lor, soții 
ION și MARGARETA FIRE
CAN. Ce li se reproșează ? 
Foarte multe — nerespectarea 
prețurilor la calitate, întîrzi- 
erea la deschiderea magazi
nului. servirea preferențială. 
Toate acestea poate n-ar su
păra atît de mult cumpărăto
rii, dacă nu s-ar mai adăuga 
și obrăzniciile adresate de cei 
doi (ea vinzătoare, el gestio
nar) celor care îndrăznesc 
să-și arate, fățiș, nemulțumi
rea. Alte „mărunțișuri" ca lip
sa etichetelor cu prețuri, a- 
pariția spontană a unui al trei
lea vînzător — fiul Firecani- 
lor nu trec nici ele neobserva
te. Dacă tot e-n lamilie, de ce 
să nu-și facă și el „ucenicia"? 
La data vizitei noastre in u- 
nitate era liniște ; de fapt 
cumpărătorii nici nu. aveau 
la ce se îngrămădi... Am răs
foit registrul de sugestii și re- 
clamații. In acest an, o singu
ră sesizare privind respecta
rea programului de lucru 1 De 
ce numai o reclamațfe in re
gistru și la redacție nenumă
rate ? Probabil cetățenii 
înțeles că unul din cei 
soți, fiind șef, rezolvarea se
sizărilor este... îndoielnică Ai 
doilea registru, pentru con
trol era „tabula rasa" ; nici 
măcar eticheta de pe copertă 
nu era completată. Totuși u- 
nitatea a fost controlată. Un
de sînt atunci procesele ver
bale ? „Au fost într-un alt ca
iet, pe care ni l-a luat Deva, 
că noi acolo avem șefii..." ne-o 
explicat I. Flrecan.

Dacă șefii sînt atît de de
parte și nu ne pot controla 
prea des, de ce să ne facem 
probleme ? Poate că Trustul 
județean I.A.S. Deva jși va fa
ce totuși probleme și va con
trola mai des și mai eficient 
unitatea nr 
Vulcan, 
Firecan 
seamnă 
absolut

Proaspăt ieșit din închi
soare (executase un an și șase 
luni). GHEORGHE SUCEA 
din comuna Scoarța, jude
țul Gorj, s-a integrat repede 
in... „muncă", și s-a făcut ne
gustor. Mare i-a fost bucu
ria în prima zi de negustorie, 
cînd a cumpărat mai multi 
porci cu 1 000 de lei bucata, 
pe care în aceeași zi i-a vîn- 
dut la prețuri mult mai ri
dicate Cum era firesc, ziua 
s-a încheiat cu primirea... 
„atestatului" de negustor din 
partea judecătoriei Petro
șani, prin care S. G era con
damna1 la un an închisoare 
pentru speculă. Înainte de 
a se decide pentru o aseme
nea meserie, negustorul, nu-i 
prevăzuse și... riscurile.Mărfurile în buzunarși cinstea pe dinafară

De asemenea recrutează tineri militar satisfăcut, absolvenți a 7—8 a fi școlarizați prin cursuri de scurtă durată în meseriile de :
cu stagiul clase pentru

11 Gostat din 
asttel Incit, „clanul" 
să Înțeleagă ce în- 
comerț civilizat E 
necesar I. FIERARU

Aflîndu-se în magazinul 
cu autoservire nr. 79 din U- 
ricani, CAROL IOSIF CER- 
NAORSCHI, recidivist, și-a 
pus în coș cîteva mărfuri... 
de ochii lumii, iar în buzu
nare numai pentru... ochii 
săi. Dar la ieșire, fiind con
trolat a declarat candid: 
„am uitat să le pun în 'coș’. 
A fost condamnat la un an 
închisoare, ca să nu mai ui
te și altă dată, dar mai ales 
să-și amintească de faptul că 
Indivizii necinstiți, care în
cearcă să trăiască din fur
turi și înșelăciune,., fac cu
noștință cu rigorile legii.

Mica publicitate
— LĂCĂTUȘI MECANICI
— ZIDARI ȘAMOTORI
— VULCANIZATORI
— SUDORIInformații suplimentare se pot obține la sediul întreprinderii, str. Horea, nr. 42 și la telefon 1 1101—123 99.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele lordăchioaia Grigore eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.PIERDUT legitimație de student pe numele Filip Maria. O declar nulă.VIND casă cti șapte încăperi diferite. Str. Frumoasă nr. 7. Lupeni.Marina fiică. Niki ginere, Pușa și Pilu. nepoți din Banat, anunță cu nemărginită durere că se împlinesc 5 ani de cînd ne-au părăsit bunii noștri părinți și bunici, cei ce au fost Bo- log Parascbiva și Mihăilă.Un gînd pios și o lacrimă pentru sufletele lor nobile.
DUMINICA 1 IULIE8,00 Bună dimineața ;8,30 Cravatele roșii — Șapte contra șapte — Se vor întrece echipajele pionierilor din județele Cluj și Caraș-Seve- rin ;9,25 Film serial Daktari;9,50 Viata satului ;11.00 Emisiune în limba maghiară ;12,30 De strajă patriei;13,00 Album duminical la Bacău ;16,40 Film serial pentru tineret — Tunelul Timpului — episodul XIII „Vrăjitorul Merlin" ;17,30 Chitare patriei — Participă Corul Căminului cultural Marga — județul Caraș-Severin; Corul Casei de cultură

19,0519,1519,30

din Tîrnăvenj — județul Mureș; Corul Căminului cultural din Leordăni — județul Argeș; Corul Fabricii de postav Buhuși județul Bacău ; Corul arti- leriștdlor „Milcovul" ; 1001 de seri ;Telejurnal ;Vizita președintelui Consiliulu'Republicii RomâniaCeaușescu
de Stat al Socialiste N:colae în R F.Germania. Reportaj filmat ;20,10 Finala ..Cupei României" la fotbal - Transmisiune directă de la Stadronul ,.23 August" ;22,00 Itinerar canadian •,22,15 Telejurnal ;22,25 Frumoasele vacante Gala lunii - iunie ;

LUNI 2 IULIE17.30 Curs de limba franceză Lecția a 61-a (reluare) ;18,00 Telex ;18,Q5 La ordinea zilei. Azi, județul Gorj ;18.20 Căminul ; 19.00 Scena ;19.20 1001 de seri ;19.30 Telejurnal — Cuicina- lul înainte de termen 1973 — an hotărîtor;20,00 Cîntecul săptămînii — Sînt student și brigadier de Temistocle Popa ;20,05 Avanpremieră ;20.10 Ancheta TV. — Perseverenta „Alergătorului de cursă lungă" ;20.50 Revista literar-art/sti- că TV. Relația creator de cultură — consumator de cultură ;21.30 Roman foileton. Noile aventuri ale mușchetarilor. Episodul IV Micul rege ;22.20 24 de ore ;22,40 Luminile rampei ;MAR ți 3 IULIE9,00 TeJeșcoală. Pagini din istoria patriei. Peceti și file îngălbenite. Documente istorice și literare ; Itinerar geografic : 50 de kilometri de soare și frumusețe (litoralul românesc al Mării Negre);10,00 Telex ;10,05 Avanpremieră;10 10 Teleenciclopedia (reluare) ;10.50 Luminile rampei. Eugenia Moldoveanu și E

mil Gherman (reluare);11,10 Telecinemateca pentru copii;12.20 Selectiuni din emisiu- nea-concurs „Cîntare patriei" ;12,50 52 de initiative în 52 de săptămîni( reluare);13,00 Telejurnal;17.30 Curs de limba rusă — Lecția a 60-a (reluare);18,00 Telex ;18,05 Tehnic-club ;18,25 Pe un picior de plai;18.45 Panoramic științific ;19.20 1001 de seri ;19.30 Telejurnal — Cincinalul înainte de termen 1973 — an hotărîtor;20,00 Cîntecul săptămînii.Sînt student și brigadier de Temistocle nopa ; 20,05 Reflector ;20.20 Muzică populară cu Marin Cernea ;20.30 Seară de teatru — Băl- cescu de Camil Petrescu (I);22,00 24 de ore — Contraste, în lumea capitalului;22.30 Pagini din operete;MIERCURI 4 IULIE9,00 Curs de limba engleză — Recapitulare (1);9,30 De la alfa la omega. Enciclopedie pentru elevi; 10,00 Telex ;10,05 Prim plan (reluare) Ni- oolae Blîndu, Erou al Muncii Socialiste ;10.30 Puncte, puncte... luminoase (reluare) ;10.45 Film serial — Orașul Negru — episodul V — „Trădătorul" ;11,35 La un semn — muzică ușoară ;11.45 La ordinea zilei ;

12,00 Revista literar-artistică T.V. (reluare);12,40 Pe un picior de plai (reluare) ;13,00 Telejurnal ;15,00 Tenis de cîmp — Prima semifinală a probei de simplu femei din cadrul turneului dela Wimbledon (transmisiune directă) ;17,30 Curs de limba germană.
PROGRAMUL

TV pentru 
sâptâmîna 

viitoare

Lecția a 60-a (reluare); 18,00 Tragerea Pronoexpres ;18,10 Concurs cu public. A- nul revoluționar 1848 ;18,40 Atenție la... neatenție !Jurnal de protectie a muncii ;1Ș.00 Timp ș: anotimp în a- gricultură ;19,20 1001' de seri ;19,30 Telejurnal — Cincinalul înainte de termen 1973 — an hotărîtor; 20,00 Cîntecul săptămînii.Sînt student și brigadier de Temistocle Popa ; 20,05 Teleobiectiv ;20,25 Telecinemateca. Ciclul „Zbigniew Cybulski".

Cu toată viteza, înainte! ;21,50 Washington — file de istorie ;22,05 24 de ore. România în lume ;22,40 Tenis de cîmp. A doua semifinală a probei de simplu femei din cadrul turneului de la Wimbledon (selectiuni înregistrate).

JOI 5 IULIE9,00 Curs de limba franceză. Recapitulare (I);9,30 Prietenii lui Așchiuță. Locul 1 rezervat... lui Așchiuță ;10,00 Telex;10,05 Amintirile unei catedre — reportaj T.V. (reluare) ;10,25 Pagini din operete (reluare) ;10,55 Bucureștiul necunoscut — Bucureștiul lui Mihai Eminescu (reluare);11,15 Telecinemateca. Ciclul „Zbigniew Cybulski". (reluare). „Cu toată vi

teza înainte" I ;12.40 Teleobiectiv (reluare); 13,00 Telejurnal ;15,00 Tenis de cîmp. Prima semifinală a probei de simplu bărbați din cadrul turneului de la Wimbledon (transmisiune directă);17.30 Emisiune în limba maghiară ;18.30 Telex ;18,35 Publicitate;18.40 Omul și muzica lui Nic- colo Paganini;19,20 1001 de seri;19.30 Telejurnal — Cincinalul înainte de termen 1973 — an hotărîtor;20,00 Cîntecul săptămînii.Sînt student și brigadier de Temistocle Popa ; 20,05 Seară pentru tineret j 22,00 Imagini din Venezuela ;22,15 24 de ore — Din țările socialiste ;22,45 Tenis de cîmp — A doua semifinală a probei de simplu bărbați din cadru] turneului de la Wimbledon (selectiuni înregistrate).VINERI 6 IULIE*9,00 Curs de limba rusă —- Recapitulare (I);9,30 O viată pentru o idee : Dr. Ignaz Semmelweis III (reluare);10,00 Telex ;10,05 Biblioteca pentru toți (reluare). Liviu Rebrea- nu (IV);10,50 Selectiuni din emisiunea „Gala lunilor" ;

11.10 Istoria filmului sonor (reluare). Iubire dincolo de viată și de moarte;12.40 Municipalitatea răspunde bucureșteanului (reluare) ;13.00 Telejurnal;14,00 Teleșcoală ;15,00 Tenis de cîmp. Finala probei de simplu femei din cadrul turneului de la Wimbledon (transmisiune •iirectă);17.30 Curs de limba engleză. Recapitulare (I);18,00 Telex ;18,05 Tragerea Loto;18,15 Cunoașteți legile ?18.30 Publicitate;18.35 La volan — emisiune pentru conducătorii auto ;18,50 Teleconferință de presă ;19.20 1001 de seri ;19.30 Telejurnal — Cincinalul înainte de termen 1973 — an hotărîtor;20,00 Cîntecul săptămînii.Sînt student și brigadier de Temistocle Popa ;20,05 Pămînt în statui — emisiune de versuri;20.20 Drumuri în istorie — Negru vodă — un destin istoric; s20.35 Comici vestiți ai ecranului ; Charlie Chaplin — Chariot patinează ;21,00 Festivalul și concursul cîntecului popular românesc „Mana Tăna- se" ;22.10 24 de ore ;22.40 Gala maeștrilor — Ni- colae Florei.

SlMBATĂ 7 IULIE9,00 Curs de limba germană. — Recapitulare (I);9,30 A fost odată ca niciodată....... O zi cu Pluto" ;10,00 Telex ;10,05 Ansambluri folclorice (reluare);10.35 De vorbă cu gospodinele ;10.55 Avanpremieră ;11,00 Pămînt în statui— emisiune de versuri preluare);11.15 Gala maeștrilor. Nico- lae Florei (reluare);11,45 Roman foileton. Femeia în alb (reluare). Episodul VI;12.35 Cărți și idei (reluare); 13,00 Telejurnal;15,00 Tenis de cîmp. Finala probei de simplu bărbați din cadrul turneului de la Wimbledon (transmisiune directă);17.30 Emisiune în limba germană ;19.15 Publicitate;19,20 1001 de seri;19.30 Telejurnal — Cincinalul înainte de termen 1973 — an hotărîtor;20,00 Cîntecul săptămînii.Sînt student și brigadier de Temistocle Popa ; 20,05 52 de initiative în 52 de săptămîni;20.15 Teleenciclopedia ;20.55 Publicitate ;21,00 Film serial — Mannix;2T,50 Zi de vară... în studio ț 22,00 Telejurnal;22.30 Tenis de cîmp. Finala probei de dublu bărbați din cadrul turneului de la Wimbledon (selectiuni înregistrate).
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

(Urmare din pag. 1)rul Industriei Metalurgice din România și firme ale concernului „GIIH".Astăzi, cind se vorbește mult despre cooperare, noi ne putem referi la realizări obținute pe fundamentul trainic al unor contacte și licențe existente. Menționez, în această privință, doar colaborarea dintre uzinele de autocamioane Brașov și MAN, precum și dintre „Schloemann" și Uzina pentru osii și boghiuri din Balș.Domnule președinte, noi știm să prețuim încrederea ce ni s-a acordat și sîntem convinși că rezultatele colaborării vor fi folositoare pentru ambele părți.Veți vedea acum citeva din produsele construcției de mașini grele pe care vrem să le fabricăm în viitor în comun în România. Veți vedea în funcțiune, în oțelăriile ham- hurgheze, o oțelărie modernă,
Cuvintul tovarășului

Nicolae Ceaușescu 
la uzina constructoare 
de mașini grele „Gute- 

hoffnungshutte sterkrade 
A,G.“Domnule vicepreședinte al guvernului,Domnule președinte al Consiliului de administrație,Doresc să vă mulțumesc pentru 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 călduros. Doresc, de asemenea, să adresez tuturor celor prezenti aici, muncitorilor concernului dumneavoastră, salutul muncitorilor din Republica Socialistă România.Sînt bucuros că, în cadrul vizitei pe care o facem in țara dumneavoastră, avem posibilitatea să vizităm și acest important centru industrial și muncitoresc.Intr-adevăr, intre țările noastre s-au dezvoltat și se dezvoltă relații de colaborate economică, tehnico-științifică pe multiple planuri. In această colaborare, întreprinderile dumneavoastră ocupă un loc important. S-au realizat o serie de colaborări bune. Ați e- numerat aici mai multe întreprinderi românești, la dezvoltarea cărora au contribuit și întreprinderile dumneavoastră. Am realizat pină acum mult; dar considerăm că, in cadrul programului stabilit de pe a- cum cu guvernul Republicii Federale Germania privind extinderea relațiilor dintre țările noastre și intre întreprinderile dumneavoastră și cele românești se poate — și trebuie — să se realizeze o colaborare mai largă. Ați enumerat, in acest sens, citeva domenii, precum și faptul că urmează să ia ființă o societate mixtă. Sper că va fi un

★Oaspeții sînt apoi conduși spre hala de producție a utilajului greu pentru centrale electrice nucleare. înainte de a ajunge la acest obiectiv, se opresc în fața unui autocamion care are înscrisă pe capotă inscripția „Roman". Este o reprezentare plastică a cooperării in acțiune între uzina brașoveană constructoare de autocamioane și cea de aici. Se vizitează, în continuare, hala unde se realizează utilaje complexe pentru industria energetică și, îndeosebi, pentru cea mai modernă ramură a ei — centralele nucleare.Președintele Nicolse Ceaușescu se oprește în fața unei piese care poate rezista, în funcțiune, la o temperatură de 900 grade. In vecinătatea ei se află o recentă realizare a specialiștilor de aici — o turbină de 50 megavați. Șeful statului român apreciază înalta tehnologie, precum și organizarea fluxului de producție.In continuare, sînt vizitate alte sectoare, de-a lungul cărora sînt expuse, ca într-o 0- riginală expoziție, piese pe care se află inscripțiile: „Aceste carcase vor fi turnate în viitor în România", „Rotorul a fost tratat termic. în România", „Model al blumin- gului de la Hunedoara", „Modelul motorului MAN Diesel, produs la U. C. M. Reșița".In timp ce sînt străbătute halele, conducătorul român este salutat de numeroși muncitori. El se oprește, le strîn- ge mîinile. La un moment dat se aude „Bine ați venit, iubite tovarășe Ceaușescu". Șeful statului român și tovarășa Elena Ceaușescu se opresc și stau de vorbă cu muncitorii și specialiștii români aflați aici. Printre ei se numără Eugen Băncilă și Ion Cristian, de la uzinele „Steagul Roșu" din Brașov. „Este cea mai fericită zi din viața noastră", ne declară aceștia. „In țară am avut adesea prilejul să-l primim pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu dragoste. în timpul vizitelor

ale cărei componente principale provin din atelierele uzinelor „GHH“ și „Schloemann".Domnule președinte, noi sperăm că vizita dumneavoastră în Republica Federală Germania va contribui prin rezultatele ei la progresul e- conomic al țării dumneavoastră.Ea va consolida, după opinia noastră, colaborarea pașnică a popoarelor și, prin aceasta, va contribui Ia destinderea in Europa.Sperăm că timpul scurt petrecut aici, la Oberhausen, va rămîne în memoria dumneavoastră ca un bun popas al acestei călătorii. Exprimînd u- rările noastre de bine, pe care le nutrim fa(ă de dumneavoastră personal, față de România și poporul dumneavoastră, vă adresăm tradiționalul salut al minerilor din această zonă : „Noroc bun !“ (Aplauze).Primit cu vii aplauze, ia cu- vîntul tovarășul Ni c o 1 a e Ceaușescu.

început bun și că vor urma alte colaborări, că vor lua ființă și alte întreprinderi mixte.România este hotărîtă să realizeze o dezvoltare rapidă a economiei sale, deci și a industriei. Pentru aceasta dorim să colaborăm larg cu alte state. In acest cadru, am dori ca și colaborarea cu întreprinderile dumneavoastră — care s-a dovedit fructuoasă — să ocupe un loc tot mai important.Sînt bucuros că am văzut aici muncitori și specialiști români care lucrează în întreprinderile dumneavoastră, pre- gătindu-se pentru întreprinderile sau pentru utilajele pe care Ie realizăm în colaborare. O serie de specialiști ai dumneavoastră au -lucrat în România. Sperăm că vor lucra și in continuare, pentru că o colaborare largă include și participarea mai activă a specialiștilor la realizarea acesteia. Deci, pe lingă schimbul de utilaje, de mașini, un rol important îl ocupă schimbul de oameni, de specialiști — care hotărăsc pină la urmă buna colaborare dintre noi.Doresc ca această conlucrare rodnică dintre întreprinderile dumneavoastră și întreprinderile românești să contribuie la extinderea colaborării dintre țările noastre, să servească unei mai bune cunoașteri și apropieri, cauzei păcii in general.In încheiere, doresc să urez tuturor oamenilor muncii din concernul dumneavoastră cele mai mari succese și să le adresez salutul care se obișnuiește în România : „Noroc hun !“. ( Aplauze).
★de lucru pe care le-a făcut la Brașov. Și iată că acum, atît de departe de patrie, îi putem strînge din nou mîna, îi putem raporta că aici ne străduim să fim demni de prestigiul tărie. Și mai e ceva. Astăzi dimineață, colegi; noștri vest- germani au ținut să ne felicite, spunîndu-ne cît de mult îl stimează și îl prețuiesc pe conducătorul nostru".Intr-o originală construcție, in formă de cort, împodobită in interior cu portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de drapelele tării noastre are loc o manifestare concludentă pentru evoluția pozitivă a raporturilor de colaborare româno-vest- germane. In prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu este semnat contractul pentru constituirea unei societăți mixte cu participarea uzinei „Renk" — din cadrul concernului „Gute- hoffnungshutte" — și a uzinei din Reșița și a întreprinderii noastre de specialitate de import-export, precum și o înțelegere referitoare la cooperarea in domeniul metalurgiei.Apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se întrețin cordial cu multi dintre muncitorii și specialiștii români.„Vă dorim multă sănătate și succes deplin în vizita aceasta în R.F. Germania", spune muncitorul Petre Cernescu, în numele tovarășilor săi.Gazdele vest-germane iși iau un călduros rămas bun de la oaspeții de onoare, subliniind încă o dată bucuria de a-i ii avut în mijlocul lor.In aplauzele muncitorilor vest-germani, elicopterele iși iau zborul spre următoarea e- tapă a vizitei — Hanovra, puternic centru industrial al Republicii Federale Germania.La sosire, președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, precum și persoanele oficiale române care îl însoțesc pe șeful statului’ nostru — Ion Rătan, George Macovescu, Virqil Actarian consilierii și expertii, ambasadorul Românieî'la Bonn — sînt 

salutați de Alfred Kubel, primul ministru al landului Sa- xonia Inferioară, împreună cu soția.Coloana de mașini se îndreaptă spre Stadt Halle. Aici, oaspeților le sînt prezentate o- ficialitățile orașului. Președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu se întrețin cordial cu primul ministru
★Luind cuvîntul, primul ministru, Alfred Kubel, și-a exprimat bucuria deosebită de a-1 putea saluta în landul Saxonia Inferioară pe președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și pe tovarășa Elena Ceaușescu.In 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 47 400 kilometri pătrati ai săi, este, ca mărime, al doilea land din Republica Federală Germania. Ca populație — cu 7,2 milioane locuitori — se află pe locul al 4-lea. Economia Saxoniei Inferioare a fost în trecut predominant agrară. Abia după 1945, landul și-a modificat structura economică, într-un ritm din ce în - ce mai rapid.Pe lingă centrele industriale ale landului, situate în jurul o- rașelor Hanovra, Braunschweig și Osnabruck, au apărut, de-a lungul coastei, industrii noi, în primul rînd în orașele- port Emden și Wilhelmshaven, cît și pe malurile Elbei inferioare. Wilhelmshaven este astăzi cel mai important port petrolier, el putînd primi tancuri petroliere de pină la 250 000 tone'4*In continuare, primul ministru al landului s-a referit la modificările survenite în structura populației, ca urmare a industrializării, și anume la creșterea masivă a populației ocupate în industrie.Landul Saxonia Inferioară va continua să se orienteze în direcția industrializării, pentru care motiv guvernul landului
*pentru pentru rostite la salutul cuvintele adresa tovarășul jug

nu vreau să an- acestor rezulta- să spun că con- le-am avut perși convorbirile

dinîn-

Multumind transmis și de apreciere poporului român, Nicolâe Ceaușescu a spus :„S'îfitem bucuroși că, viziitînd Republica Federală Germania, am putut veni și în landul Saxonia Inferioară, care — după cite cunoaștem — are atît tradiții, cît și o industrie dezvoltată, o agricultură bună.Aș dori, la rîndul meu, să vă adresez dumneavoastră, domnule prim-ministru, tuturor celor prezenti aioi și tuturor locuitorilor landului Saxonia Inferioară salutul meu cordial.Ne aflăm de trei zile în tara dumneavoastră și, de pe acum, putem spune că avem, pe lingă impresii deosebite, și rezultate bune. Desigur, ticipez asupra te, dar trebuie vorbirile care sonal, precum pe care le-au avut miniștrii și specialiștii români cu cei din Republica Federală Germania au evidențiat posibilități noi de colaborare în multe domenii. De altfel, azi dimineață au și fost semnate unele acorduri de cooperare intre firme țara dumneavoastră și trepriinderi românești".In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :V-ați referit la faptul că s-au redus schimburile economice între landul dumneavoastră și România. Firește, nu este aici locul să vedem cine este vinovat, dar, în ce privește România, cred că de vină sînt cei ce să vîndă Republica Federală nia, deci dumneavoastră.mult este de neînțeles acest lucru, cu cît, în general, schimburile economice dintre România și Republica Federală Germania au crescut an de an. Sper, insă, că veți fi de acord ca atît ministrul comerțului din țara noas- și ministrul eco- dumneavoastră și

trebuie să exporte, mult în Germa- landul atît mai
mai în CuȘi

ca atît exterior tră, cît nomiei ambasadorul român să acționeze pentru a remedia în cel mai scurt timp acest neajuns și pentru a face să crească In mod simțitor schimburile în viitor. De altfel, peste puțin timp vom vizita o întreprindere din landul dumneavoastră, cu care avem în vedere să realizăm o cooperare care, sper, să creeze o bază bună pentru extinderea schimburilor și a mice în sînt reale recuperăm nere în urmă și realmente să se obțină în 1974—1975 o creștere simțitoare, care să ajungă la aproape 100 milioane mărci, dacă nu mai mult, din partea României la export, și cel puțin tot atît din partea dumneavoastră. Aceasta, ținînd seama că avem în vedere ca, în general, schimburile economice și cooperarea dintre România și Republica Federală Germania să cunoască o dezvoltare simțitoare în următorii ani.Vorbind de necesitatea dezvoltării colaborării, tovarășul -Nicolae Ceaușescu a. relevat

relațiilor econo- general, deci posibilități să această rămî- 

și cu soția sa, cu reprezentanți ai vieții politice și ai cercurilor de afaceri.In continuare, are Ioc un dejun oferit în cinstea șefului statului român și a tovarășei Elena Ceaușescu.In timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o ambiantă de caldă cordialitate, au fost rostite toasturi.
★a prezentat de curînd un program de perspectivă pină în 1985.Primul'-mi nistru s-a ocupat a- poi de relațiile concrete pe planul comerțului exterior, existente între țara noastră și landul Saxonia Inferioară, dind a- sigurări că guvernul acestui land va face tot ce-i va sta în putință pentru a promova în continuare comerțul cu Republica Socialistă România. In a- cest. context el a spus :„In măsura în care firme din Saxonia Inferioară și întreprinderi românești de stat vor conveni asupra organizării unor unități productive comune în România, ele se vor bucura de întregul sprijin al guvernului landului Saxonia".Mai departe, primul ministru a amintit de relațiile bune e- xistente pe multiple planuri între Republica Federală Germania și Republica Socialistă România, afiirmînd că landul său salută „fiecare pas nou menit să contribuie la destinderea în Europa, spre binele tuturor popoarelor. Noi am remarcat că România are merite deosebite în această privință. Stabilirea la 31 ianuarie 1967 a relațiilor 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" — a spus el.In încheierea toastului, primul ministru a redicat paharul în sănătatea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, în sănătatea poporului român.A luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.
★importanța promovării unor contacte mai strînse care să dea posibilitatea de a identifica noi posibilități de a ex- t inele această colaborare ' In toate domeniile de activitate. In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :•„încă o dată doresc să vă mulțumesc pentru aprecierile pe care le-ați făcut la adresa poporului român și să-mi exprim speranța că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, că în acest cadru se vor dezvolta contacte mai strînse- și cu landul dumneavoastră. Trebuie să schimbăm 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 sănătatea domnului prim-ministru, pentru relații bune între statele noastre: în sănătatea dumneavoastră, a tuturor !“.După Hanovra, următoarea etapă a vizitei este Wolfsbur- gul, localitate unde se află binecunoscutele uzine constructoare de automobile „Volkswagen". La scara elicopterului, oaspeții sînt întîmpinați de Rudolf Leiding, președintele Consiliului de -administrație al firmei, de alți conducători ai concernului. Două tinere muncitoare, îmbrăcate în salopete albastre, oferă buchete de flori tovarășei Elena Ceaușescu. Numeroși muncitori și specialiști aplaudă, fac semne prietenești cu mîna, dînd expresie bucuriei de a-1 primi pe conducătorul României socialiste, de a-1 saluta pe bărbatul de stat care, prin neobosita sa activitate, s-a impus pe plan internațional ca un promotor pl politicii de conlucrare pașnică între state, de colaborare și înțelegere între popoare. La ferestrele celor 14 etaje ale pavilionului administrativ, sute de oameni s-au adunat ciorchine, făcînd semne prietenești.In salonul de expoziții din clădirea centrală, președintele Consiliului de administrație al concernului, Rudolf Leiding, prezintă pe scurt activitatea uzinei. Este un adevărat colos industrial, unde își desfășoară activitatea peste 22 000 de muncitori. Zilnic, pe porțile uzinei ies peste 3 500 de automobile. care străbat șoselele din întreaga lume. Aici la Wolfsburg, se află una dintre cele mai importante unități ale concernului.Solii poporului român se îmbarcă în minimașini cu motor acționat electric și vizitează unitățile de producție — secțiile ambutisaj-caroserie, vopsitorie. montaj general. Procesul de producție în flux este automatizat 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 măruntă piesă pînă la îmbarcarea produsului finit pe platforme speciale de cale ferată. In fiecare zi. părăsesc uzina 18 garnituri de trenuri.Președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu se opresc pe par

curs, urmărind procesul de fabricație, apreciind înaltul nivel tehnic, calitatea produselor.La sfîrșitul vizitei, se revine la palatul administrativ, unde are loc o convorbire cordială între tovarășul Nicolae Ceaușescu și președintele Consiliului de administrație al concernului.înainte de a se despărți de oaspeții de onoare, domnul Rudolf Leiding, adresîndu-se șefului statului român, spune : „Permiteți-mi să mulțumesc•

In cursul după-amiezii, grupul de elicoptere cu care călătoresc președintele Consiliului de Stat, ceilalți oaspeți români a sosit la Hamburg, principalul port al țării și, totodată, cel mai mare oraș — avind de altfel statut de land — din R. F. Germania. Pe platforma de aterizare din a- propierea turnului înalt al televiziunii, au venit în întîm- pinare președintele Senatului (guvernul) „orașului liber și hanseatic Hamburg" care este, în același timp, și primar general— Peter Schulz, eu soția, președintele Adunării Legislative, Herbert Dan, cu soția, și alte persoane oficiale.In ciuda unei ploi în rafale, • în jurul platformei de aterizare s-au strîns mulți oameni, printre care muncitori și specialiști români care lucrează
Toastul 

președintelui 
senatului orașului 
liber și hanseatic 

Hamburg, 
Peter Schulz

Excelențe,Stimate doamne,Stimați domni,Vă urez bun venit în orașul nostru, dragi oaspeți din România, vă salut cordial aici, in localul primăriei noastre. Vizita dumneavoastră, domnule președinte, este un punct culminant in dezvoltarea relațiilor dintre România și Republica Federală Germania, ea subliniază in mod impresionant contactele multilaterale care există intre România și Hamburg și care, în acest an, au devenit deosebit de evidente prin vizita unei delegații din Constanța, prin deschiderea „Săptămînii românești", și. acum, prin prezența dumneavoastră.Dumneavoastră ne vizitați într-o perioadă plină de evenimente, mai ales in direcția unor eforturi eficace de consolidare a păcii, de intensificare a colaborării internaționale. Mă refer Ia tratativele de la Helsinki și de Ia Viena. Ia perspectivele asigurării unei păci trainice in Europa.Noi sîntem conștienți de faptul că țara dumneavoastră, România, a contribuit în mod deosebit la promovarea destinderii, a înțelegerii, a realizării unei atmosfere de bună vecinătate în Europa, la promovarea unei politici noi. In acest sens, un aport însemnat l-a constituit stabilirea relațiilor diplomatice intre România și Republica Federală Germania. Personal, cred că trebuie să vă fim recunoscători pentru această politică de perspectivă largă* pentru a- cest pas curajos și, totodată, încurajator. Astăzi, primele succese ale acestei politici au devenit evidente, vizibile pentru toată lumea. Colaborarea dintre statele noastre a avut efecte pozitive nu numai asupra relațiilor concrete, ci, în general, asupra destinderii, a cooperării, a securității in Europa. Țara dumneavoastră militează cu consecvență pentru egalitatea in drepturi a tuturor statelor, indiferent de orindui- rea lor internă, pentru respectul suveranității și independenței, neamestecul in treburile altor state. Hotărîrea dumneavoastră de a păși pe această cale a însemnat o condiție importantă pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie dintre țările noastre.Este acum in interesul nostru comun să nu îngăduim ca legăturile pe care le-am stabilit să fie întrerupte, să continuăm să lărgim contactele intre Republica Federală Germania și România pe planuri multiple, să cultivăm aceste contacte și să fundamentăm altele noi, pentru ca apropie

încă o dată pentru onoarea făcută de a ne vizita. Ne bucurăm de faptul că, deși timpul dumneavoastră 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 in România, cu care prilej am discutat problema cooperării între întreprinderi românești de specialitate și concernul „Volkswagen", exprimîndu-ne interesul pentru stabilirea u- nei cooperări reciproc avanta-
Sosirea la

în cadrul întreprinderii ARCOM la diferite acțiuni de cooperare cu R. F. Germania, precum și cei aflați în acest oraș, cu prilejul expoziției „România salută Hamburgul", deschisă cu mai multe zile în urmă, și care se bucură în continuare de un frumos succes. Ei aclamă, ovaționează, dau drumul la baloane roșii, galbene și albastre, scandează „Ceaușescu — România". Este o manifestare deosebit de emoționantă de dragoste și respect față de bărbatul de stat care a făcut ca numele României să fie astăzi cunoscut și prețuit pe toate meridianele globului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se apropie, strînge mîinile care se întind din toate părțile.Oaspeți și gazde se îndreaptă apoi spre Casa Senatului 

rea 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 in condițiile unor orinduiri social- politice diferite.Doar prin cunoașterea reciprocă, prin precizarea reciprocă cu toată claritatea a punctelor de vedere în problemele in care avem opinii diferite realizăm acea platformă pe care să putem așeza, pe un fond temeinic, problemele asupra cărora am ajuns să avem vederi comune.Un element important al înțelegerii noastre îl constituie strădania comună de a depăși neînțelegerile încă existente Pe bătrînul nostru continent în vederea întăririi și asigurării păcii.Noi sperăm că relațiile dintre România și Republica Federală Germania vor face progrese, în primul rînd, pe plan economic. „Săptămina românească" deschisă Ia Hamburg oferă multor cetățeni de aici, în primul rind oamenilor de afaceri, dar nu numai lor, o imagine complexă și impresionantă a posibilităților economiei românești, care a părăsit de mult poziția exclusivă a furnizorului de materii prime.Eu sint sigur că vizita dumneavoastră va contribui in mod substanțial la dezvoltarea in continuare și pe termen lung a relațiilor multiple dintre statele și popoarele noastre. Noi am demonstrat că este pe deplin posibil să-ți rezolvi problemele sociale și economice pe căi diferite și să conlucrezi, în același timp, in interesul reciproc, că este posibil să mergi pe căi ideologice diferite și să pășești totuși împreună, in interesul destinderii și al înțelegerii, al consolidării păcii în lume. In acest fel, noi slujim pe cei care trăiesc in țările noastre, noi slujim pe cei care trăiesc iu Europa, dar și pe cei aflați dincolo de continentul nostru. Hamburgul se declară pentru pace și eu știu că exprim cu aceasta și crezul politicii românești. Acest lucru ne unește și ne dă speranțe pentru bătrînul nostru continent.Vă doresc dumneavoastră și doresc și pentru noi să păstrați Ham burgului o bună a- mintire. Sint convins că vizita dumneavoastră va contribui în mod hotărîtor la întărirea bunelor relații dintre statele noastre. In acest spirit, vă rog să toastăm în cinstea prieteniei dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania, dintre țara dumneavoastră și orașul Hamburg. (Aplauze). 

joase. In urma celor văzute de mine în România, am ajuns la concluzia că se poate realiza o asemenea cooperare. Tocmai de aceea, alături de concetățenii mei, am salutat cu multă căldură vizita dumneavoastră. închei, exprimîndu-mi dorința de a vedea înfăptuită cooperarea preconizată. Vă mulțumesc, domnule președinte pentru onoarea de a ne vizita".Răspunzînd, președintele Consiliului de Stat a spus t
Hamburg

orașului Hamburg, pusă la dispoziția președintelui român și tovarășei Elena Ceaușescu ca reședință oficială.Seara, conducătorul țării noastre este invitat să viziteze primăria orașului. Aici, în sala „Phoenix", simbolizînd reclădirea succesivă a orașului — ce a căzut în trecut pradă a numeroase incendii și distrugeri, dar care, aidoma păsării mitologice, a renăscut din propria-i cenușe, președintelui Consiliului de Stat ii sînt prezentați membrii Senatului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt rugați să semneze în Cartea de aur. Președintelui român i se înmî- nează, în semn de deosebită considerație, o medalie bătută special cu ocazia cinstei făcute
Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

rostit la dineul 
oferit de 

președintele 
senatului și 

primarul general 
al orașului 

Hamburg
Doamnelor și domnilor,Aș dori să vă exprim mulțumirile noastre pentru salutul ce ml l-ați adresat șl, totodată, să vă adresez dumneavoastră și locuitorilor Hamburgului un salut cordial.Sîntem deosebit de bucuroși că, in cadrul vizitei pe care o facem in Republica Federală Germania, putem să vizităm și orașul dumneavoastră. Intr-adevăr, Hamburgul, atit in tre-‘ cut, cît și astăzi, joacă un rol important în dezvoltarea relațiilor dintre Republica Federală Germania și România.Relațiile dintre România și Republica Federală Germania au cunoscut o dezvoltare puternică în ultimii ani. Aceste relații s-au concretizat atît în- lr-o extindere simțitoare a schimburilor economice, cit și in cooperarea in producție, in domeniul științei, culturii și alte sectoare ale activității umane.Este adevărat că vizita pe care o facem in Republica Federală Germania are loc in condițiile cind s-au realizat pași Însemnați pe calea destinderii. Peste citeva zile va începe conferința general-europea- nă. Trebuie să menționez și aici că in realizarea acestor pași pe calea destinderii a a- dus o contribuție pozitivă și colaborarea dintre statele noastre. România a acționat pentru a iace ca lucrările conferinței general-europene să țină seamă de interesele tuturor statelor, ca ea să fie o manifestare reală a egalității depline in drepturi intre toate popoarele continentului nostru. Sperăm că a- ceastă conferință va adopta documente și hotăriri care să dea mai multă siguranță și încredere fiecărei națiuni europene, că va afirma cu putere principiile noi ale relațiilor dintre state — de egalitate, de respect al independenței —, că va adopta hotărîrea de a se exclude forța sau amenințarea cu forța în relațiile dintre state. Totodată, este necesar să se găsească căile pentru o largă colaborare economică, tehnico- științifică, prin eliminarea îngrădirilor care împiedică astăzi extinderea acestei colabo- tări. Sperăm că reprezentanții țărilor noastre vor colabora șl în cadrul acestei conferințe pentru triumful acestor principii, pentru o Europă mai dreaptă și mai bună. Știm că dacă vom realiza pași importanți pe calea securității și păcii în Europa vom aduce prin aceasta o contribuție la pacea și colabo

„Aș dori să vă mulțumesc pentru primirea pe care ne-ați făcut-o aici, pentru faptul că ne-ați arătat cîte ceva din ceea ce produceți. Se poate spune că, în urma vizitei pe care ați făcut-o la București și a vizitei pe care o efectuăm acum Ia dumneavoastră, în cadrul’ vizitei în Republica Federală Germania, am putut să constatăm că există posibilitatea realizării unei colaborări în producția de automobile".

orașului prin această vizită. Inalții 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 portuară a Hamburgului, încă din cele mai vechi timpuri —, unde președintele Senatului oferă un dineu în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.In cursul dineului, care a decurs într-o ambianță plină de căldură, a luat cuvîntul Peter Schulz., A răspuns tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Reportajul vizitei a fost reali' 

zat de :
Ion MĂRGINEANU 

Romulus CAPLESCU

rarea in întreaga lume. Trebuie să pornim de la faptul că ns> e- xistă o altă alternativă decît — sau o Europă a păcii șl colaborării sau reîntoarcerea la stările vechi de lucruri, de încordare. Trebuie să facem totul pentru a nu se mai reveni Ia trecut, pentru a asigura tuturor popoarelor Europei o viață 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 u- nele realizări ale României socialiste. Intr-adevăr, poporulZTomân depune mari eforturipentru a construi societatea socialistă multilateral dezvoltată pe baza tehnicii și științei cele mai înaintate. Am obținut rezultate bune. Știin insă că mai avem multe de făcut pentru a transforma România intr-un stat înaintat din toate punctele de vedere. Dorim să extindem colaborarea cu toate statele, deoarece, în condițiile revoluției tehnico-științifice, nu este posibil progresul nici unei țări fără o largă colaborare cu alte state.In cadrul relațiilor noastre cu alte state, Republica Federală Germania ocupă un loc important. In cursul vizitei din aceste zile, în convorbirile pe care le-am avut, am ajuns la înțelegerea de a extinde și tuai larg această colaborare. Vom ff bucuroși dacă vom intensifica colaborarea și cu întreprinderile din Hamburg.Cunoaștem trecutul Hamburgului care a fost întotdeauna un centru progresist și un puternic centru muncitoresc, revoluționar. Cu atît mai mult sint bucuros că pot cunoaște nemijlocit munca și preocupările actuale ale cetățenilor, ale muncitorilor din Hamburg. Sper că relațiile dintre Hamburg șl Constanța, precum și dintre locuitorii Hamburgului și cef din alte localități ale României se vor dezvolta și mai mult în viitor.Cu regretul că șederea noastră este destul de scurtă in Hamburg, doresc să exprim incă o dată satisfacția noastră că ne aflăm in minunatul dumneavoastră oraș.Doresc să ridic acest pahar pentru dezvoltarea și întărirea prieteniei și colaborării dintre România socialistă și Republica Federală Germania !Pentru colaborare și pace în lume I (APLAUZE).
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