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Un program dens, de lucru, un itinerar 
cu obiective interesante, noi prilejuri 
de exprimare a simpatiei și prețuirii 

față de oaspeții români
Coordonatei majore ale cincinalului:
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în condițiile creșterii dotării tehnice

Efectuarea operativă a reviziilor 
și reparațiilor —

lege a bunului mers al producției
In condițiile actualului nivel 

al dotării tehnice, efectuarea 
lucrărilor de revizie și repara
ții a devenit o necesitate im
perativă pentru asigurarea des
fășurării normale a întregului 
mers al producției la exploa
tările miniere. Orice subapre
ciere a acestei laturi a activi
tății în domeniul extracției de 
cărbune, se plătește scump : se 
știe că acolo unde lucrările de 
revizuire, întreținere și repa
rații sînt neglijate, o seamă de 
utilaje stau nefolosite ■ sau sint 
folosite incomplet cu randa
mente scăzute, se produc ava
rii, stagnări și întreruperi cu 
consecințe din cele mai nega
tive asupra planului de pro
ducție, a randamentelor, secu
rității muncii, câștigurilor mi
nerilor, eficientei economice. 
Pornind de la astfel de consi
derente comitetul de partid al 
minei Vulcan,a analizat zilele 
acestea, împreună cu comite
tul oamenilor muncii, modul 
in care se desfășoară reviziile 
și reparațiile la utilajele din 
dotare pentru a adopta o sea
mă de măsuri reclamate de îm

„Eficiența — cerința 
esențială a acțiunilor 
întreprinse de sindi
cate în întreprinderi11
Un util schimb de experiență
Ieri a avui loc la sediul 

minei Dilja un interesant șl 
util schimb de experiență 
organizat de Consiliul jude
țean al sindicatelor în cola
borare cu Consiliul munici
pal Petroșani al sindicatelor. 
Au participat tovarășii PO
CEA BRINCOVEANU, pre
ședintele Consiliului jude
țean al sindicatelor, GRA 11 
AN FAUR, secretar al Con
siliului județean al sindi
catelor, ION ALBU și TRA
IAN TAMAȘAN, membri ai 
biroului executiv al Consili
ului județean al sindicalelor, 
GAVRILA DAVID, președin
tele Consiliului municipal al 
sindicatelor, DUMITRII O- 
PR1Ș inginer șef al Centra
lei cărbunelui Petroșani, ac
tiviști sindicali din principa
lele unități economice din 
județ.

Aiâturi de legume și fructe,

BUNA ORGANIZARE $1 SPIRIIUL (OHERCIAL
sâ tic pregnant etalate

pe piețele agroalimentare ale municipiului!

bunătățirea acestei activități 
in viitor.

Factorii conducători al minei 
Vulcan au fost unanimi în a 
aprecia că personalul electro
mecanic din sectorul general 
și alti salariati cu răspunderi 
in acest domeniu,-au reușit în 
acest an să asigure o funcțio
nare mal bună a instalațiilor și 
să remedieze în timp record u- 
nele avarii apărute, ceea ce a 
contribuit la obținerea in pri
mul semestru a unor rezultate 
bune în îndeplinirea planului 
de producție, Această activita
te nu satisface însă întrutotul 
cerințele. Unul din aspectele 
îngrijorătoare la mina Vulcan 
este, așa după cum s-a relevat 
in analiza amintită, nerespec- 
tarea graficelor de revizii la o 
seama de instalații importante. 
Astfel, unele revizii programa
re pentru luna ianuarie s-au e- 
fectuat în martie sau aprilie, 
altele- prevăzute în martie s-au 
efectuat în aprilie sau deloc. 
Pentru neefectuarea la timp a 
unor lucrări de revizie a sta
țiilor trafo, mașini de extrac
ție, turbocompresoare și altele,

..Eficiența — cerință esenți
ală a acțiunilor întreprinse 
de sindicale in întreprin
deri" a constituit tema 
schimbului de experiență in 
cadrul căruia au fost dezbă
tute acțiunile cu caracter 
practic ce se cer intreprinse 
de organele sindicatelor în 
vederea educării și întăririi 
disciplinei in rindul oame
nilor muncii, in scopul creș
terii contribuției fiecărui sa
lariat la realizarea sarcini
lor de plan.

Pe această temă- au pre
zentat expuneri tovarășii A- 
UREL SLABÎI. președintele 
comitetului sindical din ca
drul I.U.M. Petroșani („Gru
pa sindicală — grupă de e-
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Bujor BOGDAN 

ca și execuția superficială a u- 
nora din aceste lucrări cei In 
cauză încearcă să invoce scuza 
că „zilele de repaus au fost 
prea mult ocupate pentru pro
ducție". Dezbaterea acestei 
probleme de pe poziții partini
ce, în spiritul unei sporite e- 
xigențe și responsabilități a 
scos în evidență existenta u- 
nor serioase deficiente care pu
teau fi — și trebuie să fie în 
viator — evitate.

După cum s-a remarcat în 
cadrul analizei există încă mul
tă superficialitate, lipsă de răs
pundere și formalism în plani
ficarea, urmărirea și efectu
area reviaiilor și -reparațiilor 
la materialele antigrizutoase in 
cadrul sectoarelor, cu excep
ția sectorului de investiții.

— Nu șe pot admite nici un 
fel de justificări pentru neefec
tuarea la timp a reviziilor la 
instalațiile trafo și mașinile de

G. ADAM

(Continuare in pag. a 3-a)

Noi capacități de producție

tDUMJORH
generațiilor de 
azi și de miine, 
integrați in ritmurile 

contemporane

In cadrul sectorului I al 
E.M. Uricani a fost pusă în 
funcțiune o nouă capacitate 
de producție: abatajul ca
meră nr. 5 din blocul III. No
ul abataj va contribui la a- 
siqurarea liniei de front a 
sectorului la nivelul sarci
nilor de plan și, datorită con
dițiilor favorabile de ex
ploatare, există premise pen
tru realizarea unor produc
tivități superioare.

In noul abataj va lucra

1

ZIUA
ÎNVĂȚĂTORULUI
Sărbătorim in fiecare an, la 30 iunie, o zi care este dedicată 

truditorilor din școli, dăruind o dată mai mult recunoștința noastră 
cadrelor didactice, oamenilor consacrați viitorului patriei noastre 
socialiste. In timpurile vechi invățătorul înfățișa in primul rind pe 
un maestru în arta vieții și a cunoașterii, cel care il conduce pe 
tinăr pe drumurile încă incerte pentru el spre lume, spre viață. 
Astăzi, orice învățător este și un comunist, un cetățean angajat 
activ in vastul proces de educație socialistă.

Ziua învățătorului, așezată la sfirșitul anului școlar, are nu 
numai semnificația imediată a unui bilanț al muncii, ci oferă 
un prilej de reflecție asupra insăși condiției actuale a omului 
de la catedră. Anul școlar încheiat a însemnat o măi bună pre
gătire a elevilor și studenților, constituind o dovadă grăitoare a 
succeselor dobîndite de cei peste 1 300 de educatori, învățători, 
profesori din Valea Jiului care s-au aplecat cu înțelegere asupra 
celor 25 000 de elevi. îndatorirea ce le revine, aceea de a pre
găti cadre ale viitorului, cere dascălilor noștri o muncă perseve
rentă pentru perfecționarea continuă a măiestriei lor pedagogice, 
valorificarea tradițiilor înaintate ale școlii românești, cunoașterea 
celor mai noi realizări ale științei și culturii din țara noastră și 
din întreaga lume. Toată priceperea și puterea lor de muncă e 
consacrată pregătirii tineretului pentru exigențele vieții, pentru 
cerințele societății socialiste care are nevoie de oameni cu te
meinice cunoștințe profesionale și cu o inaltă conștiință cetățe
nească, cu o conduită ireproșabilă în toate împrejurările.

Dar, a fi învățător, a fi dascăl înseamnă mai mult decit a-ți 
cunoaște tainele meseriei, trebuie să posezi acea calitate sufle
tească capabilă să realizeze un contact permanent cu copilul, să 
ai capacitatea de a-l atrage și modela. Dragostea pentru pro
pria ta meserie, făgăduiește îndeplinirea pină la capăt a lucrului 
inceput. Dar, sint meserii care cer mai mult decit altele ca omul 
să nu le practice pur și simplu, ci să se contopească cu ele, să 
li se devoteze cu trupul și sufletul. Așa este invățămintul care 
cere devoțiune din partea dascălului, invățătorul ține in mîinile 
lui anii fragezi de pornire la drum lung. Și dacă explică de la 
catedră tabla inmulțirii, istoria patriei ori savante calcule alge
brice, sarcina lui nu se încheie aici. Chiar dacă indeplinește foar
te bine sarcinile procesului instructiv, dincolo de acesta se află 
încă ceva, esențial - poziția lui față de lume, interesul aprins 
pentru ce are de transmis, dorința fierbinte - și pe care elevul 
o simte - că acela care-i stă in față să priceapă setea lui de a 
face oameni adevărați din copiii ce i s-au încredințat. Și pilda 
vieții lui personale, energia care i se comunică elevului, pasiu
nea pentru adevăr, inalta conștiință comunistă nu va lăsa să 
încolțească indiferența in nici o minte tînără, în nici un suflet
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brigada minerului Nlcolae 
Ștefan care este recomanda
tă de rezultatele bune obti- 
nuțe în primele două deca
de ale lunii, < u prilejul lu
crărilor de exploatare și în
chidere a abatajului cameră 
nr. 3 din cadrul aceluiași 
sector, cînd, printr-o bună 
orgapizare a muncii, prin u- 
tilizarea optimă a fondului 
de timp disponibil, s-a obți
nut un nivel mediu al produc
tivității muncii de peste 8 
tone/post.

PE AFINE NE6RE

IaIeri dimineață, 
punctul de achiziții 
zeni, a fost expediat 
trepozitul frigorific 
pentru congelare și 
lare în vederea 
export, primul 
de fructe de pădure din re
colta anului 1973. Este vor
ba de o primă cantitate în- 
sumind 1 000 de kg. afine 
negre recoltate din versan
tul estic al muntelui Cindet 
din raza Ocolului silvic Lu- 
peni.

de 
Live- 
la an- 
Sibiu, 
anrba- 

livrării la 
transport

Ziua de vineri, penultima zi 
a vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Republica Fede
rală Germania, a avut, ca și 
cele, precedente, un pronunțat 
caracter de lucru. Ea a început 
print-un tur al portului Ham
burg, cel mai mare din R. F. 
Germania și unul din cele mai 
mari din Europa. In drumul de 
la reședința oficială, Casa de 
oaspeți a Senatului hambur- 
ghez, înalții oaspeți români

A

încheierea ciinvurbirilor dintre președintele 
Nidae Ceaușescu și cancelarul Willy Brandt

Seara, la „Venusberg",■ re
ședința particulară a cancela
rului federal, a avut loc con
vorbirea finală între preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
Willy Brandt'. Desfășurată în- 
tr-o atmosferă deosebit de 
cordială, convorbirea a prile

Ceremonia semnării Declarației solemne 
și a altor documente comune

Vineri după-amiază, a avut 
loc, la sediul Cancelariei fe
derale, ceremonia semnării 
Declarației solemne comune, 
precum și a altor documente 
menite să dezvolte colabora
rea și cooperarea româno— 
vest-germană în diferite dome
nii de activitate.

Declarația solemnă comună 
a fost semnată de președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și de can
celarul federal Willy Brandt. 
Ea poartă, de asemenea, sem
nătura miniștrilor afacerilor 
externe, George Macovescu și 
Walter Scheel.

Președintele Nieolae 
Ceaușescu și Ion Pățan, vice
președintele Consiliului de 
Miniștri și ministru al comer
țului exterior, precum și can
celarul Willy Brandt și vice
cancelarul și ministru al afa
cerilor externe Walter Scheel 
au semnat, apoi, Acordul pe 
termen lung privind colabora
rea economică, industrială și 
tehnică.

Șeful statului român și can
celarul federal își string cu 
căldură mîinile în aplauzele 
asistenței, moment imortali
zat de zeci de fotoreporteri, 
operatori de televiziune și ci
nematografie.

Declarație 
a Republicii 
și Republicii

solemnă comună 
Socialiste România 
Federale Germania

Republica Socialistă Româ
nia și Republica Federală 
Germania,

Avînd convingerea că stabi
lirea relațiilor diplomatice și 
dezvoltarea raporturilor între 
cele două țări au influențat 
favorabil procesul de înțele
gere și destindere in Europa și 
de normalizare a relațiilor in
tre statele europene,

Conștiente că relațiile bila
terale se dezvoltă continuu in 
multe domenii, atît ca volum, 
cît și în ceea ce privește in
tensitatea,

Animate de dorința de a 
adinei în continuare relațiile 
lor de prietenie, respect reci
proc și colaborare multilatera
lă, pe baza durabilă a prin

Pentru Republica Socialistă România, 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
GEORGE MACOVESCU 

ministrul afacerilor externe

Pentru Republica Federala Germania,
WILLY BRANDT
Cancelar federal
WALTER SCHEEL

ministrul federal al afacerilor externe

sînt salutați cu căldură de 
populație, care face semne 
prietenești, aplaudă. Președin
tele Consiliului de Stat, înso
țit de ministrul federal al 
justiției, Gerhard Jahn, de 
președintele Senatului din 
Hamburg, Peter Schulz, de 
alte persoane oficiale, este în- 
tîmpinat, la intrarea în port, 
de directorul acestuia, dr. 
Moenkemeir, care invită pe 

juit abordarea unor proble
me de interes comun privind 
dezvoltarea relațiilor bilate
rale, precum și întărirea con
lucrării dintre România și 
R.F. Germania pe planul vie
ții internaționale, în direcția 
destinderii și colaborării în E-

Luînd cuvintul, cancelarul 
Willy Brandt a declarat :

Domnule președinte al Con
siliului de Stat,

Este pentru mine o bucurie 
și o satisfacție deosebită că, 
înaintea încheierii vizitei 
dumneavoastră, am puiuț să 
ne punem semnăturile sub. 
Declarația solemnă comună 
și a Acordului de colaborare 
Acestea au menirea. după 
părerea mea, să contribuie la 
adîncirea și dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre ță
rile și popoarele noastre.

In ajunul Conferinței de la 
Helsinki pentru securitate și 
colaborare în Europa. aceste 
documente sînt o mărturie e- 
locventă a faptului că o cola
borare reciproc avantajoasă 
între statele europene cu orîn 
duiri deosebite este nu numai 
necesară, ci și posibilă.

Alte șase acorduri au putut 
fi semnale astăzi, și anume : 
Acordul pentru evitarea du
blei impuneri ; Acordul în 
problemele de asigurări so
ciale ; Acordul de colaborare 
culturală și științifică ; Acor
dul de colaborare in dome
niul cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice ; A- 
cordul de colaborare pentru 
folosirea pașnică a energiei 
nucleare: înțelegerea cu pri
vire la înființarea reciprocă 
de biblioteci.

cipiilor și normelor de drept 
internațional și justiție, pentru 
a contribui, astfel, la cauza 
păcii și securității în Europa 
și în Iunie,

Reafirmind atașamentul lor 
față de țelurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, care 
proclamă voința popoarelor de 
a trăi in pace unul cu altul, 
iutr-un spirit de bună veci
nătate, de a dezvolta relații 
prietenești între toate națiuni
le pe baza respectării depli
nei suveranități, a egalității 
în drepturi a statelor, precum 
și a dreptului popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta și de 
a promova progresul econo
mic și social,

Avînd în vedere importan

oaspeți la bordul unei ambar
cațiuni speciale. Situat pe flu
viul Elba, la o depărtare de 
cca. 100 km de vărsarea aces
tuia în Marea Nordului, portul 
se bucură de condiții naturale 
excelente, bine puse în valoa
re de îndemînarea omului. De 
pe puntea ambarcațiunii, pri
virilor Ii* se înfățișează, într-c 
succesiune caleidoscopică, i-
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uropa și în întreaga lume.
In continuare, cancelarul 

federal a oferit un dineu în 
cinstea președintelui Consiliu
lui de Stat al României. Di
neul a decurs intr-o ambianță 
deosebit de caldă.

Valoarea celorlalte acor
duri nu va fi diminuată, 
dacă evidențiez în mod deose
bit Declarația comună și 
Acordul de colaborare econo
mică, industrială și tehnică 
Mă gindesc, in primul rind, la 
acordurile pe care dumnea
voastră, domnule președinte 
al Consiliului de Stat, și cu 
mine le-am semnat adineauri 
împreună cu miniștrii de re
sort. In această Declarație so
lemnă, noi declarăm în mod 
solemn pe ce principii și în 
ce scopuri vrem să edificăm 
relațiile noastre și politica 
noastră de bună vecinătate în 
Europa.

In Acordul de colaborare c- 
conomică, industrială și tehni
că, ambele guverne se arată 
hotărîte să acorde colaborării 
economice o atenție și mai 
mare dccît pină acum. Noi 
vrem să asigurăm acestei cola
borări o bază stabilă și de 
perspectivă, dînd industriilor 
din țările noastre impulsuri 
noi, in vederea extinderii aces
tor relații. Noi situăm in mod 
conștient activitatea din acest 
domeniu, ca și în altele, în 
contextul legăturilor care se 
întăresc treptat intre țările 
Europei.

Eu sînt optimist și sint d< 
părere că Declarația comuni

(Continuare In pag. a 4-a) 

ța menținerii și întăririi păci! 
internaționale, fondată pe li
bertate, egalitate și justiție șl 
respectarea drepturilor și li
bertăților fundamentale al< 
omului,

Conștiente de răspunderea 
care incumbă tuturor statelor, 
mari sau mici, indiferent d( 
sistemele lor politice, econo
mice și sociale sau de nivelul 
lor de dezvoltare pentru intă 
rirea păcii și securității inter
naționale și pentru dezvoltare* 
cooperării intre state, precum 
și de dreptul și obligația ori
cărui stat de a participa la 
soluționarea problemelor in-

(Continuaie in pag. a 4-a)

Este sezonul legumelor și fructelor Piețele din localitățile municipiului nostru 
oferă acum țoale posibilitățile desfășurării în condiții bune a desfacerii mărfurilor, a- 
tî< pentru vînzătorii particulari cit și pentru unitățile C.L.F., Gostat, Agrocoop. Inter
venția noastră prin piețe a urmărit, de această dată, modul cum sînt gospodărite pie
țele. astfel incit ele să constifuie in permanență puternice vaduri comerciale. In aten
ția noastră a stat, deci, nu numai aprovizionarea dar și administrarea piețelor, igiena 
lor, respectarea regulilor de administrare, respectarea prețurilor etc. Prezentăm în 
cele cc urmează starea de fapt, găsită la ora raidului...

Penurie 
de mărfuri 

și tărăgănări 
nejustificate

Doar cîțiva producători par
ticulari își expuseseră marfa... 
„subțire" pe tarabele pielii din 
Lonea. Castraveți, pătrunjel 
verde, lasole păstăi, cireșe și., 
boia. Cam atît! Clientela, de 
asemenea, e foarte redusă. 
Stăm de vorba, alături. în sta
ție. cu două gospodine. Așteap
tă. supărate, autobuzul, după 
o scurtă „promenadă" prin pia
ța (..Poate qăsim la Petroșani

• -artofi, roșii!"). O privire a- 
lentă. circulară asupra întregii 
piele te edilii fi, urgent, că nu 
prea ai de-ce să-ți... încetinești 
oașul spre a cumpăra ceva de 
iici. Mai mul li,., sac: goi și 
roabe decit marfa ! De ce am 
insistat asupra puținătății pro
duselor de sezon din piața ne
organizată ? Pentru că, la o vîn- 
zare- atît. do lentă, lipsa gospo
dăririi e prea... mare ! 'Mercurial 
de preturi nu există. Cîndva e- 
xista dar, cum am aflat ulterior, 
de la tov. Traian Costea, vice
președinte al Consiliului popu

lar orășenesc l’etrila, „nu era 
necesar, n-ar mai veni nici un 
producător dacă ar vedea 
mercurialul**. (Așa, însă, pot să 
ridice puținii vînzători prețul 
cînd și cit doresc 1). In piață 
nu e curat. Mormanele de hîr- 
tii zac pe la picioarele vînză- 
torilor. Recipienti de gunoi nu 
exist’d decît vizavi, în fața A- 
limentarei nr. 31. La „aproza
rul" din vecinătate (unitatea 
nr. 6) ii găsim pe Victor Căli- 
noiu, gestionarul... unității nr. 
2 din Petroșani. înlocuiește pe 
cel de la Lonea. Ni se „plînge" 
că are marfă putină. Că nu 

poate să mulțumească cumpă
rătorii. Că nu poate oferi car
tof; oamenilor... Așa e ! Cumpă
rătorul Tiberiu Terlescki își 
exprimă fățiș nemulțumirea fa
tă de cej de la consiliu care 
răspund de comerțul orașului.

La Petrila. situația rămîne în 
continuare cum era... cîteva 
vînzătoare particulare își fi
șează marfa pe bordurile tro
tuarelor din jurul complexului 
comercial' și așteaptă clienți. 
Piața cea mare a orașului încă 
nu-i qata. Grupul de șantiere 
a întrerupt cîndva lucrările de 
branșare a apei si a curentului 
electric, de asfaltarea platfor
me: și totul acum se tărăgă
nează. Pină cînd ? Administra
ția piețelor din cadrul Direc
ției comerciale județene are 
datoria să intervină ferm. Pe
trila are nevoie stringentă de 
o piață respectabilă care să sa
tisfacă cerințele populației în 
aprovizionarea cu produse a- 
qro-alimentare.

(Continuare in pag. a 3-a)
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Responsabilitatea
educatorului

...Trăim într-o epocă de pu
ternică efervescență spiritua
lă. Intr-o vreme în care par
tidul și statul nostru socia
list cer tuturor cadrelor di
dactice, educatorilor viitoa
rei generații de constructori 
ai societății comuniste maxi
mum de efort și dăruire. Li 
se cere, astăzi, cadrelor noas
tre didactice să îmbine mai 
organic ca oricînd cele două 
laturi ale învățămîntului — 
instrucția și educația. Ca 
niciodată, se pune un accent 
deosebit pe latura formativă 
a învățămîntului, pentru ca 
absolvenții școlii generale, ai 
liceului, ai școlilor profesio
nale sa facă față cti succes 
cerințelor moderne ale timpu
lui nostru. Să fie în stare să 
se încadreze perfect în tem- 
po-ul zilelor de azi. într-o 
societate a construcției avîn- 
tate. Să muncească și să tră
iască în conformitate cu în
tregul sistem al principiilor 
moralei comuniste, conform 
normelor de conduită elabo
rate de partidul nostru.

Se acționează, azi. în 
treaga rețea a școlilor
municipiu, cu elan și consec
vență, pentru a făuri oameni 
cu cunoștințe multilaterale, 
capabili să priceapă, să inter
preteze și' „să folosească just 
legile obiective ale dezvoltă
rii sociale în actuala etapă a 
evoluției societății noastre 
socialiste, să acționeze cu fer
mitate pentru transformarea 
revoluționară a lumii", așa 
cum arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene 
ral al nartidului nostru.

Înfăptuirea mărețului pro
gram elaborat de partid cere 
eforturi. Ca s'ă avem garan
ția că elevii de pe actualele 
bănci ale școlii vor construi 
comunismul. că națiunea 
noastră va avea un viitor glo
rios, e nevoie de angajare. 
Școala, cadrele noastre didac
tice sint’ angajate azi plenar, 
cu pasiune, în această mărea
ță operă. Sarcinile nu-s ușoa
re. Responsabilitatea educa
torilor e mare. Și nimeni nu 
uită acest lucru. Pentru că, 
de felul cum educă ei azi cea

mai tînără generație a țării 
depinde viitorul pămîntului 
românesc. Educatorii nu au 
voie să greșească. Fiecare gre
șeală a lor e legată de un om 
poate pierdut pentru colecti
vitate. Cadrele noastre didac
tice — și, afirmînd aceasta 
nu ne gîndim doar la cele 
cîteva nume care ne vin mo
mentan în mint'e : Vera Păs- 
culescu, Domnica Schlesinger, 
Dumitru Sîrbușcă, Maria Di- 
nuță, Simion Părăian, Augus- 
tina Feldman, Ioan Moanță 
Maria Stoicescu, Ioan Roșea, 
Maria Drulă, Viorica Toderi- 
ciu, Gheorghe Antoce, Maria 
Olariu, 
alții — 
lor mai 
meserie.
care pretinde, firesc, 
multe sacrificii. Văd o muncă 
intensă, perseverentă, dusă cu 
abnegație, ale cărei rezultate 
sint prea puțin palpabile dar 
care se vor vedea în timp. De 
aceea se străduiesc să fie 
conștiente în adevăratul sens 
al cuvîntului. De aceea nu-și 
precupețesc eforturile. De a- 
ceea militează perseverent 
pentru transformarea cunoș
tințelor teoretice în deprin
deri practice, a cunoștințelor 
morale în convingeri morale 
— forțe motrice ale dezvoltă
rii multilaterale a omului 
contemporan. Bineînțeles, pe 
acest vast, tărîm mai sint 
multe de făcut, pentru a pu
tea afirma, cu mina pe con
știință, că s-a acționat con
secvent pentru a asigura so
cietatea de mîine cu oameni 
multilateral dezvoltați, preo
cupați pînă la dăruire de pro
gresul societății, cu o înaltă 
responsabilitate socialistă.

Educatorii noștri își învață 
elevii să prețuiască munca. 
Întreaga lor muncă, la cate
dră, în activitatea practică 
și în viața extrașcolară a ele
vilor, cunoaște succese deo
sebite. Și totul pornește, fi
rește, de la responsabilitate. 
De la înțelegerea perfectă 
sarcinilor ce le au... De la în
țelegerea menirii lor.

O atenție deosebită se acordă, .în școlile noastre, cu
noașterii de către elevi a frumuseților patriei, a istoriei 
poporului nostru, a marilor realizări obținute în anii con
strucției socialiste. In clișeu: o oră de istorie, la Liceul 
Vulcan, cu prof. Elena Stănilă.

Avem datoria să creștem un tineret cu un larg orizont spiritual, înarmat cu 
ce a creat mai bun omenirea în domeniul cunoașterii, cu cele mai noi cuceriritot

ale științei universale. Fiecare educator, învățător și profesor din întregul sistem 
de învățămînt trebuie să fie atît un bun specialist în domeniul său, cît și un bun 
educator comunist. Numai îmbinînd aceste două calități cadrele didactice își vor putea 
îndeplini în bune condiții sarcina de înaltă responsabilitate și onoare pe care o 
au în formarea tinerei generații".

Pentru Învățători 
am avut întotdeauna 
un sentiment de res
pect. Mă gîndeam la 
responsabilitatea ca
re apasă pe umerii lor 
de îndată ce copiii 
trec pragul școlii în- 
tr-o zi de toamnă, zi 
de care-și vor aminti 
cu nostalgie peste

Sub ochii, lor 
nasc, pe caiete, 
mele cuvinte, din 
cari și linii, din cer
curi și bețigașe. Cită 
răbdare le trebuie și 
unora și altora I Lite
rele par niște zmei iar 
copiii, Feti-frumoși ca
re se luptă pînă reu
șesc să-i învingă cu 
vîrful ascuțit al cre
ionului. încleștarea e 
aspră, învățătorul tre
ce pe la fiecare, prin- 
zîndu-le minuțele spre 
a-i ajuta să supună 
creionul gîndului. Și 
cînd micii elevi 
șese își poartă 
mindrie privirea pes
te șirul de slove, și-o

rotesc apoi să-i vada 
și ceilalți, 
piciorușele
podelei pe care abia 
o ating cu vîrful pan
to! ilor.

Zilele trec și acești

deschisă, la început 
cu sfială, apoi cu bu
curia biruinței depli
ne. Alfabetul a deve
nit un prieten bun cu 
ajutorul căruia coniii 
pot scrie numele drag

școlari de numai șa
se ani deprind taina 
scrisului și-apoi a le
gării literelor, a rosti
rii lor. Abia acum ele 
au un sens și coperta 
grea a cărții poate fi

al mamei, se pot plim
ba în voie printre 
brazdele de 
descifrîndu-le 
rile.

Dat pînă să 
gă la capătul acestui

drum atit de lung, 
de cită răbdare și În
țelegere are nevoie 
dascălul care-i ajută 
cînd se poticnesc în 
fa(a unui semn pe care 
nu-1 recunosc, ori nu 
știu cum să-1 rotun
jească.

Poate nu întîmplă- 
tor femeile își aleg de 
preferință 
grea dar 
profesie, 
mind, pe lingă price
peri pedagogice, și 
sentimente materne, 
gingășie și sensibili
tate.

Dascălilor, întîi 
postoli spirituali 
școlii, acum și 
cind, glodurile cele 
mai curate și sincere 
ale unui coleg care le 
preia ștafeta, ducînd 
pruncii de ieri în fa
ta porților larg des
chise ale vieții.

GENERAȚIILOR DE AZI Șl DE MIINE,

RECUNOȘTINȚĂ
muncă, perseverență, cinste și curaj. 

Ne-ați cultivat sentimentul că 
școala, organizațiile de tineret, con
stituie marele șantier de formare a 
omului de mîine, participant activ 
la edificârea societății socialiste 
comuniste în patria noastră.

Simțim în fiecare clipă dragostea 
cu care sîntein înconjurați de dum
neavoastră, educatorii noștri, grija 
deosebită pe care partidul și statul 
o au față de noi, tinerele mlădițe 
ale României socialiste.

Vă promitem astăzi, dumneavoas
tră și conducătorului nostru iubit, 
partidul, că prin toată activitatea 
noastră ne vom strădui să fim me
reu mai silitori, mai buni.

Pentru strădaniile domneavoastră. 
pentru căldura și răbdarea cu care 
v-ați apropiat de noi, vă mulțumim 
din adîncul inimilor !

Primiți în dar, de ziua dumnea
voastră, înmănunchiate într-un i- 
mens buchet, gîndurile noastre pline 
de recunoștință, alături de urările 
de viață lungă, sănătate, multă feri
cire și succese în nobila dumnea
voastră misiune.

Elevul GHEORGHE LUPU, clasa 
a Vl-a B, Școala generală nr. 4 Pe
troșani, comandantul comandamen
tului municipal al pionierilor, în 
numele pionierilor și școlarilor din 
Valea Jiului.

Cuprinși de bucurie și emoție, 
noi, cei 25 000 de elevi ai Văii Jiu
lui, vă transmitem cu ocazia „Zilei 
învățătorului**, sărbătoarea dumnea
voastră și a întregului popor, cea 
mai caldă recunoștință și îmbrățișă
rile noastre.

Am făcut cunoștință cu dumnea
voastră cînd, ca niște ghiocei, ne 
căutam zorii viselor, deschideam o- 
chii spre lumină. Dumneavoastră 
ați fost aceia care ne-ați purtat pa
șii de pe tărîmul neștiinței spre cel 
al cunoașterii. Ne-ați învățat nu 
numai să descifrăm tainele cărți
lor, dar și că avem o patrie păstra
tă cu grijă de străbunii, cu 
mîndrim, și că trebuie să o 
din ce în ce mai frumoasă.

De la dumneavoastră am
că Partidul Comunist Român 
părintele care ne veghează fericirea 
și că trebuie să răspundem acestei 
griji pe care ne-o poartă prin efor
turi înzecite la învățătură pentru 
însușirea cunoștințelor predate în 
școală.

Dumneavoastră, șlefuitori de dia
mante, ne-ați dat credința contopi
rii cu propriile noastre idealuri, 
ne-ați învățat că putem fi „Feții-fru- 
moși“ din povești, stăpîni ai noilor 
cuceriri ale viitorului, numai prin

Vocația
Astăzi, cînd peste întreaga 

obște a dascălilor adie 
omagiul elevilor și al 

foștilor elevi, ne oprim o clipă în 
pragul sărbătorii și realizăm su
bit și tulburați, eterna noastră 
condiție de școlari. Sînt multe 
și din ce în ce mai complexe 
ipostazele învățării, dar gînduri
le oricui scrutează amintirile o- 
prindu-se asupra unei imagini 
luminoase care ne-a condus cu 
gingășie mina în formarea pri
melor litere - învățătorul. Este 
cu neputință de imaginat cea 
mai măruntă suprafață din viața 
noastră socială fără a fi ferti
lizată de o catedră sau alta, căci 
societatea zilelor noastre își a- 
tinge universala ei cerință de 
perfecționare în primul rînd prin 
școală, prin studiul sistematic.

îvățătorul este omul a 
I cărui principală vocație 
* e dăruirea, calitatea 

prin care își cîștigă înțelegerea 
tînărului pentru a putea fi reali
zat transferul de cunoștințe. Am 
întîlnit mulți oameni din Valea

Jiului, de diferite vîrste și profe
sii, unii la rîndul lor dascăli, care 
își amintesc cu emoție și tulbu
rare sufleteasca de învățătorii 
lor. Profesori cum sînt Septimia 
Krausz, învățători ca Pavel Bîrcă, 
Ardelina Kralovanschi au o acti
vitate didactică de trei-patru de
cenii. Acum, în pragul pensionă
rii, șirul generațiilor conduse 
de-a lungul anilor pe cărările 
cunoașterii își face apariția în 
memorie iar despărțirea de școa
lă, de catedră, îmbracă forme 
emoționante. Am asistat la ast
fel de manifestări spontane ale 
stimei și dragostei care aureolea
ză învățătorii. La încheierea anu
lui școlar, cînd zilele sînt pline 
de florile recunoștinței, părinți și 
elevi înconjurau învățători și pro
fesori, rugîndu-i să mai conducă 
în continuare clasa...

Am cunoscut mulți dintre 
acești eroi modești, pur
tători ai luminii, plantați 

ca niște sentinele acolo unde 
zorii vieții se desprind din ne
guri. Mulți au o vechime în mun-

care se dezvoltă. Altminteri cum s-ar putea explica atitea fru
moase succese ale școlarilor din Valea Jiului ? Pasiunea se trans
mite elevilor. Drept mărturii sint zecile de frumoase expoziții adă
postite de școli in aceste zile, expoziții care ilustrează îndemnu
rile practice ale elevilor, dragostea lor pentru muncă, scop su
prem al învățămîntului ; interesul înaripat al tineretului pentru 
tehnică manifestat fie în școli, fie la cercurile de specialitate 
ale caselor pionierilor ; rezultatele strălucite obținute de pionierii 
și școlarii municipiului în concursul cultural-artistic, diferite ma
nifestări culturale și spbrtive, județene sau locale ; participarea 
entuziastă a elevilor la activități de muncă patriotică, în școli 
sau în afara lor, în care educația lor în spiritul muncii și al 
dragostei față de partid și popor au fost elemente pregnante și 
constante, in toate aceste rezultate, exemplul personal al edu
catoarei, învățătorului sau profesorului este prezent și rodește în 
emulii lor — elevii.

A fi dascăl înseamnă a opta pentru o admirabilă și grea 
meserie care are frumusețea ei indicibilă, dar și o gravă răspun
dere socială. Dascălul găsește întotdeauna graiul potrivit, nicio
dată șovăitor, blind, fără a fi moale și lipsit de autoritate, aspru 
la nevoie, cu care se ajunge să se cucerească sensibilitatea co
pilului. Dar această meserie e și una plină de satisfacții înalt 
morale, atunci cind ai năzuit să formezi oameni și se vede că 
intr-adevăr i-ai format, le-ai aprins flacăra înțelegerii. Aceasta 
e plata cea mai prețioasă a învățătorului, a profesorului pentru 
care catedra nu e o funcție, ci o realizare a vieții, a împlinirii 
rostului lui.

„Școala reprezintă factorul principal de instruire și educare 
a tineretului — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971. Incepind cu grădinițele și 
căminele de copii și pînă la absolvenții școlii generale de 10 ani, 
copiii sint permanent în grija învățămîntului iar după aceea ti
nerii — fie că urmează liceul, o școală profesională sau ucenicia 
la locul de muncă — se află de fapt tot sub îndrumarea învă
țătorului. Reamintesc toate acestea pentru a fi înțeleasă mai 
bine marea responsabilitate ce revine școlii, cadrelor didactice, 
comuniștilor din acest sector în educarea tinerei generații'*. Cînd 
învățătorul, cel de la școala de țară pînă la cel de univer
sitate, a fost prietenul mare de care orice copil sau tînăr 
are nevoie, i-a fost un sprijin apropiat și l-a format ca om 
necesar societății, responsabilitatea socială și politică ce-i revine 
a fost îndeplinită. Modestia și înțelepciunea acestei categorii de 
intelectuali ne îndeamnă să le aducem prinosul nostru de recu
noștință, dragostea și admirația de care se bucură in timpul 
nostru.

dăruirii
că ce numără zeci de ani, timp 
în care au format mii de oa
meni, sădindu-le dragostea pen
tru muncă și patrie, dar și timp 
în care au contribuit la perfec
ționarea și progresul invățămîn- 
tului în Valea Jiului. Pentru pro
fesoara de istorie Maria Surcel, 
de la Școala generală nr. 2 din 
Lupeni activitatea didactică de 
peste trei decenii i-a adus, sa
tisfacții, înalta încredere a oa
menilor.

— Formarea unei clase omo
gene, care să manifeste interes 
pentru învățătură, ne creează 
nouă, dascălilor, bucurii sufle
tești — ne spunea profesoara 
Maria Surcel. O clasă bună este 
o oglindă pentru însăși munca 
noastră. Și tot aici, în Lupeni, 
mă bucur și de încrederea fe
meilor, mame ale elevilor mei. 
ca președintă a comitetului de 
femei ne oraș...

zțătorul este un edu
cator care-și desăvîrșeș- 

* te munca nu numai în 
școală, ci și în afara ei, prin

diferite activități obștești, care îl 
ajută să cunoască mai bine co
pilul, să se apropie de el pe 
calea cea mai potrivită pentru 
a-i modela mintea și sufletul. 
El descoperă necontenit ceva 
nou - copilul - cu care se con
fruntă, lucid și permeabil, cu 
dragoste și înțelegere ca într-o 
piesă jucată pe viu, fără cor
tină, necontenit cu alți actori, 
în schimb cu unul și același pu
blic - conștiința sa cetățeneas
că.

Dascălul cu chipul brăzdat 
de trecerea anilor și o 
generațiilor de copii 

este cel care aprinde în sufle
tul omului setea de cunoaștere 
și de adevăr, desăvîrșindu-și o- 
pera de apostolat cu modestie 
și pasiune. Prin modelarea ma
teriei cu care lucrează - omul în 
devenire, ei au contribuit și con
tribuie totdeauna la preqătirea 
marilor victorii ale poporului 
nostru Si pentru aceasta, ei în
șiși merită cinstire.

T. spAtaru
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depășită in a-

miezul nopții, indiferent că-i zi 
de lucru sau sărbătoare. Și tre
buie subliniat că cerințele de 
transport cresc mereu. Numai au
tobuzele întreprinderii noastre au

autobuze ale 
asigură trans-

REALITĂȚI HUNEDORENE

«ÎMBĂTA, 30 IUNIE 1973

cerință esențială
[UrnKi.e din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

rrPrin „tîrg ... vinerea

Zeci de milioane de călători cu autobuzele
Dezvoltarea in ritm rapid a economiei românești impune 

sporirea continuă a parcului auto, atît pentru transportul de măr
furi, cît și pentru transportul călătorilor. Pentru a ilustra această 
creștere ne-am propus să vă facem cunoscute realizările din do
meniul transportului de călători din județul Hunedoara.

Un număr de 375 de autobu
ze, aparținînd întreprinderii de 
transport auto Deva, sint zi de 
zi la îndemîna călătorilor din 
mediul rural și urban. In medie, 
autobuzele I.T.A. transportă zil
nic peste 90 000 de călători. Sa
te și comune în care nu se cre
dea că va intra vreodată mașină 
sînt astăzi conectate la rețeaua 
transportului in comun. Aproape 
că nu trece săptămînă să nu se 
deschidă un nou traseu, să nu 
se prelungească altele. Cerințe
le de transport ale populației 
sînt satisfăcute într-o proporție 
tot mai mare. Oamenii de la o-

rașe și sate călătoresc astăzi în 
autobuze confortabile, ale căror 
orarii de parcurs sînt stabilite în 
așa fel încît răspund tot mai bine 
și mai prompt nevoilor de trans
port ale populației.

- Faceți o mică socoteală - 
ne invita inginerul Mircea Roșu, 
șeful serviciului transport-călători 
de la I.T.A. Deva. Programul de 
lucru al autobuzelor noastre în
cepe în fiecare dimineață la o- 
rele 4,00 și se încheie mult după

transportat, anul trecut, în jur de 
30 000 000 călători. Cifra acesto
ra va fi însă mult 
cest an.

La numărul de 
I.T.A. Deva, care 
portul intercomunal și interurban 
trebuie să le adunăm pe cele ale 
întreprinderilor de gospodărie 
comunală și locativă din orașele 
și municipiile județului, care a- 
sigură transportul în comun pe 
raza acestor localități.

- Zi de zi, pe
lor și municipiilor județului rulea
ză 310 autobuze — ne spunea 
ing. Nicolae Muntoiu, directorul 
Direcției județene de gospodărie 
comunală și locativă. Aceste 
tobuze transportă în medie, 
zi, 160 000 de călători. Anul 
cut, totalul pasagerilor ce 
călătorit numai cu aceste auto
buze se apropie de 60 000 000.

Sînt cifre de-a dreptul impre
sionante. Aproape 90 000 000 că
lători beneficiază anual de ser
viciile transportului în comun cu 
autobuzele. Aceasta intr-un ju
deț cu peste 510 000 de locui
tori, cum este județul Hunedoa
ra.

Sint cifre care înglobează în 
ele o realitate vie a creșterii 
continue a puterii economiei ță
rii noastre, a nivelului de viată.

pro
vin
In 
în

La orele dimineții în piața 
din Petroșani este animație — 
mai ales vinerea cînd 
ducătorii particulari 
în număr foarte mare, 
general piața (afară și
hale) este bine gospodărită. 
Doar ici colo lipsesc recipien- 
ții pentru gunoi; ei pot fi găsiți 
la producători pe post de... 
scaune. Personalul administra
ției însă se străduiește să în
trețină ordinea.

Referitor la preturi, tovară
șa contabilă șefă din cadrul 
administrației piețelor, Victo
ria Vălureanu, ne-a dat cîteva 
lămuriri: „Taxatoarele sînt o- 
bligate să pună preturi produ
cătorilor și să le înscrie pe 
mercurial. La unele produse 
nu sînt trecute prețurile pentru 
că nu le primim de la județ. 
In orice caz, pentru respecta
ta strictă a prețurilor, gospo

dinele, cumpărătorii ne-ar pu
tea fi de mare folos dacă ar ci
ti mercurialul și ar pregăti ba
nii potriviți. De asemenea în 
ce privește păstrarea curățe
niei, de multe ori cumpărătorii 
aruncă pe unde se nimerește

frunzele de la morcovi, ridichi, 
gulii etc.

Aceleași lucruri le-am aflat 
și de la administratorul piețe
lor, tovarășul Avram Ștefan. 
Reținem o idee importantă : 
cumpărătorii pot și trebuie să 
educe pe producători în spiri
tul respectării preturilor, al u- 
nui comerț civilizat.

In zi de vineri, mărfurile sînt 
din abundență la particulari, 
clientelă de asemenea; unită
țile de stat sînt și ele aproape 
pe... fază (cel puțin vinerea). Ita 
„Avicola", și pui și ouă, la 
C.L.F. — roșii suficiente, cas
traveți. fasole verde, varză, 
caise etc. Toată lumea, vînză- 
tori și clienți, era în „acțiu
ne",numai la unitatea Agro
coop (responsabil Dumitru Tu
tu) n*ci-o mișcare. Lipsa măr
furilor datorată slabei aprovi
zionări, ține în loc vînzarea.

Nu încheiem înainte de a a- 
minti că pentru bunul mers al 
pieții din Petroșani, al gospo
dăririi ei, Inspectoratul comer
cial municipal și organul de 
miliție o au mereu în atenție.

cu tonetele . Nu același lucru 
ne-a spus vînzătorul Ion Țîr- 
vuică, de la unitatea alăturată 
nr. 1 Agrocoop, care ar vinde 
și el, dacă ar avea ce. La in
terpelarea noastră a răspuns 
aproape... consolat:

— Nod, vedeți ce avem : ouă,

varză, grîu și boia dulce. Mer- 
qe foarte rău, de, primim și no: 
surplusurile de la C.A.P.-uri...

Pe responsabilul acestei u- 
nități Ilie Vizante, nu l-am gă
sit așa că, de la el nu am putut 
afla enigma lipsei produselor 
d'n unitatea sa.

Nici măcar o dată

„Cînd pisica
Eram în 28 iunie a.c. Pen

tru administrația pieții Lu
peni se întîmplase o minu
ne : timpul rămăsese pe loc 
— căci mercurialul lor 
(care înțelegem că trebu
ia să fie un fel de „ca
lendar" al pieții) arăta că ne 
aflăm în 26 iunie. Iar după 
prețurile înscrise acolo (doar 
la șapte produse) puteai crede 
că restul mărfurilor, pentru 
care nu figurau prețuri, se 
dau așa, în dar...

In schimb nu am văzut nici 
un panou cu regulile de ad
ministrare.

Recipienți pentru gunoi 
erau și nu prea, dezordine era 
suficientă, producători parti
culari, mulți iar din partea 
administrației, nimeni. Se 
zice că ar fi în concediu ad
ministratorul, 
cumpărătorii, 
teau decît să 
producătorilor
rese nu erau să-și 
furile la prețuri 
Vorba proverbului: „Cînd pisi
ca nu-i acasă..."

Unitățile de stat ne-au pri
mit cam așa : „Avicola" nu 
oferea decît firma, de ouă sau 
păsări, nici urmă. Unitatea

CÎTEVA CONCLUZII

nu-i acasâ..."
49 salva prestigiul 
Rafturile erau în- 
produse.. de sezon, 
în afară de castra-

pe săptămînă 1
îia Aniinoasa, există trei ma

gazine de desfacere a legume
lor Și fructelor (unitățile nr. 8 
și 36, conduse de gestionarul 
Constantin Burlescu și un’ta- 
tea nr. 9, șef s Iuliana Pop). Su
ficiente, deci dacă ar dispune 
de abundență de produse, pen
tru ca locuitorii comunei să 
nu mai „bată" inutil drumurile 
Petroșaniuiiui. La ora vizitei 
noastre, în unitatea nr. 36 —
în genere, în acel moment sa
tisfăcător aprovizionată, curată, 
îngrijită — cei cîțiva cli- 
enți nu se declară deloc 
mulțumiți de ceea ce gă
sesc în magazin („N i de 
cartofi deshidratați avem nevo
ie... ; nu găsim ouă, fructele 
vin rar și dispar foarte repede, 
le cumpără locuitorii comunei 
gaze stau pe aM, prin apropi
ere!"). Gestionarul C. Burtes- 
cu confirmă toate observațiile. 
Comenzile pe care le lansează, 
în mare parte, sînt respectate.

pentru că 
în acest 
mai mari.

Le mărește periodic 
cerințele oamenilor, 
sezon de vară, sînt
Maria insă „trece" repede. Car
tofii, în special, nu ajung, 
traveți și roșii primește 
rar. Nici măcar o dată pe 
tămînă I „E supărător și 
să răspunzi mereu oamenilor 
că nu avem cutare sau cutare 
produs. Eu știu că ceea ce e- 
xistă în depozit primim și noi, 
dar cred că ar trebui să primim 
mai mult".,. De acord I Nu se 
poate vorbi că la Aninoasa ma
gazinele ds legume și fructe 
nu sînt aprovizionate, că sînt 
uitate. Nu. Insă totuși, ar tre
bui să li se acorde o atenție 
mai mare. E absolut necesar. 
In primul rînd pentru că în co
mună nu există o piață neorga
nizată, care să „astupe" golu
rile C.L.F.-ului. Cu cîteva 
lăzi de cartofi într-o săptămî
nă nu poți 
populație a

Cas- 
mai 
săp- 
trist

mulțumi întreaga 
comunei I

Vadul „curge", dar
cam... încetișor

ta Vulcan, poate și din cau
za orei (aproape de prinz) în 
piață era liniște — doar cîțiva 
cumpărători întîrziați. Nic: 
mărfurile existente la țărani 
(castraveți, fasole verde, verde
țuri și cam atît) nu prea atră
geau, maâ ales că erau concu
rate de produsele desfăcute în 
unitățile C.L.F. și Agrocoop. 
Curățenia, ordinea — dovedeau 
că piața e administrată de un 
bun gospodar. N-am văzut însă 
un mercurial, un panou cu re
gulile de administrare a pieții. 
In acest sens ne-a lămurit to
varășa intendentă, pe al cărui 
ecuson era înscris Florica 
Georgescu :

- Mercurialul s-a desființat 
acum cîțiva ani pentru că pia-

ța e mică și nu vin producători 
particulari. Dar toți sînt taxați 
cum t’rebuie. Un singur necaz 
avem — femeia de serviciu es
te în concediu de boală și e 
foarte greu singură.cu toate.

Pentru că mărfurile producă
torilor particulari nu pot satis
face cerințele populației, ne-am 
oprit la unitățile C.L.F. și Gos
tat. La unitatea nr. 17 aprovi
zionarea este bună (de la de
pozitul Lupeni) am găsit în 
rafturi, vinele, ardei gras, var
ză, dovlecei, roșii. Lipseau 
castraveții și fructele. Respon
sabilul Aurel Puchîn ne-a ex
plicat : „Au fost, dar s-au ter- 
m’nat. In general sîntem bine 
aprovizionați, comenzile ni se 
onorează totdeauna. Vindem și

Cit privește 
aceștia nu pu- 
fie 
ale

la discreția 
căror inte- 
vîndă măr- 
de nimic.

*

C.L.F. nr. 
„Avicolei", 
cărcate cu 
Erau toate,
veți și fructe. Vînzătorul Sa
bin Găianu, ne-a întîmpinat:

„Sîntem bine aprovizionați, 
dar nu chiar la fix, cu fruc
tele nu stăm bine, am avut 
piersici și au trecut repede iar 
zilele trecute ni s-au adus niș
te cireșe ca vai de ele, așa că 
le-am refuzat".

In rest, un lucru bun este 
că unitatea are două puncte de 
desfacere și se lucrează în do
uă schimburi astfel încît măr
furile se pot cumpăra în per
manență. Numai că, noaptea 
produsele rămîn afară, expu
se și cum spunea 
„se mai fură din 
tea.“ Interesant 
„cumpărătorii nocturni" !

vînzătorul 
ele noap- 

pentru...

Există
preocupare, 

dar...
Pe gestionarul unității nr. 23 

din Uricani, Nicolae Preoteasa,

l-am găsit vînzînd, la o „tone- 
tă" în fața magazinului, ardei 
grași, vinete și cireșe. Maga
zinul e aproximativ bine apro
vizionat. Comenzile se respec
tă. In magazie, totul e bine pus' 
la punct, există marfă în can
tități suficiente (în special, ci
reșe,vișine, varză, mazăre ver
de, verdețuri, morcovi, cono
pidă, gulii). Lipsesc cartofii. 
Castraveți și roșii, în raport cu 
ceea ce am văzut la Lupeni 
(pentru că se aprovizionează 
din același depozit), se primesc 
mai rar la această un'tate. Un 
lucru bun însă e faptul că, 
vînd la dispoziție mijloc 
transport, unitatea se aprovizi
onează și direct de la producă
tori, dirijată fiind cumpărarea 
bineînțeles de către serv’ciul 
comercial al întreprinderii. Am 
stat de vorbă și cu cîțiva oa
meni. Sînt mulțumiți de ceea 
ce găsesc în cele două unități 
C.L.F. ale orașului. E bine 1 în
seamnă că există preocupare. 
Totul, în .continuare 
că aic:, la Uricani, se 
blema la fel ca la 
(nici aici nu există 
constă în a nu fi slăbit nici un 
moment interesul pentru buna 
aprovizionare a cetățenilor o- 
rașului cu produse agroalimen- 
tare. In celelalte privințe, lega
te de gospodărirea unităților 
nimic deosebit de semnalat: 
pesta zliaaila a acceptabilului I

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

Măsuri imediate

a-
de

— pentru 
pune pro- 
Aninoasa 
o piață I)

Să tragem linie și să... adunăm ! La Pe- 
trila, lipsa unei piețe care să se respecte, se 
simte din plin. Vinzarea e lentă, minuscula 
piață din Lonea nu satisface exigențele, uni
tățile C.L.F. de pe raza orașului sînt inconsis
tent aprovizionate și nu pe măsura cerințelor 
gospodărite ; la Petroșani situația se prezin
tă acceptabil, este însă suficient loc pentru 
mai bine în administrarea pieței centrale a 
orașului ; la Aninoasa și Uricani, deși, se 
stă destul de bine în privința gospodăririi 
unităților C.L.F., se impune încă acordarea de 
prioritate în aprovizionare pentru a se răs
punde integral necesităților populației ; la 
Vulcan și Lupeni, nemulțumiriie s.au împuți
nat, piețele și unitățile C.L.F. dispun de abun
dență de produse agroalimentare...

in general, se impune o mai intensă preo
cupare în direcția gospodăririi piețelor, a men
ținerii curățeniei, igienei (recipienții de gunoi 
sînt puțini), sint necesare panouri cu reguli 
de ordine, curățenie și administrare a piețe
lor, personalul administrării piețelor are ne
voie de îmbrăcăminte uniformă și ecusoane 
pentru a se deosebi, totuși, de vinzători și 
cumpărători. In direcția aprovizionării unită
ților C.L.F. considerăm că nu s-a făcut totul 
pentru ca, în sezonul de vară, al abundenței 
verdețurilor și fructelor, populația localităților 
noastre să găsească oricind in magazine car
tofi, roșii, castraveți și felurite fructe...

Ionica FIERARU 
Viorel TEODORESCU

£

La umbra deasă a frunzișului din parcul orașului.

funcționare 
o mare im-

extracție, a căror 
perfectă prezintă 
portantă. Revizuirea acestor in
stalații trebuie să se facă fără 
nici un fel de amînare, subli
nia inginerul Octavian Surdu. 
șeful serviciului aeraj. Se con
stată că unele măsuri privind 
revizuirea utilajelor antigri- 
zutoase, arăta același vorbitor, 
sînt pur formale. Dacă munca 
celor însărcinați cu controlul 
utilajelor anttgrizutoase se re
duce la întocmirea lunară a u- 
nor inventare cu ceea ce nu 
s-a făcut, activitatea acestor 
oameni nu este deloc eficien
tă. Șefii de sectoare sînt datori 
să urmărească îndeaproape cu 
toată răspunderea reviziile și 
reparațiile utilajelor electro
mecanice cu care sînt dotate 
sectoarele respective.

Criticînd faptul că efectuarea 
revizilor și reparațiilor are în 
mare măsură un caracter pom
pieristic, tendința „de a trage

du-se aceste lucrări pe planul 
al doilea, tovarășii Eugen Car- 
pati, locțiitorul secretarului 
comitetului de partid al mine: 
și ing. Mitică Niculescu, șeful 
sectorului V, au insistat asu
pra răspunderii ce revine or
ganizației de partid, comuniști
lor, cadrelor tehnico-inginerești 
de a urmări respectarea strictă 
a graficelor de revizii 
rații ca pe o lege a 
mers al producției.

Tovarășii Tudor 
membru a) comitetului 
lor muncii, Aurel Chetroiu, se
cretarul organizației de bază 
din sectorul III, ing. Nicolae 
Radu, director cu problemele 
dezvoltării și alți vorbitori au 
insistat în intervențiile lor a- 
supra necesității unei maj bu
ne programări și eșalonări a 
lucrărilor de revizii și repara
ții pent’ru a nu afecta activita
tea de producție.

Părerea unanimă a vorbito
rilor, însușită de comitetul de

și repa- 
bunului

Mocuța, 
oameni-

oameni
lor muncii a fost aceea că dacă 
sectorul electromecanic își îm
bunătățește activitatea, se asi
gură o mai bună funcționare a 
utilajelor din dotare creîndu-se 
premisa obținerii unor rezul
tate mult maj bune în sporirea 
extracției de cărbune pe baza 
creșterii productivității fizice, 
eliminîndu-se lucrul în zilele 
de repaus.

Lucru pe deplin realizabil — 
adăugăm noi.

Odată cu întărirea răspunde
rii și preocupării în acest sens, 
organele de conducere colecti
vă de la mina Vulcan au stabi
lit printre alte măsurj și pe a- 
ceea de a amenaja în subteran 
trei ateliere dotate 
piese de schimb și 
de primă necesitate 
efectuării operative 
parații de mai mică 
prin intervenții imediate la 
fronturile de lucru reducînd 
scoaterea la suprafață a utila
jelor la strictul necesar.

cu scule, 
materiale 

în vederea 
a unor re- 

amploare

In urma apariției în ziarul 
„Steagul roșu" nr. 7317 din 13 
mai a articolului „Să-mi fie 
somnul lin, pe-ntinsele ape“, 
Consiliul popular al orașului 
Petrila ne comunică următoa
rele : „Datorită ploilor abun
dente, nivelul Jiului de est cit 
și al afluenților Jieț și Taia au 
crescut peste cotele obișnuite, 
distrugînd malurile și inundînd 
locuințe și grădini*'. Ca urmare 
a acestui fapt, organul local 
de partid și de stat a mobilizat 
prompt comandamentul de pre
venire a inundațiilor, alți fac
tori cît și numeroși cetățeni 
care au înlăturat distrugerile 
produse.

In răspuns se menționează, 
de asemenea : „Faptul că locu
ințele și grădinile au fost i- 
nundate în zona stadionului Pe- 
trila s-a datorat neexecutării 
lucrărilor de regularizare a Ji
ului de către șantierul I.L.H.S.

Pentru prevenirea unor situ
ații asemănătoare organul lo
cal „a trasat sarcină lotului Pe
tala al I.L.H.S,, pentru urgen
tarea lucrărilor de construire 
a zidului între ștrand și strada 
T. Vladimirescu. De asemenea 
s-au luat măsuri pentru des
congestionarea tuturor canale
lor de scurgere a apelor, pen
tru a evita orice situații neplă
cute în cazul unor ploi abun
dente".

ducație comunistă"), IOAN 
MARDARE, președintele co
mitetului sindical de la I.C.S. 
— Hunedoara („Prietenii no
ului angajat"), GHEORGHE 
ȘTEFAN, președintele comi
tetului sindical de la uzine
le „Victoria" Călan, referi
tor la inițiativa „Biblioteca 
clubului — la grupa sindica
lă" și DUMITRU OPRIȘ, in
giner șef al Centralei căr
bunelui Petroșani pe tema 
„Preocupările conducerii mi
nei Dîlja și ale comitetului 
sindical peniru stabilizarea 
forței de muncă și întărirea 
disciplinei".

Pe marginea referatelor 
prezentate au avut loc dez
bateri în cursul cărora parti- 
cipanții au scos în evidență 
rolul actual ce revine sin
dicatelor în mobilizarea co
lectivelor de oameni ai mun
cii Ia realizarea sarcinilor de 
plan.

Schimbul de experiență a 
fost întregit cu un „PROCES 
AL NEMOTIVATELOR" în 
care cîțiva din cei care ab
sentează nemotivat de Ia lu
cru au fost prezentați în fa
ța minerilor mînei Dîlja, cu 
o CONSULTAȚIE JURIDICĂ 
acordată de brigada științi
fică a Casei de cultură din
Petroșani locatarilor cămi
nului minei Dîlja, și cu o 
MASA ROTUNDĂ organiza
tă la sediul comitetului sin
dical din cadrul I.U.M. Pe
troșani în care s-au analizat 
modalitățile de atragere a u- 
nui număr cit mai mare de 
salariați în activitățile cul
tural-educative și de ridi
care a nivelului calitativ 
al acestora. In încheie
re s-a desfășurat un concurs 
„Cine știe, cîștigă" la care 
au participat reprezentanți 
ai șapte grupe sindicale din 
cadrul I.U.M. Petroșani, a- 
vînd ca temă „Prevederile 
recentei Plenare a C.C. al 
P.C.R. și lucrările ultimei 
sesiupi a Marii Adunări Na
ționale",

Buna organizare, caracte
rul actual 
dezbătute, 
desprinsă 
care au
schimbului de experiență.

al problemelor 
utilitatea practică 
au fost elemente 
asigurat reușita

Reîtinoiți-vă abonamentele
la ziarul

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 
24 lei trimestrial.

Abonamentele se fac la chioșcurile și difuzo- 
rii de presă din întreprinderi.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT !

Acțiune de coiec
tare a flerului

vechi
Tinerii utecișt: de la secto

rul VIII — electromecanic al 
E.M. Lonea au inițiat, acum cî
teva zile, o acțiune de colecta
re a fierului vechi existent în 
galeriile minei. După cura ne-a 
informat tovarășa Terezia Sza- 
vo, membră a biroului comite
tului U.T.C. al exploatării, ei 
au reușit să adune o cantitate 
de 9 700 kg de fier vechi, în 
valoare de 7 300 Iei, pe care 
l-au predat I.C.M.-ului. Comite
tul U.T.C. a luat hotărîrea ca 
din fondurile rezultate în ur
ma colectării fierului vechi cei 
16 tineri care au participat la 
această acțiune — din cadrul 
cărora s-au remarcat Dumitru 
Popescu, secretarul organizați
ei U.T.C. a sectorului VIII, Pe
tru Buhan, Iosif Toth. Aurel 
Cioară, Alexandru Burdan și 
Dumitru Pătularu să fie tri
miși într-o excursie de 2 zile 
la București și Snagov, la mij
locul lunii iulie.

MINERI! RESPECTAT! NORMELE DE 
TEHNICA SECURITĂȚII IN SUBTERAN

V
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CONCURSUL
„Cultura românească,

promotoare a idealului păcii, 
umanismului și respectului 

între popoare"
Organizat pe tema de mai sus de către Comitetul Nați

onal pentru Apărarea Păcii, concursul a ajuns in faza finală. 
Tragerea la sorți a celor 816 valoroase premii se va face în 
ziua de 1 iulie, la București, în sala Casei de cultură a sec
torului II din str. M. Eminescu nr. 89.

Răspunsurile exacte la întrebările concursului și lista 
completă a cîștigătorilor vor fi publicate în nr. 7/1973 al re
vistei „Pentru Apărarea Păcii", care va apărea în jurul datei 
de 15 iulie 1973.

De la regionala 
de căi ferate

GOLURILE

DIN tavan;
ir

ifj iii'

La data de 30 iunie 1973 se pun sub tensiunea 
de 27 000 volți linia de contact și instalațiile afe
rente acesteia, pe tronsonul de cale ferată Si
meria — Livezeni — Iscroni. Construcția rețelei 
este astfel realizată încît nu poate crea situații care 
ar periclita viața celor care se găsesc în preajma ei. 
TREBUIE INSA CA PUBLICUL CALATOR ȘJ 
TOȚI CETĂȚENII SA RESPECTE CU STRICTEȚE 
REGULILE DE COMPORTARE ÎN APROPIEREA 
REȚELEI DE CONTACT, 
ALTOR ELEMENTE DIN 
LEI SAU DIN ZONA EI.

A STÎLPILOR
CONSTRUCȚIA

SAU A
REȚE-

• GZj

Aceste reguli sînt afișate în 
gară, săli de așteptare și tre
nuri.

ATENȚIE ! Calea ferată elec
trificată Simeria — Livezeni

sub ten-— Iscroni va lucra 
siunea de 27 000 volți și pre
zintă pericolul de electrocu
tare pentru cei care nu res
pectă riguros regulile afi
șate.



4 Steagul roșu. . . . . . . . . . . ■. - .. * — S1MBATĂ, 30 IUNIE 1975'

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

.11
*7

 ZicK.

Declarația solemnă comună
(Urmare din pag. 1) 

ternaționale care îl privesc,
Hotărite să acționeze in 

sensul eforturilor generale 
pentru promovarea păcii și 
securității în Europa și in în
treaga lume,

Reafirmind că statele trebu
ie să coopereze în domeniile 
economic, social și cultural, ca 
și în cele ale științei și tehni
cii și să favorizeze progresele 
culturii și învățămîntului în 
lume : că ele trebuie să-și u- 
nească eforturile pentru a pro
mova creșterea economică in 
lumea întreagă, îndeosebi în 
țările în curs de dezvoltare și 
că, în acest sens, să-și intensi
fice eforturile pe plan națio
nal și internațional,

I. Proclamă voința lor co
mună :

1. De a adinei și extinde re
lațiile lor de prietenie și co
operare în domeniile politic, 
economie, industrial, științific, 
tehnologic, cultural, educației, 
mijloacelor de comunicare în 
masă, turismului, precum și 
de a le dezvolta în alte dome
nii de interes comun.

2. De a dezvolta multilate
ral colaborarea reciproc avan
tajoasă în domeniile econo
miei, științei și tehnologiei, 
precum și al protecției mediu
lui înconjurător, de a acorda 
o atenție deosebită sporirii și 
diversificării schimburilor co
merciale prin crearea unui 
mai bun acces pe piață,* prin 
crearea unor mai largi posibi
lități de informare privind im
portul si exportul, precum și 
prin perfecționarea metodelor 
si instrumentelor de cooperare 
între întreprinderi și organi

(Urmare din pag. 1) 

și marele număr de acorduri 
se-inate astăzi vor prinde via
ță in viitorul apropiat și vor 
intra în practica muncii coti
diene, spre binele ambelor 
noastre țări, spre binele oame
nilor din aceste țări, spre bi
nele Europei. (Aplauze).

La țîndul său, președintele 
Jșicbllir Ceaușescu a spus:

Doresc să exprim satisfac
ția mea eti prilejul semnării 
Declarației solemne și a Acor
dului de, colaborare pe lungă 
durată.

Sint deosebit de bucuros că, 
in cadrul vizitei pe care am 
efectuat-o în Republica Fede
rală Germania, în convorbirile 
ce le-am avut cu dumnea- 
voastră. am ajuns la ințelegeri 
corespunzătoare, care se re
flect;: in mod minunat in De
clarație și în Acordul pe care 
le-am semnat împreună, in 
momentul de față.

Intr-adevăr, Declarația so
lemnă pe care am semnat-o 
pornește de Ia principiile sta
tornicite deja în relațiile din
tre statele noastre — egalita
tea in drepturi, respectul in

Un program dens, de lucru, un itinerar cu
(Urmare din pag. 1)

maginile specifice ale unei 
porți maritime moderne, cu 
intensă activitate. Cheiurile de 
acostare care, puse cap la cap, 
însumează 300 km, cele 60 de 
bazine și 320 fie docuri, insta
lațiile de încărcare și descăr
care, realizate după ultimul 
cuvînt al tehnicii, vastele an
trepozite asigură în mod op
tim un intens trafic de măr
furi, anual fiind importate 30 
milioane de tone și exportate 
10 milioane de tone, la care se 
adaugă mărfurile aflate în 
tranzit. Pe bună dreptate, 
Hamburgul este considerat o 
adevărată placă turnantă a 
comerțului exterior vest-ger- 
man, fiind legat, pe mare sau 
prin Elba și canalele sale, de 
1 100 porturi din alte țări, in
clusiv Constanța, oraș româ
nesc cu care este înfrățit, și 
găzduind în permanență nave 
cu pavilioane aparținînd, prac
tic, tuturor statelor lumii — 
așa cum se poate vedea și în 
această zi. Numeroasele nave 
acostate la cheiurile Hambur- 
gului salută, prin sunete pre
lungi de sirenă, trecerea am
barcațiunii oficiale.

Dincolo de siluetele maca
ralelor uriașe se profilează și 
alte însemne ale unei activi
tăți economice intense, Ham
burgul fiind, totodată, un ma
re centru industrial. Prelucra
rea țițeiului, nervul vital al 
transporturilor moderne, și-a 
.găsit chiar aici, de-a lungul 
cheiurilor, un loc optim de 
dezvoltare, nu mai puțin de 
35 la sută din capacitatea de 
prelucrare a Europei occiden
tale aflîndu-se în orașul-port 
din estuarul Elbei. Tn același 
timp, s-au dezvoltat și con
strucțiile navale.. Primind ex
plicații amănunțite asupra di
feritelor aspecte ale angrena
jului .-mtivității portuare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de proiectele de 
viitor, de perspectivele extin

zații din cele două țări, inclu
siv pe terțe piețe.

3. De a coopera pentru crea
rea unor condiții mai bune in 
vederea creșterii schimburilor 
în domeniile culturii, artelor, 
educației, informațiilor in 
toate domeniile, turismului, 
sportului, contactelor umane 
și altor forme de legături și 
de a contribui la soluționarea 
problemelor umanitare pe 
bazele încrederii reciproce și 
bunăvoinței.

4. De a favoriza schimburi
le și colaborarea pe linie de 
tineret și de a promova in 
rîndurile tineretului respectul 
față de toate popoarele, fără 
deosebire de naționalitate, 
rasă și religie și față de ideile 
de pace, libertate, progres, 
precum, și înțelegerii și prie
teniei între popoare.

II. Declară că relațiile lor 
reciproce, ca și cele cu toate 
celelalte state, indiferent de 
sistemele politice, economice 
și sociale, se întemeiază pe 
normele dreptului internațio
nal și în special pe principiile 
Cartei Națiunilor Unite, prin 
urmare, cele două state își vor 
fundamenta și dezvolta, și în 
viitor, aceste relații pe princi
piile :

1. Dreptul fiecărui stat la 
existență, libertate, indepen
dență si suveranitate naționa
lă.

2. Dreptul inalienabil al po
poarelor de a decide de ele 
insele, in virtutea căruia po
poarele au dreptul de a-și ho
tărî soarta și sistemul politic, 
în deplină libertate și de a-și 
dezvolta sistemul economic și 
social, conform voinței și in
tereselor proprii, fără nici un 
amestec din afară.

3. Egalitatea în drepturi a 
tuturor statelor, indiferent de 

Ceremonia semnării Declarației solemne
dependenței, al suveranității 
naționale, neamestecul în tre
burile interne și avantajul 
reciproc. Totodată, in această 
Declarație este afirmată liotă- 
rîrea statelor noastre de a ac
ționa pentru eliminarea forței 
sau a amenințării cu forța in 
relațiile dintre ele sau în re
lațiile internaționale.

Este o plăcută coincidență 
că am semnat această Decla
rație la numai citeva zile. îna
intea deschiderii Conferinței 
general-europene. Sperăm că 
această conferință, Ia care mi
niștrii de externe ai țărilor 
noastre vor participa, alături 
de ceilalți miniștri ai statelor 
europene și ai Statelor Unite 
și Canadei, se va desfășura 
cu rezultate bune.

In ce privește Acordul de 
colaborare economică pe care 
l-am semnat astăzi, el este 
chemat să pună bazele unei 
cooperări îndelungate și se în
temeiază pe ceea ce am rea
lizat de pe acum, în special 
in ultimii ani. De altfel. în ul
timele două zile am vizitat 
unele mari întreprinderi din 
țara dumneavoastră, iar re
prezentanți ai guvernului sau 

derii în continuare a legături
lor maritime ale acestui im
portant centru, ca una din 
modalitățile de asigurare a 
schimburilor și colaborării 
pașnice între națiuni, a unei 
mai bune cunoașteri și apro
pieri reciproce

In încheierea vizitei, oaspe
tele român adresează repre
zentanților autorităților portu
are urări de succes, de sporire, 
în continuare, a contribuției 
pe care această poartă mari
timă o aduce Ia cauza colabo
rării internaționale pe plan 
economic.

In afară de rafinării și con
strucții navale, industria 
Hamburgului înfățișează un 
profil foarte variat, cu între
prinderi din cele mai diverse 
ramuri și sectoare Una din
tre acestea — „Hamburger 
Stahlwerke" (HSW), care apar
ține grupului „KORF" și care 
a devenit cunoscută printr-un 
procedeu original de obținere 
a oțelului — constituie urmă
toarea etapă a vizitei șefului 
statului român la Hamburg, 
prilej de întilnire cu conduce
rea uzinei, cu muncitorii ei. 
La intrarea in uzină se află 
arborat steagul românesc. 
Urînd un călduros bun sosit 
oaspetelui, președintele Consi
liului de administrație al 
„HSW", Willy Korf, subliniază 
că aportul președintelui Con
siliului de Stat al României la 
promovarea destinderii și 
securității în Europa a reținut 
atenția lumii întregi. In conti
nuare, el procedează la o am- 
nlă prezentare a activității în
treprinderii, arătînd că aici, 
pentru prima dată în Europa, 
minereul de fier se transformă, 
nrin metoda reducerii directe, 
în oțel, fără a mai fi nevoie 
de cocs. Noua metodă, care a 
trezit mult interes în cercuri
le de specialitate, prezintă a- 
vantajul că permite să se ob
țină oțel de bună calitate în 
unități productive mai mici, 
cu o capacitate sub un milion 
tone anual — producția anua

mărime, nivel de dezvoltare și 
sistemele lor politice, econo
mice și sociale, inclusiv drep
tul fiecărui stat de a participa, 
in condiții de deplină egalita
te, la examinarea și soluționa
rea problemelor internaționa
le de interes comun.

4. Dreptul și indatorirea sta
telor, indiferent de sistemele 
lor politice, economice și so
ciale, de a coopera între ele, 
în avantajul reciproc, în di
verse domenii, în scopul men
ținerii păcii și securității in
ternaționale și al promovării 
progresului economic și social 
al tuturor națiunilor.

5. Neamestecul, sub nici o 
formă și sub nici un pretext, 
in problemele care țin de 
competența națională a unui 
stat.

fi. Abținerea de a recurge la 
amenințarea cu forța sau la 
folosirea forței împotriva al
tui stat, sub nici un pretext, 
fără prejudiciu pentru drep
tul natural de legitimă apă
rare individuală sau colectivă 
al fiecărui stat, conform ar
ticolului 51 al Cartei Națiuni
lor Unite.

7. Abținerea de a recurge la 
amenințarea cu forța sau la 
folosirea forței împotriva in
dependenței politice a oricărui 
stat sau pentru a viola fron
tierele internaționale existen
te ale altui stat sau ca mij
loc de reglementare a diferen
delor internaționale, inclusiv 
diferendele teritoriale și pro
blemele referitoare la frontie
rele statelor.

8. îndatorirea statelor de a 
reglementa toate diferendele 
lor internaționale numai prin 
mijloace pașnice.

9. Respectarea drepturilor 
omului și a libertăților funda
mentale așa cum au fost ac

ai întreprinderilor române au 
semnat o serie de acorduri 
concrete de cooperare cu une
le firme din Republica Fede
rală Germania. De aceea, aș 
putea spune că ceea ce am 
înscris în Acordul pe care 
l-am semnat împreună în mo
mentul de față a și început să 
se înfăptuiască in viață.

V-ați referit, domnule can
celar, la celelalte acorduri și 
înțelegeri semnate astăzi, de 
aceea nu le voi mai menționa 
și eu. Doresc numai să arăt 
că vom acționa pentru trans
punerea lor în viață, astfel ca, 
pe baza lor. să asigurăm extin
derea multilaterală a colabo
rării dintre România și Repu
blica Federală Germania.

Fără îndoială că dezvoltare * 
colaborării dintre statele noas
tre corespunde intereselor 
ambelor popoare și, totodată, 
ca se înscrie în preocupările 
generale din Europa și din 
lume, privind extinderea co
laborării și cooperării in toate 
domeniile de activitate. De 
aceea, doresc să-mi exprim 
convingerea că ceea ce am 
stabilit in aceste zile, ceea ce 

lă a „HSW", de pildă, este de 
550 mii tone, cu perspectiva 
de a atinge un milion tone și 
în condițiile unei rentabilități 
relativ înalte, ca urmare a 
scurtării simțitoare a procesu
lui de producție. Esențialul 
noii metode, bazată pe proce
deul Midrex, experimentat 
pentru prima dată în S.U.A. și 
perfecționat aici la „HSW“, 
constă în transformarea, mi
nereului de fier în fier pur cu 
o structură poroasă — „bu
rete de fier" — într-o insta
lație specială care utilizează 
un gaz de reducere obținut din 
gazul metan. „Buretele de 
fier" constituie o materie pri
mă ideală pentru obținerea 
oțelului în cuptoare electrice 
cu arc, unde este topit și apoi 
turnat continuu, sub formă 
de țagle, de asemenea, pe baza 
unor tehnologii speciale. Drept 
urmare a procesului de topire 
și turnare continuă, rezultă 
o creștere importantă a pro
ducției și productivității.

Arătînd că în R. F. Germa
nia sînt cunoscute progresele 
rapide ale României în dome 
niul producției de otel, pre
ședintele Consiliului de admi 
nistrație s-a făcut ecoul dorin
ței de înfăptuire a unor acți
uni concrete de colaborare cu 
industria metalurgică romă 
nească.

Diferitele faze ale noului 
procedeu sînt urmărite apoi 
„pe viu", așa cum se succed 
ele în fluxul tehnologic. Sec 
țiile vizitate sînt împodobite, 
în semn de cinstire față de 
prezența președintelui român, 
cu stegulețe tricolore. Munci
torii, tehnicienii, inginerii u- 
zinei salută eu respeci pe solul 
poporului nostru, își manifes
tă bucuria de a-1 avea ca 
oaspete la locul lor de muncă.

In încheierea vizitei, la so
licitarea reprezentanților pre
sei și radioteleviziunii din 
Hamburg, președintele Consi
liului de Stat a făcut urmă
toarea declarație : „Doresc să 

ceptate prin pactele drepturi
lor omului ale Națiunilor Uni
te.

In interpretarea și aplicarea 
lor, principiile fundamentale 
ale dreptului internațional 
sint legate între ele și fiecare 
principiu trebuie interpretat 
in contextul celorlalte princi
pii ; ele trebuie să fie respec
tate riguros de către toate 
statele, în relațiile lor reci
proce.

III. Declară voința lor co
mună :

— de a dezvolta relații de 
prietenie și cooperare cu toate 
statele, pe baza principiilor 
enunțate, de a acționa în 
scopul adoptării de măsuri e- 
fective in domeniul dezarmării 
și de a promova destinderea, 
pacea, securitatea și coopera
rea în Europa și in întreaga 
lume ;

— de a coopera cu celelalte 
state in vederea întăririi ro
lului Organizației Națiunilor 
Unite in apărarea independen
ței și suveranității tuturor sta
telor și a dreptului inalienabil 
al fiecărui popor de a-și hotă
rî singur soarta, in consolida
rea păcii și securității inter
naționale și în promovarea 
cooperării dintre state, în 
conformitate cu principiile și 
normele dreptului internațio
nal.

IV. Declară voința lor co
mună :

— de a extinde și aprofun
da, atit pe cale diplomatică, 
cît și prin întîlniri Ia toate 
nivelurile, consultările, care 
au devenit un element perma
nent al cooperării dintre ele.

întocmită la Bonn, la 29 iu
nie 1973, in două exemplare, 
fiecare în limbile română și 
germană, ambele texte avind 
aceeași valabilitate.

s-a înscris în Declarația so
lemnă, în Acordul de colabo
rare și în celelalte acorduri va 
crea condiții mai bune pentru 
cooperarea dintre statele noas
tre, va servi atît popoarelor 
noastre, cît și cauzei securită
ții europene și păcii în întrea
ga lume. (Aplauze).

Totodată, miniștrii romani 
• i v -si germani au semnat A- 

< ordul pentru evitarea dublei 
imp neri. Acordul de asisten
ță soci dă, Acordul de colabo- 
i : e *•• ilturală și științifică, 
,'r-orr' il de colaborare în cer- 
,'tarra științifică și dezvolta- 

■ a tehnologică, Convenția 
pri'.md deschiderea reciprocă 
le biblioteci. De asemenea, ai: 

:i fost semnate Înțelegerea 
de colaborare în domeniul fo
losirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice și un Program 
de colaborare în domeniile 
culturii și științei pe anii 
1973—1974.

La solemnitatea semnării 
au participat persoanele care-1 
însoțesc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, precum și 
miniștri ai guvernului federal.

urez tuturor locuitorilor din 
Hamburg cele mai mari suc
cese, mu’ltă prosperitate, pace. 
Din această foarte scurtă vizi
tă am rămas cu impresii foar
te plăcute și sper ca între ță
rile noastre să se dezvolte o 
colaborare importantă, în care 
Hamburgul să joace un rol 
substanțial și am în vedere 
faptul ca, în acest cadru, și 
oțelăria să vină cu aportul 
său. Aș dori să mulțumesc încă 
o dată pentru primirea făcu
tă".

Coloana oficială de mașini 
se îndreaptă, apoi, spre plat
forma de aterizare-decolare 
situată în incinta întreprinde
rilor constructoare de avioa
ne „Messerschmitt —• Bol- 
kow — Blohm", unde oaspeții 
sînt.' invitați să viziteze hala 
în care se află în curs de 
montaj „airbus-ul“ — o navă 
aeriană de mare capacitate.

Aici, la terminarea vizitei 
în marele oraș-land, asistăm 
la o scenă emoționantă. Ti
neri și tinere, membri ai An
samblului „Nuntașii Bihoru
lui", care se află la Hamburg 
pentru a participa la un festi
val internațional. întîmpină 
cu drago'ie și bucurie pe 
conducătorul României socia
liste ; artiștii noștri amatori, 
îmbrăcnți ir* pitorescul port 
bihorean, cînt'ă și joacă, apla
udă cu însuflețire.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, celelalte persoa
ne oficiale române își iau un 
călduros rămas bun de la pri
marul Hamburgului și . preșe
dintele Senatului orășenesc. 
Peter Schulz, de la celelalte 
oficialități locale.

Ultima etapă a vizitei în 
nordul R.F. Germania o con
stituie Bremenul — oraș un
de își arc sediul uzina con
structoare de avioane „V.F.W 
— Fokker".

La sosirea elicopterelor, oas
peții sînt' salutați de Karl- 
Heinz Jantze, senator pentru 
problemele economice al orașu-

Conferința de presă a 
președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu
blca Federală Germania, precum și numeroși corespondenți de 
presă străini acreditați in Republica Federală Germania. In cadrul 
conferinței de presă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns in-

in dupâ-amiaza zilei de 29 iunie, cu prilejul vizitei pe care 
o face in Republica Federală Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii'Socialiste România a avut, la „Casa Presei" 
din Bonn, o conferință de presă. Au participat un mare număr 
de ziariști, reprezentanți ai presei și Radioteleviziunii din Repu-

RUDIGER VON WECHMAR, 
secretar de stat, șeful oficiu
lui de presă și informații al 
guvernului federal : Domnule 
președinte, avem plăcuta o- 
noare să vă salutăm in mijlo
cul nostru și să ne exprimăm 
bucuria că ați răspuns cererii 
noastre. Vă aflați Ia capătul 
unei vizite. Cu ce rezultate vă 
întoarceți în patrie ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Ne aflăm de 
patru zile în Republica Fede
rală Germania la invitația 
președintelui Heinemann. A- 
cum, în ajunul încheierii aces
tei vizite, pot spune că ea s-a 
desfășurat în bune condițiuni 
și — aș putea adăuga — cu 
rezultate la fel de bune din 
toate punctele de vedere. '

Am avut convorbiri înde
lungate cu cancelarul federal 
și trebuie să declar că, în le
gătură cu problemele pe care 
le-am discutat — începînd cu 
dezvoltarea colaborării bila
terale în diferite domenii de 
activitate — am ajuns Ia înțe
legeri corespunzătoare, reflec
tate, de altfel, și în acorduri
le pe care le-am semnat. Do
resc să declar de la început că 
relațiile dintre România și 
Republica Federală Germania 
au cunoscut o dezvoltare sus
ținută în ultimii ani — și le 
apreciez ca bune, pozitive.

Considerăm că vizita, con
vorbirile avute și acordurile 
pe care le-am semnat în aces
te zile deschid perspective noi 
pentru un și mai puternic a- 
vînt al colaborării dintre sta
tele noastre în toate domeniile 
de activitate. Nu au trecut 
decît puține minute de cinci, 
împreună cu cancelarul fede
ral, domnul Brandt, am sem
nat Acordul de colaborare e- 
conomică de lungă durată și 
Declarația solemnă, iar cu pu
țin timp înainte, miniștrii gu
vernelor statelor noastre au 
semnat un număr de șase a- 
corduri. Chiar în cursul aces
tor zile, reprezentanții indus
triei românești și reprezentan
ți ai țării dumneavoastră au 
semnat o serie de acorduri 
și înțelegeri concrete privind 
constituirea unor societăți

obiective
luj Bremen, și Werner Knieper, 
președintele Consiliului de 
administrație al uzinei. Un 
mare număr de muncitori și 
specialiști întîmpină cu apla
uze pe șeful statului nostru. 
Mulți agită st'egulețe româ
nești.

Apoi, în sala de festivități 
a uzinelor, președintele Con
siliului de administrație al u- 
zinei a adresat un călduros 
bun venit. „Considerăm, a 
spus el, o deosebită onoare 
pentru noi că, în cadrul vizi
tei în R.F.G., ați venit și la 
uzina noastră. Această vizită 
constituie un eveniment deo
sebit. de important, cu atît 
mai mult cu cît, în cadrul ei, 
va fi semnat și Acordul cadru 
de cooperare intre firma noas
tră și întreprinderile de spe
cialitate românești. Acordul 
constituie o expresie a dorin
ței de colaborare pe un plan 
mai larg, colaborare pe care 
dumnevoastră ați promovat-o 
în multe domenii ale vieții 
internaționale. Dumnevoas
tră, domnule președinte, sîn- 
teți promotorul unei politici 
demne de admirat, care a dus 
nu numai la apropierea din
tre țările noastre, ci și la a- 
propierea dintre toate țările 
continentului. Viața a dove
dit că o asemenea politică dă 
roade bogate.

in continuare, prof. dr. irig. 
Rolf Riccius, directorul uzine
lor, a prezentat oaspeților ro
mâni activitatea acestora, ară
tînd că, in sectorul construc
ției de avioane de mare tonaj, 
firma VFW-Fokker a dezvol
tat și construit, după 1945, trei 
tipuri de avioane pentru pasa 
geri, precum și elicoptere, în 
special cel denumit „Macaraua 
zburătoare", construit în co
operare. După cum a arătat 
vorbitorul, firma are realizări 
și în ce privește colaborarea 
la programe de zboruri spa
țiale. Rolf Riccius a precizat, 
apoi, că firma se preocupă de 
problemele sporirii continue 
a eficienței economice, redu- 

mixte, precum și realizarea 
unor cooperări în diferite do
menii de activitate. Cred că 
toate acestea vorbesc, de la 
sine despre felul cum a de
curs vizita, despre rezultatele 
cu care o încheiem.

Doresc să menționez numai 
că, așa cum se arată în Decla
rația solemnă, la baza relați
ilor dintre statele noastre stau 
principiile egalității în drep
turi, respectului independenței 
și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc. în
scrierea lor în această decla
rație constituie, de fapt, o con
firmare a realităților de pînă 
acum existente în relațiile 
dintre statele noastre. Și este 
de înțeles că, hotărînd să ac
ționăm în continuare In spiri
tul acestor principii, sîntem, 
totodată, hotărîți să le punem 
Ia baza relațiilor cu toate 
statele, să milităm pentru a- 
firmarea lor în lume.

Aș dori să exprim mulțumi
rile mele, ale colaboratorilor 
mei pentru primirea de care 
ne-am bucurat în tot timpul 
acestor zile.

OLAF IHLAU — „Sud- 
deutsche Zeitung": Domnule 
președinte, ați încheiat un a- 
cord important pentru activi
tatea economică. După cum 
Se știe, ați încheiat asemenea 
acorduri și cu Italia și Belgia. 
In ce măsură aceste acorduri 
încheiate vor influența sau nu 
raportul schimburilor Româ
niei cu țările socialiste și ță
rile occidentale ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : După cum cred 
că cunoașteți. România dezvol
tă larg relațiile sale economice 
cu toate statele. Este adevărat 
că pe primul loc se plasează 
țările socialiste, care ocupă o 
pondere însemnată în relațiile 
noastre economice. In același 
timp, avem relații cu 110 sta
te ale lumii. Avem relații largi 
cu țările europene occidentale, 
între care Republica Federală 
Germania se plasează pe pri
mul loc.

Este adevărat că am încheiat 
asemenea acorduri cu Belgia, 
cu Italia, cu Olanda. Tratăm 
și cu alte țări — și, desigur, 

interesante 
cerii greutății aparatelor, 
aplicării de tehnologii noi. Din 
acest punct de vedere, a subli
niat el, una din realizările im
portante o constituie un ele
ment de construcție din ma
terial plastic, armat cu fibre 
de sticlă.

In continuare, vorbitorul a 
prezentat o serie de realizări 
tehnice ale întreprinderii, atît 
în prelucrarea metalelor, cît 
și în proiectarea unor piese, 
agregate sau părți componen
te ale avioanelor. Printre a- 
ceste rezultate, vorbitorul a 
menționat o instalație de su
dare cu fascicul electronic, care 
sudează în condiții de vid 
înalt materiale ca titanul, fo
losit pentru recipiente destina
te gazului reactiv utilizat în 
tehnica rachetelor. In înche
iere. a fost prezentat pre
ședintelui un propulsor ionic 
.care va echipa, în viitor. în 
spațiul interplanetar. sateliți 
și alte vehicule spațiale.

in cursul expunerii au fost 
prezentate filme documentare 
cu privire Ia diversele realizări 
la care s-a referit vorbitorul.

A urmat, apoi, în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
solemnitatea semnării Acordu
lui cadru de cooperare între 
firma „VFW-Fokker“ și între
prinderile similare românești
— acord semnat din partea 
tării noastre de Virgil Acta- 
rian, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii.

Adresîndu-se gazdelor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
a transmis un călduros salut 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor uzinei, exprimîn- 
du-și convingerea că acordul
— cadru semnat va contribui 
la dezvoltarea cooperării în
tre această uzină și întreprin
derile românești.

.La amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu, persoanele 
care îl însoțesc s-au reîntors 
la Bonn.

Ion MĂRGINEANU 
Romulus CĂPLESCU

treburilor puse de ziariști.

vom mai încheia asemenea a- 
corduri cu mai multe țări din 
Europa occidentală. De ase
menea, avem deja multe a- 
corduri cu un șir de state din 
Africa, Asia și, în perspecti
vă, vom încheia astfel de acor
duri cu țări din America Lati
nă. Ca atare, nu este ceva de
osebit ci, dimpotrivă, este un 
lucru natural, firesc, acordul 
pe care l-am încheiat astăzi 
cu Republica Federală Ger
mania.

JUNG BISSEGGER — ..Jour
nal de Geneve" (Elveția): 
Domnule președinte, în ce 
măsură crede România că va 
dezvolta relațiile bilaterale cu 
Comunitatea Economică Euro
peană ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Tocmai faptul 
că am încheiat acorduri cu 
cîteva țări din Europa occiden
tală — țări ale Pieței comune
— că, în următoarele luni, 
vom încheia, probabil, aseme
nea acorduri și cu celelalte 
țări ale acestei organizații, 
arată că se vor dezvolta rela
țiile României cu toate țările 
Pieței comune. In raporturile 
economice, noi pornim de la 
principiile egalității în drep
turi și avantajului reciproc șî 
vom dezvolta în mod cores
punzător relațiile noastre cu 
toate statele care doresc să 
extindă, pe baza acestor prin
cipii, colaborarea cu România.

ALBERT COULIN — Postul 
de radio „Deutschlandfunk" : 
Domnule președinte, în diferite 
acorduri economice care au 
fost semnate mai înainte și 
in cele semnate acum sînt pre
văzute schimburi de mărfuri
— vînzări și cumpărări. Aceas
ta va permite, fără îndoială, 
să se vîndă și alte mărfuri din 
România în R. F. Germania, 
De asemenea, se prevede ex
tinderea cooperării și în reali
zarea unor produse. In acest 
cadru, nu vor merge numai 
experții germani in România, 
ci vor veni și exporți și mun
citori din România in R.F.G., 
unde deja au început să lu
creze în unele întreprinderi. 
Se poate spune că vom asista 
și Ia o intensificare a schimbu
lui de specialiști ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: In cadrul re
lațiilor economice, mai cu sea
mă în cadrul cooperării în pro
ducție, fără nici o îndoială că 
va avea loc și intensificarea 
schimburilor de specialiști. 
Dar vreau să fiu foarte clar. 
Nu este vorba de a trimite 
muncitori și specialiști să lu
creze în Republica Federală 
Germania, ci este vorba de a 
conlucra în realizarea unor 
obiective pe care le vom rea
liza în comun.

OLAF IHLAU — „Sud- 
deutsche Zeitung" : Domnule 
președinte, în Declarația so
lemnă s-a vorbit despre drep
tul Ia autodeterminare al po
poarelor. Pe mine m-ar inte
resa, în această privință, care 
este poziția dumneavoastră în 
legătură cu problema unității 
naționale și cu rolul națiuni
lor.

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Dreptul la
autodeterminare al popoarelor 
este un principiu foarte vechi 
și e normal ca statele noastre 
să pornească în relațiile lor 
de la respectarea acestui prin
cipiu. Noi înțelegem prin a- 
ceasta respectarea dreptului 
fiecărui popor de a se dezvol
ta corespunzător dorințelor 
sale, fără nici un amestec din 
afară.

In ce privește rolul națiunii 
tn societatea contemporană, 
după cum știți, am spus nu 
o dată că România consideră 
națiunea ca un factor de pro
gres atît în momentul de fa
ță, cît și pentru încă o perioa
dă foarte îndelungată. De a- 
ceea, ne pronunțăm pentru res
pectarea dreptului fiecărei na
țiuni la independență, suvera
nitate, la dezvoltare de-sine- 
stătătoarc. corespunzător voin
ței sale. Totodată, pornim de 
la faptul că afirmarea fiecărei 
națiuni va contribui la dezvol
tarea unei colaborări active 
între toate statele și popoarele 
lumii.

CHRISTOPH LUTZE — 
•Die Zeit“ : Domnule președin

te, colaborarea economică în
tre întreprinderile germane și 
române și înființarea de so
cietăți mixte au drept scop de 

a dezvolta producția de măr
furi românești pentru piața 
națională sau urmăresc să în
tărească poziția României Ia 
export ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Intotdeaun;,
orice producție se realizează 
atît pentru a satisface necesi
tățile naționale, cît și cerințe
le de export. Este de înțeles 
că dezvoltarea colaborării din
tre întreprinderile din Repu
blica Federală Germania și 
din România, cît și societățile 
mixte vor avea cc( obiect și 
satisfacerea necesităților re
ciproce și lărgirea exportului 
pentru ca această activitate săr-, 
fie cît mai avantajoasă.

VON HUEBBENEZ — pos
tul de radio „Deutschland
funk" : Domnule președinte, 
în ultimul timp am putut con» 
stata că după fiecare vizită.s ' 
dumneavoastră făcută în țării; 
occidentale, după ce au fost 
semnale acorduri, s-a făcut și 
o declarație solemnă. Ce im
portanță acordați acestor de
clarații ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Intr-adevăr, în 
ultimul timp, atît în cadrul 
vizitelor în străinătate, cît și 
cu prilejul vizitelor nltor șefi 
de stat *n România s au sem
nat asemenea declarații solem
ne. Considerăm că aceasta iz
vorăște din schimbările petre
cute în viața internațională, 
din tendințele generale spre 
destindere și așezare a rela
țiilor dintre state pe noi baze. 
Ca atare, fără nici o îndoială 
că acordăm o mare însemnă
tate unor asemenea declarații, 
care promovează tocmai prin
cipiile noi de relații șî res
pectul între state.

VON HUEBBENEZ — pos
tul de radio „Deutschland
funk" : Domnule președinte, 
aceste declarații nu pot fi con
siderate ca o suplinire a unei 
noi carte a Națiunilor Unite?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Iri nici un ..-l 
nu se poate spune acest lucru. 
Dimpotrivă, în cel mai bun 
caz — ca să nu spun că nu 
este rău — pot fi considerate 
ca b afirmare a principiilor 
Cartei Națiunilor Unite. Cu 
atît mai mult, cu cît România 
acționează pentru creșterea ro
lului Națiunilor Unite în viața 
internațională. Deci, conside
răm că aceste declarații — 
care, toate, au fost înregis
trate la Organizația Națiunilor 
Unite — sînt un sprijin pentru 
întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite.

ROMULUS CĂPLESCU — 
comentator de politică externă 
la ziarul „Seinteia" : Tovarășe 
președinte, dacă ați putea 
să ne spuneți citeva cuvinte 
privind aspectele care au fost 
mai mult reliefate în convor
birile cu cancelarul Brandt 
despre apropiata conferință 
europeană.

TOVARĂȘUL nicolaf, 
CEAUȘESCU : Intr-adevăr,
problemele securității europe
ne au ocupat un loc important 
în discuțiile pe care le-am a- 
vut cu cancelarul Brandt. Am 
constatat cu satisfacție că, 
peste citeva zile, miniștrii da 
externe ai statelor noastre, 
împreună cu miniștrii de ex- 
terne ai celorlalte state euro
pene, precum și ai Statelor 
Unite și Canadei se vor întll- 
ni în prima Conferință gene- 
ral-europeană. însuși . acest 
fapt reprezintă un eveniment 
istoric în lume. Sperăm că re
zultatele Conferinței general- 
europene vor fi o contribuție 
nu numai la securitatea țări
lor europene, dar și la cauza 
păcii și securității internațio
nale.

RUDIGER VON WECHMAR, 
secretar dc stat, șeful Oficiu
lui de presă și informații al 
guvernului federal : Domnule 
președinte, in numele tuturor, 
vă rog să-ini permiteți să vă 
mulțumesc foarte mult pentru 
faptul că ați fost atit de ama
bil și ați răspuns la aceste în
trebări. Vă mulțumim și vS 
dorim un drum bun Ia în
toarcerea în patrie.

Rsdaelio si administrotio ziarului • Petroșani. strada Republicii, or. 90, telefon ; 1662. Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Pc roțani 40 396


