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Dragă tovarășa Honecker,
Dragă tovarășe Stoph,
Dragi tovarăș! șl prieteni;’

atașament, cu care este înllmpinată 
delegația noastră de partid șl gu
vernamentala tn frumoasa dumnea
voastră țara și capitala eL

Astăzi am semnat Tratatul de 
prietenie, colaborare șl asistența 
mutuala între Republica Democra
tă Germană șl Republica Socialistă 
România. Acest tratat deschide 
o pagina nouă șl importantă pen
tru prezent șl viitor fn istoria re
lațiilor statelor și popoarelor noas
tre. Dezvoltăm continuu relațiile 
noastre și le întărim din ce în ce 
mal mult. Acestea constituie pași 
în spiritul Internaționalismului pro
letar. Ele corespund pe deplin in
tereselor tuturor țărilor socialis
mului, aliate cu Uniunea Sovietică

bllca noastră. (Vil aplauze) 
exprimăm , i mulțumirea noastră 
cordială pentru calda ospltall- 

de

Doresc ca în numele' Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al 
guvernului și al Întregului popor 
să salut, încă o dată, în modul cel 
mal cordial pe stimați! noștri oas
peți, tovarășul Honecker, tovarășul 
S-toph, pe ceilalți- membri ai dele
gației de partid și guvernamentale 
sosiți din țara prietenă. (Aplauze 
puternice).

Această vizită înscrie o nouă șl 
importantă filă în cronica relații
lor-de prietenie șl colaborare din
tre Republica Socialista România 
șl . Republica Democrată Germană,

dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Socialist Unit din Gerrna- 
nia. Ihtllnlriie șl discuțiile pe care 
le-am avut In aceste zile ne-au 
permis o mal bună cunoaștere re
ciprocă șl,-totodată, reliefarea unor 
noi posibilități de conlucrare pe 
multiple planuri între țările șl 
partidele noastre. Tratatul do 
prietenie, .colaborare șl asistență 
mutualfl semnat astăzi este un do
cument de mare Însemnătate pen
tru dezvoltarea" acestei prietenii șl 
colaborări. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
Poporul român a salutat cu en

tuziasm șl bucurie proclamarea — 
eu mal bine de două decenii in

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimate > tovarășe Maurer,
Dragi tovarăși și prieteni români, 
Dragi cetățeni al BucureșHulut,
.Permltețl-mi, mal tatii,’ să vă 

transmit dumneavoastră, cit șl tu
turor locuitorilor capitalei, Bucu
rești, poporului român, membrilor 
Partidului Comunist Român cele 
■mâl-- calde "salutări din partea Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, a guver
nului Republicii Democrate Ger
mane, a clasei muncitoare și a tu
turor oamenilor muncii din repu- ...... -1 , - Ne

■: i
si
f

cu tovarășii Nlcolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer. De-a lungul tra- 

__ ________ ____ ©sulul arau arborate drapelele de stat
no, condusă de tovarășii Erlch Ilo- ale Republicii Socialiste Roriiânla șl 
necker, prim-secretar al C.C. al Republicii Dempcraie Germane. 
P.S.U.G., șl Willi Stoph, membru al Aeroportul OtopenI, unde a avut 
Biroului Politic ai C.C. al P.S.U.G., l loc ceremonia plecării delegației, era 

’............ Împodobit cil drapelele de slat ale
celor două țâri. Pe frontispiciul pa
vilionului ■ central nl aerogării se 
aflau portretele tovarășilor Nlcolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, Ion 
Gheorghe Maurer șl WL111 Stoph. Pe 
mari pancarte era înscrisă in lim
bile română șl germană urarea 
„Trăiască prietenia, colaborarea șf 
alianța frățească dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană !a,"j

La aeroport au venit aă-1 salute pe 
oaspeți tovarășii Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul ’Nlculescu-Mlzll, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Râduleșcu, 
Vlrgll Trofln, Iile Verdeț, Gheorghe 
Cioară, Dumitre Popescu, Cornel 
Burtică, Ion Ioniță, Ștefan Andrei, 
Mihai M.arinofcu, vicepreședinte ni 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții române tn Comisia interguver- 
namentală de colaborare economică 
româno-germană, Corneliu Mă ne seu. 
ministrul .afacerilor externe, -Teodor

Vineri seara a părăsit Capitala 
delegația de partid șl guvernamen
tală a Republicii Democrate Germa-

Biroului Politic ni C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, care, Jn Invitația 
Comitetului Central al Partidului Co- " 
munlst Român șl a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialisto. 
România, a făcut o vizită oficială de 
prietenie In țara noastră.

Din delegație au făcut parte tova
rășii dr. Kurt Fichtner, membru su
pleant al C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții germane In Co
misia interguvernamentnlă de colabo
rare economică româno-germanâ, 
Otto Wlnzer, membru al C.C. al 
P.S.U G., ministrul afacerilor externe, 
Oskar Fischer, membru ni C.C. al 
P.S.U.G., adjunct al ministrului afa
cerilor externe, dr. Hans Voss. am
basadorul3 R. D. Germane la Bucu
rești, Gerd Kftnig, adjunct nl șefului 
Secției internaționale a C.C. ai 
P.S.U.G.

De la reședința rezervată oaspe
ților p'nft la aeroportul OtopenI, 
conducătorii de partid șl de stat nl 
B. D. Germano au venit Împreună (Continuare In pag. a IV-a)

tata 11 șl numeroasele dovezi

i

In dupâ-amtaza zilei de 12 mai. 
la Consiliul dc Stat a avut loc so
lemnitatea semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare șl asistență 
mutuală Intre Republica Socialistă 
România șl Republica Democrată 
Germană șl a Comunicatului cu 
privire la vizita oficiata de priete
nie a delegației de partid șl guver
namentale a Republicii Democrate 
Germane în Republica Socialistă 
România.

Tratatul șl comunicatul au fost 
semnate din partea română de to
varășul Nlcolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat nl Republicii Socialiste Româ
nia, șl Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului- de 
Miniștri, tar din partea Republicii

Democrate Germane do tovarășii 
Erich Honecker, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, și 
Willi Stoph, membru al Biroului 
Politie ai Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger-, 
manta, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane.

La solemnitate au participat to
varășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Paul Nlculescu-Mlzlî, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Râduleșcu, 
Vlrgll Trofln, Iile Verdeț, Gheor
ghe Cioară, Florian Dănăiache, 
Emil Drăgftnescu, Janos Fazekas, 
Dumitru Popescu, Leonte * Răulu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Vollec, Io
sif Banc, Petre Blajovid, Cornel 
Burtică, Miron Constantin eseu, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Ion Stfinescu, Ștefan ț Andrei,. Ion 
Dlncă, Mihai Marinescu, vlcepre-

ședințe al Con.il 11 ului do Miniștri, 
Corneliu Mâner,cu, ministrul afa
cerilor externe. Teodor Marinescu, 
șeful Secției relații externe a C.C. 
al P.C.R., Vnsile Vlad, ambasado
rul României în R. D. Germană, 
membri al C.C. al P.CJL, al Con
siliului de Stat șl al guvernului, 
alte persoane oficiale române.

■ Au luat parte tovarășii dr. Kurt 
Fichtner, Otto Wlnzer, Oskar Fi
scher, dr. Ilans Voss, Gerd Kănlg, 
precum șl persoanele oficiale care’ 
însoțesc delegația de partid șl gu
vernamentală a R. D. Germane.

în aplauzele celor prezențl, după 
semnarea tratatului și a comuni
catului, conducătorii de partid șl 
de stat al celor două țâri s-au fe
licitat călduros, »-au îmbrățișat 
prietenește. j

Tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
șl W1U1 Stoph au rostit r cu vtatări.

IW DE PRIETENIE,

REPUBLICA

$1I

© Cuvîntarea 
tovarășului

Ion Gheorghe Maurer 
® Cuvîntarea 

tovarășului 
W Stoph
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Vineri seara, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist ■ Român, 
Împreună cu- tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a Intilnit cu tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general 
ai Partidului Comunist din Spania, 
care face o vizită In țara noastră 
la invitația Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Român.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire in cadrul căreia au fost a- 
bordate probleme1 privind dezvol
tarea In continuare a relațiilor de 
colaborare șl solidaritate tatema-

țlonaltatfl dintre cele două partide. 
A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri privind probleme actuala 
ale mișcării comuniste șl muncito
rești, ale luptei antlimpertoilste, 
ale situației internaționale.’

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu țd 
tovarășa Elena Ceaușescu au oferii 
apoi o masă „In cinstea tovarășului 
Santiago Carrillo.

Intilnlrea șl masa 
rnt Intr-o atmosferă 
caldă prietenie.

ș-au desfășu- 
cordlală, de

(Agcjpres)

b van uui Laur
U | ‘ ” V • ‘ ‘ |
membru al Comitetului Executiv, 
secretar cu problemele Internațio
nale, Hans Kombrink șl Jan Na
gel, membri al Comitetului Execu
tiv, Hans Ouwerkerk, secretar cu 
probleme organizatorice, Harry van 
den Bergh, adjunct al secretarului 
cu probleme internaționale.

După ' convorbiri, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
oferit un dejun In cinstea delega
ției Partidului Muncii din Olanda, 
condusă de Andre van der Louw.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Pană,/Emil Drăgănescu, Ștefan 
Voltec, Iosif Banc, Mi.-an Constan- 
tinescu, Ștefan Andrei, Constantin 
Vasiliu.

Secretarul generai al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, șl președintele 
Partidului Muncii din Olanda, An
dre van der Louw, au rostit scurt® 
toasturi.

Dejunul s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de caldă prietenia

o
. Vineri la amiază s-au încheiat 
convorbirile Intre delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Cwnu- 

.nlst Român, șl delegația Partidului 

.Muncii din Olanda, condusă de An
dre., van der Louw, președintele 
"partidului.

La convorbLri au partid pat:
Din partea română — tovarășii 

Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului1 Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Emil v Drăgănescu șl Ștefan 
Vollec, membri al Comitetului 

' Executiv al C.C. al P.C.R., Ioslf 
. Banc, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miron Cons tanti nes cu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv ol. C.C. al P.CJl., Ștefan 

■ Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de sedie. ta C.C al P.C.R.

1 Din partea olandeză — Joop den 
Uyl, șeful grupului parlamentar 
al partidului, Relua tar Beek,

1

România
IN PAGINA A V-A
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ARTICOLUL 10
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ARTICOLUL 14

ARTICOLUL 2

Tratat și in acest scop an 
asupra celor ce urmează :

Prezentul Tratat se Încheie 
perioadă de 20 de ani, de ia

la dezvoltarea, relațiilor economice 
și a colaborării in cadrul Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, 
precum șl cu celelalte state socia
liste. '

0/ ‘ ■> '

ARTICOLUL 3

I

»■

anltimpertaltste !
membra’ au-

I

a tuturor forțelor
Trăiască atlanta noastră socialistă 1

Republica 
depășește, prin

In numele 
Republicii Democrate Germane, 

ERICH HONECKER 
WILLI STOPH

Stimate tovarășa Ion Gheorghe
(

Stimate tovarășa Honecksv,
Stimata tovarășe Stoph,
Stimați tovarăel.
Permiteți-ml ®â exprim. In mo

mentul solemn po care-1 trăim, sa
tisfacția conducerii do partid ?! de 
stat a României fată ,de semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre țara 
noastră șl Republica Democrată Ger-

■I. mană șl că vă adresez cu aerat pri
lej calde felicitări. Considerăm că 

, prin tratatul încheiat vom dispune 
de un important instrument pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor fră
țești ce ne unesc. Ih. Interesul po
poarelor noastre, al cauzal generals 
a serial temuta! și păcii.

Așa cum se știe. România a salu
tat încă de la început crearea Re
publicii Democrate Germano — pri
mul stat germen al muncitorilor șl 
țăranilor, și-a afirmat consecvent 
Udarilatca cu lupta pentru instau
rarea ©rindulril socialiste Pa pi
rn ini german, s-a bucurat si sa 
bucură de fiecare succes obținut ta 

• dezvoltarea economlcă-soclaia a țării 
dv. Constatăm cu satisfacție că re
lațiile statornicite între partidele, 
fitaiola si popoarele noastre, angaja
re cu toate forțele ta opera de con- 
slrucțle socialista. au cunoscut un 
curs mereu ascendent dovedlndu-se 
reciproc avantajoase și roprezen- 
tind, totodată, o contribuție la în
tărirea forțelor mondiale ale socia
lismului.

tehnlco-știlnțlfic contemporan, rsda- 
nta din ra in ce mâl stringent 
colaborarea activă intre toate statele, 
indiferent de orindulre socială, da 
mărime, putere sau zonă geografică, 
întregul curs al vieți! internaționale 
arată că numai prin dezvoltarea coo
perării, prin multiplicarea contacte
lor șl a tratativelor se pot Instaura 
încrederea șl Înțelegerea, in general 
acel climat absolut necesar pentru 
consolidarea păcii, pentru soluționa
rea oricăror probleme, litigioase pe 
căi pașnice. Orice focar de încordare, 
orice creștere a tensiunii într-o parte 
eau alta a lumii, neluarea măsurilor 
necesare pentru eoluțlonarea pașnică, 
prin mijloace politico a problemelor 
litigioasa sg pot răsfringe la ceară 
planetară, pot afecta cauza generală 
a păcii. Angajamentul statelor noas
tre de a milita pentru pace șl destin
dere, de a promova coMecvent poU- 
tlea de coexistență pașnică intre țări 
cu sistema axiale diferite, sa În
cadrează astfel in spiritul epodl, 
răspunde unui deziderat major al 
poijoarclor.

In tratai ișl găsește tocă o dată 
expresie interesul profund al statelor 
noastre pentru realizarea unul sis
tem de relații Intre țările continen
tului european care să garanteze 
fiecăreia securitatea șl pacea. Con
sensul tot mal larg pe care-1 taîru- 
nește ldeea securității europene, pro
cesul In plină desfășurare da Îmbu
nătățire a raporturilor dintre stateJe 
continentului sini, desigur, încu
rajatoare, tndemnlnd la noi șl tot 
mal perseverente eforturi pe acest 
drum. România a consldorat șl comI- 
deră că una dintre premisele funda
mentale ale instaurării securității în 
Europa o reprezintă recunoașterea 
realitățile®' istoricește constituita după 
al dollaa război mondial, a invloia- 
bUltâțll frontierelor existente, Inriu- 
șlv a frontierelor celor două etate 
germane. De primă Însemnătate este, 
în acest sens, 
Germane’ 
mallzarea

Onorați tovarăși.
■ Prevederile tratatului ■ definesc cu 

deplină claritate cadrul de dezvolta
re a relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Gorntănă. obiectivele 

» Pe care no propunem să le urmfirim 
ta comun. A? vrea, totuși. In cele ce 
ii.-tr.ează., să mfi opresc asupra dtor- 
va din aceste prevederi, care ni se 
par a avea o semnificație deosebita, 
fie bilaterală, fie de Interes mul larg.

Doresc, in primul riad. ®ă relev ho- 
ffirirea celor două 3tate — afirmată In 
tratat — de a adinei relațiile de prie
tenie șl colaborare multilaterală din
tre ele. Stadiul actual de dezvoltare a 
eoanomlel. ștllrlțel și culturii In ță
rile noastre și perspectivele de pro
gres pe care le deschid programele 
in .curs de Înfăptuire creează ample 
poribUltăU pentru creșterea șt 
diversificarea schimburilor reci
proc avantajoase. Un dmp prac- 

? ,tic nelimitat ofșță ta. acest gena coo- 
jjierai-ea economică, șl (tehnico-stlln- 

_.,fîfl.că: de asemenea., sini pasțbUe șl 
”“de;dorit acțiuni mai largi de,colabo

rare în domeniul Invățănitalulul. artei 
șl culturii, ocrotirii tănâtațll. turbs- 

.. mulul 0.a.
Prin documentul de fată țările rc®jMictul normelor de drept inler- 

național, vor marca pași Importanți 
pe calea înfăptuirii Bccurltațll euro
pene.

Consemnlnd hotărîrea țărilor 
. noastre de a-ț!, acorda, ta cazul u- 
■nut atac armat, tot ajutorul nece
sar, inclusiv militar, ta scopul res
pingerii agresorului, tratatul re
flectă «spiritul de înaltă responsabi
litate ta apărarea cuceririlor revolu
ționara, a dreptului de a se dez
volta de slno stătător, așa cum le 
dictează interesele jl aspirațiile.

Stimați tovarăși,

Doresc ca, In Încheiere, să dau 
glas Încrederii Partidului Comunist 
Român și a guvernului țârii, noastre, 
a Întregului popor român, că Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România socialistă 
șl Republica Democrată Germană va 
permite șl va stimula tatărirea con
tinuă a legăturilor care ne unesc, 
contribuind In coeziunea tuturor 
Blatelo- goclaltate, a forțelor progre- 
Blsie din întreaga lume care lupta 
pentru dreptate,' înțelegere, coope-

noastre se angajează «tă acționeze ln 
conformitate cu prevederile. Tratatu
lui de la Varșovia, să militeze activ 
pentru adlndrea colaborării econo
mice șl tehnloo-ștRntlfice in cadrul 
t.'.A.E. d, precum si pentru dezvolta
rea prieteniei șl colaborării cu cele
lalte etate socialiste. Cheia de bolta 
a acestor relații o constituie princi
piile internaționalismului socialist, a- 
vantajului reciproc șl Întrajutorării 
tovărășești, independenței șl suvera
nității naționale, egalității In drep
turi. neamestecului In treburile Intex- 

" ne. — principii care și-au găsit con- 
sfințirea șl in tratatul semnat as- 
tăzL Așa cum s-a subliniat șl 'cu alte 

. prilejuri, partidul șl stalul nostru 
văd in stricta respectare a acestor 

- principii o condiție esențială alii a 
progresului fiecăreia din țările sbcla- 
Uste. dl șl a Întăririi sistemului 

; mondial socialist șl a „unltalll sale, o 
premisă a sporirii capacității forțelor 
socialismului de a înduri mersul eve
nimentelor internaționale în direcția 

î păcii, a Înțelegerii șl colaborării intre
, jL popoare,

? Interdependența tot mal otripsă a 
j-1, (firilor, determinată

iii recunoașterea RD.
ine* de către toate statele, nor- 
-deplină, a relațiilor cu șl 

între ambele etate germane. De 
asemenea, guvernul șl opinia publică 
românească au salutai încheierea 
tratatelor dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Fedezalâ a Germaniei, 
dintre Repu blica Populară Pol osii șl 
Republica Federală n Germaniei — 
ca un eveniment politic pozitiv al 
vieții Internaționale. Am apreciat, do 

. asemenea, ca importante, convorbi
rile Începute intre oale două state 
gonnane, Înțelegerile șl convențiile 
stabilite intre ele. Considerăm, că 

t râtilicarea iratatejor, ■ ca, șl fihaliza-
. șea- <ții,succes a, dmvwjlrilor/âjmn- 
tlte, stabilirea de rotații normala 
intre cele două etate germane, înte
meiate pe egalitatea în drepturi, pe

Stimate tovarășe Nlcolao Ceaușescu,
1 pti ... J I k: ? Tr  z-<-------------fu —

Maurer,
Stimați tovarăși șl prieteni,

Tratatul de prietenie, cotaborme șl 
astetenta mutuală, pa care l-am sen- 
iuu acum, 11 considerăm drept cel mal 
Importabt document al dezvoltarii de 
pică acum a relațiilor dintre Repu
blica Democrata Germană șl Repu
blica Socialista România. El cores- 

" pânde intereselor vitale ale popoare
lor noastre Îndreptate călr® un viitor 
de pace și securitate.

Tratatul se bazează pe rezultatele 
unei colaborări fructuoase șl priete
nești de peste 20 de ani dintre cele 
două state .alo noastre. Aceasta co
laborare îșl are fundamentul solid șl 
trainic ln năzuința comună a po
poarelor noastre spre făurirea tot 
mal cuprinzătoare a societății socia
liste. Ea se bazează pe concepția 

■ noastră comună despre lume, mar- 
xlsm-leninismul și rințcrnaticKialisntul 
proletar.

Po noi ne-unește faptul efi ambele 
state stat membre’ ale Tratatului de 
la Varșovia șl ale Consiliului do A- 
jutor Economic Reciproc.

Tratatul exprimă botărirea noastră 
de a extinde ln continuare relațiile 
noastre reciproce șl de a inaugura o 
nouă etapă a colaborării dintre cele' 
două țări șl popoare socialiste. 
Republica Democrată Germană este 
hotărî ta «ă dezvolta colaborarea In 
toate domanlDo vieții socialo șl a po
liticii internaționale pe baza princi
piilor lttieroațlonallsmulul sbcialtot, 
avantajului reciproc și intrajuiorârU 
tovărășești.

De mare importanță este adlncfreo 
colaborării economice dintre cele 
două «tata ale noastre. Tratatul jxs 
care l-ara semnat | acum stimulează 
folosirea mal bună a avmitajelor di
viziunii socialiste a muncii, el dă 

. Impulsuri noi dezvoltării multltata- 
ralo a schimbului nostru reciproc da 
mărfuri. Eă .oferă o bază ntabllfl pen
tru lărgirea cooperării și specializării 
in domeniul producției șl cercetării, 
corespunzător necia! tăților economi
ilor naționale ale ambelor țări, în a- 
coașta privință, ho putem sprijini 
pe programul complex al integrării 
econom Ice-.’wdallfrt® care a fast adop
tai anul trecut aici, la Bucurpșll, de 
toate țările membre ale Consaiului 
de Ajutor Economic Reciproc.

în același timp, Republica Demo
crată German8, ln conformitate cu 
obligațiile Tratatului semnat astăzi, 
va depune toate eforturile pentru a 
contribui la dezvoltarea pe mal de
parte a relațiilor economice șl da 
colaborare Jn cadrul C.A.E.H., rit șl 
cu celelalte stata socialtate. Adlncirea 
acestei colaborări va avea, fără În
doială, un efect sllrnuinlor asupra 
coeziunii și ma! sirin-se a statelor so- 

.?etalate ln jurul Uniunii Sovietice, rit 
t'șț.și. asupra, talățirll Tratajuțui- de la,’ 

‘..Varșovla’ șl ; a „ creșterii prestigiului, 
-, oot-ialtonulul lh iunie,.

Asistența mutuală conxftntltă In 
tratat corespunde înaltelor prindpil 
alo Internaționalismului socialist, În
tărește capacitatea de apărare i ți u- 
nllatea alianței noastre ș! servește 
păcii șl securi tații internaționale.

Intensificarea co?nlx>rărll ln dorne- 
nUle șiilntei; invățămlntului. artei, 
culturii, radioului, telcvlzlunU, cine
matografiei. turismului, ocrotirii eo- 
riale șl culturii fizico corespunde. d« 
asemenea, intereselor noastre recipro
ce. In acest fel, vom contribui la 
adlnclrea cunoașterii reciproce a rea
lizărilor șl ffuccoselor popoarelor 
noastre în dezvoltarea • societății ’ so
cialiste.

Dragi tovarăși' și prieteni.
Tratatul de prietenie, colaborare si 

asistență mutuală dlntra Republica 
Democrată Germană șl 
Socialistă România
importanța ca, conținutul relaUlter 
bilaterale dintre «talele noastre. 
Acest tratat [Întregește sistemul tra
tatelor bl șl multilaterale dintre sta
tele Tratatului de la Varșovia, șl 
contribuie la întărirea uni lății șl 
coeziunii țărilor socialiste frățești. pe 
baza marxism-JenlsilsTiiului și a in
ternaționalismului (socialist.

Corespimde spiritului acestui tra
tat ca noi oă extindem coordonarea

de progresul rare și pace. j-ert procă și colaborarea pe plan po-

, • r- ,r! ■ ț. ' ■ ■■ H 4 q i'ta "t r ‘ ‘
" « ■ i, . .

Vineri dimineața, la Palatul 
' Consiliului de Stat s-au Încheiat 
, convorbirile oficiale între delega

ția de partid șl guvernamentală a 
Republicii Socialiste România șl 
delegația de partid șl gtivemamen-- 
talfi a Republicii Democrate Ger- 
mane.

Din partea rom fină, la convor
biri au participat tovarășii NIcolne 
Ceaușescu, secretar general al 

. Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat ol 
Republicii Socialisto România, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 

,i. președintele Consiliului de Mț-
■ rsișt-i. Mihai Marinescu, membru 

al C.C. al P.CJR., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții române în Comi
sia ’ înterguvemamentalft de co
laborare . economică romăno-gor- 
mană, Cornelia Mănescu, membru 
al C,C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R, șeful 
Secției relații externe n C.C. al 
P.C.R., Vaslle GUga, adjunct, al

■ ministrului afacerilor externe, Vâ
slit Vlad, membru supleant al C.C.

al P.C.R, ambasadorul României 
în R. D. Germană.

Au participat de asemenea, to
varășii , Ștefan B frica, membru al 
C.C. al P.C.R, șef al Protocolului 
de Stat do pe lingă Consiliul de 
Stat al Republicii Socialista Româ
nia, cu rangul de ambasador, Mi
hai Drftgtaescu, Constantin Mltea 
și Gheorghe Oprea, membri su- 
pleanțl al C.C. al P.C.R, consilieri 
la C.C. al P.C.R., Grigore Bârgfi-

guvernamentale de colaborare și C.C.-al P.S.U.G.

picant.al C.C. al P.S.U.G,, vicepre
ședinte al Consulului de Miniștri, 
președLn tele păr ții germane in Co
misia interguvernantentalft de co
laborare economică romftno-gcr- 
monă, Otto Winzer, membru al C.C. 
al P.S.U.G, ministrul afacerilor 

■externe, Oskar Fischer, membru al 
C.C. ol P.S.U.G, adjunct al minis
trului afacerilor externe, dr. Hosts 
V«vs. ambasadorul R. D. Germane 
la București, Gerd Kdnlg, adjunct 

vicepreședinte al Comisiei al șefului Secției internaționale a

Au participai, de asemenea, to
varășii Frank Joachim, Hermann șl 
Achlm Wolf, consilieri al prințu
lui secretar ai C.C. al P.S.U.G, 
W:l!l Ulmanin, șef de sector la Sec
ția internațională a C.C. al P.S.U.G, 
Helmut Zlebart, directorul Direc
ției Europa de Sud-Est din M.A.E, 

' Pater Lori, șeful Direcției de presă 
șl tafocmațlî din M.A.E, Siegfried 
Bock, șeful Direcției de sinteză d‘n 
M-A.E., Siegfried Gom, șeful sec
torului pentru România din Comi
tetul de Stat al Planificării.

Convorbirile s-au- desfășurat tn- 
tr-o atmosferă sinceră, prieteneas
că, de deplină înțelegere.

cooperare economică și tehnică, 
Gheorghe Roșu, șef de sector ta 
Secția relații externe a C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Dlaconescu, am
basador. director In Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea Republicii Democrata 
Germane au luat parte tovarășii 
Erich Honecker, prim-seerelar al 
Comitetului Cenbnl al Partidului 
Socialist Unit din Germania, W11U 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
dr. Kurt Fichtner,

llite. pronioviod, prin aceasta, tot
odată, o activitate poUUcă unitară ta 
cadrul Tratatului de la Varșovia.

Tratatul eemnat de noi astăzi re- 
fiectă, in același Hmp, programul, co
mun de acțiune al statelor Tratatului 
do la Varșovia ta vederea ssigurârii 
pârii și securității In Europa, pro
gram dezvoltat la seslimea Comitetu
lui Politic Consultativ de la Praga. 
Punctul de vedere reafirmat de. noi 
împreună este de a talreprinde și in 
continuare total în direcția consoli- 
dâril pârii șl asigurării 'securității Sn 
Europa. Ața după cum a foat preci
zat In programul de pace elaborat de 
statele noastre la Praga. securitatea 
in Europa depinde, ta primul rtnd. 
de recunoașterea eiaiu-qiso-ulul șl a 
inviolabilității și imuabilității grani
țelor existente ta Europa, inclusiv a 
graniței de stat dintre R.D.G. și 
R.F.G. Tratatul încheiat intre noi 
subliniază, de asemenea, acest prin
cipiu. ,

Nu Încape nM o todotalâ că poli
tica de coexistenta pașnică, de nor
malizare a retatilIoT intre ștatale cuț 
orinduiri «odaie diferite In Europa 
va dștiga tot mal mult teren dacă 
toate guvernele vor recunoaște acest 
statu-quo. Putem remarca cu mare 
aatisfaetle faptul cu. datorită politi
cii de pace consecvente șl construc
tive a linîunii Sovietice șl a Iniția
tivelor comune alo tuturor statelor 
Tratatului de la Varșovia, evoluția 
situației politice din Europa la un 
curo favorabil între guvernul Uni
unii Sovietice șl al R.F.G., precum 
și Intre Republica Populară Poiană 
șl R.F.G. au fast încheiate tratate in 
caro s-a convenit angajamental, 
obligatoriu din punct de vedere ol 
dreptului international, de a rcapeda 
integritatea teritoriala a tuturor «ta
lelor din Europa, fără rezerve, și de 
a nu formula aid im fel do reven
dicări teritoriale.

Aceasta constittae. de fapt, cel mal 
Important element în vederea asigu
rării păcii șl securității în Europa. 
Traducerea ta viață a acestor tratate 
este ded nu numai in interesul ne
mijlocit ai partenerilor de tratat, ci 
șl In bi teren ui tuturor datelor euro
pene.

Evident, nu trecem cu vederea fap
tul că există forte reacționare care 
nu au renunțat încă de a da înapoi 
roata Istoriei. In acest sena este de 
deosebita actualitate angajamentul 
prevăzut ta tratatul nostru de a duce 
Împreună o luptă hotarita împotriva 
tortelor militariste șl revanșarde care 
tind spre revizuirea rezultatdor" celui 
de-al doilea război mondial.

în conformitate cu obligațiile con- 
«emnate in tratat, de a depune nd 
eforturi ta vederea asigurării cecu- 

« ri tații ln Europa, R.D.G.- va acționa 
• ca;și'.'p5rta aeum:cu toati fermitatea 
-in vederea'convocării dt-mâl'cuflnd 
a conferinței general-curopene pri
vind problemele Becurlifitil șl 
colaborării. R.D.G. sprijină cu fer
mitate psropunerea guvernului Fin
landei referitoare la organizarea unor 
consultări multilaterale la Helsinki.

Încercăm o deosebita ealWacțfe că 
ta tratatul sen-mat astazl Intre Re
publica Democrata Germană șl Repu
blica Socialista România se subl inia
ză. In mod expres necesitatea stabi
lirii de relații normate, pe bază de 
egalitate, între R.D..G. și R.F.G., in 
conformitate cu .dreptul internațio
nal.

Participarea cu drepturi egale a tu
turor atatetor la viața internațională 
constitute, intr-adevăr, așa cum se 
subliniază ta tratat, un fapt de deo
sebita importanță pentru consolida
rea păcii șl securității’ ta Europa, ln 
legătură cu aceasta, dorim să aslgu- 
răm conducerea de partid și de stai 
a Republicii Socialiste România că 
Partidul Socialist Unit dta Germa
nia șl Republica Democrată Germa
nă se vor conduce și ln viitor după 
principiile internaționalismului soda-' 
list. Sintem profund convinși că da
torită luptei comune a U.R.S.S. șl a 
celorlalte state ale comunității state
lor socialiste, R.D.G. va reuși sfi rea
lizeze participarea sa ampjfi, eu 
drepturi egale, la colaborarea inter
na țlonalâ a statelor.

■ ■ ' /, " ■ - . ' . ■.
Dragi tovarăși ș! prieteni.

In tratatul semnat se reafirmă ho
ta rirea da a apăra ln comun pacea 
șl securitatea popoareloc noastre îm
potriva uneltirilor forțelor agrenlvo 
ale ■imperialismului. Polt'.ica impe
rialismului no obligă pe noi'și ție 
celelalte erate aoclallr.te să ‘nliirlin, 
ln continuare, capacitatea noastră de 
apărare șl de a încheia tratate ln 
vederea acordării da ajutor militar 
reciproc.

Sintem Insă convinși că, sprijlnin- 
du-na po puterea militară a U.RJ5.S., 
chezășia hotaritoare a oecurliățll țâ
rilor' socialiste frățești, vom reuși să 
apârâm cu succej țările noastre so
cialiste. Tratatul de prietenie șl a- 
nlstență mutuală Încheiat Intre era
tele noastre servește acest scop.

Vă mulțumim, dragi tovarăși și 
prieteni români, pentru contribuția 
pe care ați adus-o la elaborarea Tra
tatului da prietenie, colaborare șl 
asistență mutuală. Vă pot asigura. 
In numele conducerii de partid șl do 
stat și al poporului Republicii Demo
crate Germano, că vom depune, la 
rindul nostru, țoale eforturile ptmlm 
a traduce ln viață acest tratat șl pen
tru a consolida șl adinei, pe baza Iul, 
relațiile dintre statele ci popoarele 
noastre. .

Peripitoti-cnl, ta încheiere, eâ vă 
exprim cele mai calde felicitări cu 
ocazia Încheierii Tratatului do prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre cele două state ale noastre.

Trăiască prietenia ‘ șl colnJxxrareti 
dintre partidele, popoarele si 6tatele 
noastre !

Trăiască unitatea comunltăUl so- 
ciailste, solidaritatea de lupta a 

' partidelor comuniste șl muncitorești 
șl a tuturor forțelor anliimpertallste !

război mondial.Republica Democrata Germană,
Ferm hollrile să dezvolte șl să 

Întărească relațiile de prietenie 
frățească, colaborare multilaterală 
și asistență mutuală intre cele două 
state,

Profund convinse că dezvoltarea 
. acestor relații corespunde Interese
lor vitale ale popoarelor celor două 
țări șl contribuie la întărirea imi
tații șl coeziunii statelor socialiste,

Conștiente fiind că solidaritatea 
internaționaliștii a statelor socialis
te se întemeiază pe comunitatea o- 
rindulrii sociale, a țelurilor șl 
aspirațiilor fundamentale, pe Inte
resele comune ale luptei împotriva 
Imperialismului și reacțlunll,

Dind expresie dorinței lor ferme 
de a contribui la întărirea păcii șl 
securității în Europa și în Întrea
ga lume, de a dezvolta colabo
rarea cu statele europene șl cu ce
lelalte state, Indiferent de orin- 
duirca lor socială, pe baza norme
lor șl principiilor dreptului inter- 
națioiial, șl de a se împotrivi Im
perialismului, revanșlsmulul și mi
litarismului, <

lloiările să acționeze în concor
danță cu prevederile Tratatului de 
la Varșovia de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, din 14 
mal 1055, pe perioada valabilității 
acestui Tratat, care a fost înche
iat ea răspuns la amenințarea Or
ganizației Tratatului,, Atlanilculul 
de Nordj

Convinse că Republica Democra
ta Germană, stat socialist șl suve
ran, constituie un factor important 
pentru înfăptuirea securității euro
pene, iar politica sa de pace, pre
cum și participarea el cu drepturi 
egale la viața Internațională au o 
importanță esențială pentru conso
lidarea păcii șl securității in Eu
ropa,

Călăuzlndu-se după principiile și 
scopurile Cartel Organizației Na
țiunilor Unite,

Luind în considerare stadiul ac- 
;‘ tuali și posibllitațlle de dezvoltare 
' ăi colaborării ‘ multilaterale * dintre 

Republica Socialista România șl 
Republica Democrată Germană, 
prgeum șl transformările care s-au 
produs în Europa șl în întreaga 
lume,

Au hotarlt să încheie’ prezentul 
Tratat și în acest scop au convenit

înaltele Părți. Contractante vor 
dezvolta șl lărgi colaborarea în do
meniile științei, învățăinlntului, ar
tei, culturii, presei, radioului, tele
viziunii, cinematografiei, turismu
lui, ocrotirii sănătății, culturii fizi
co și ta alie domenii Părțile vor 
sprijini colaborarea dintre organi
zațiile obștești dta eele două țări.

ARTICOLUL 4

înaltele Părți Contractante, con
știente eă unitatea țărilor socialiste 
constituie o premisă pentru înfăp
tuirea securității și păcii ta lume, 
vor acționa permanent pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie șl 
colaborare între statele socialiste, 
pentru întărirea unității șl coeziunii 
lor, ta Interesul cauzei socialismului 
și păcii.

ARTICOLUL 5

înaltele Părți Contractante vor 
contribui șl în viitor Ia garantarea 
păcii și securității tn lume, 
călăuzlndu-se după țelurile și prin
cipiile fundamentale ale Cartel 
Organizației Națiunilor Unite. Păr
țile vor promova consecvent poli
tica de coexistență pașnică între 
state cu sisteme, sociale diferite, 
vor milita pentru crearea unui cll- 

■ mat de destindere șl de colaborare 
între state, pentru soluționarea di
ferendelor Internaționale pj-in mij
loace pașnice, pentru realizarea 
dezarmării generale și totale, pen
tru înlăturarea discriminărilor ra
siale și pentru lichidarea definitivă 
a colontalismulul și neocoIonlalLs-

!,popoaxjel®r,,.ae a-și hotărî singure 
....soarta.,. - K.,>rfre--i ,

ARTICOLUL 0

ARTICOLUL 8

, In cazul unul atac armat din 
partea unul stat sau grup de stata 
împotriva uneia <lln înaltele l’ărjl 
Contractante, cealaltă Parte, excr- 
ciiînilri-șl dreptul Inalienabil ta au
toapărare Individuală sau colectivă, 
în conformitate cu articolul 51 al 
Cartei- Organizației Națiunilor Uni
te/ 11 va ncorda nelntirztat tot aju
torul, inclusiv militar, necesar res
pingerii atacului armat.

Părțile vor aduce nclntlrzlaf ta 
cunoștința Consiliului de Securitate 
ai Organizației Națiunilor Unite 
măsurile luate în baza prezentului 
articol șl vor acționa In conformi
tate cu prevederile Cartel Organi
zației Națiunilor Unite.

Cele două Părți Contractante 
consideră Berlinul occidental o uni
tate politică specială.

înaltele Părți Contractante con
sideră că stabilirea de relații nor
male, egale în drepturi, Intre cele 
două state germane, pe baza drep
tului internațional, ar contribui ta 
mod esențial la cauza păcii șl secu
rității ta Europa.

ARTICOLUL U

■ înaltele Părți Contractante se 
▼or Informa șl consulta reciproc 
asupra dezvoltării colaborării din
tre cele două state și asupra pro
blemelor Internationale importante 
care privesc interesele lor.

ARTICOLUL 1

înaltele Părți Contractante vor 
dezvolta relațiile . de prietenie șl 
colaborare multilaterală dintre cele 
două state pe baza principiilor In
ternaționalismului socialist) avan
tajului reciproc și întrajutorării to
vărășești, respectării suveranității 
și independenței, egalItățiPin drepr 
tur! și neamestecului îu treburile 
interne.

înaltele Părți Contractante, por
nind de la principiile care stau la 
baza relațiilor dintre statele socia
liste, de la principiile diviziunii in
ternaționale socialiste a muncii,.vor 
dezvolta și adinei colaborarea eco
nomică șl fehnleo-ștllntlflcă, vor 
lărgi cooperarea in producție și cer-

înaltele Părți Contractante vor 
milita în continuare * pentru întă
rirea păcii șl Înfăptuirea securității 
în Europa, pentru dezvoltarea re
lațiilor de bunâ vecinătate între 
statele europene.

ARTICOLUL 7

înaltele Părți Contractante sub
liniază că inviolabilitatea frontie
relor apărute după cel de-al doilea 
război mondial în Europa este una 
din premisele fundamentale pentru 
infățiuirea securității europene. Ele 
vor asigura, în conformitate cu 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală de la Varșovia 
din 14 mal 1955, Inviolabilitatea 
frontierelor celor două state, lnclu- x 
siv frontiera de stat dintre cele 
două state germane.

Cele două Părți vor întreprinde, 
în conformitate cu principiile 
dreptului internațional, măsurile 
necesare pentru a preîntimpina a- 
menlnțările împotriva păcii din 
partea forțelor militariste șl revan
șarde care urmăresc o revizuire a

ARTICOLUL 13

înaltele Părți Contractante de- 
clară căobligațiile lor.prevăzute ta 
tratatele internaționale ta vigoare 

■ nu sini- Iu- contradicție cu preve
derile prezentului Tratat.

ARTICOLUL 13

.Prezentul Tratat este supus rati
ficării și va intra în vigoare Ia data 
schimbului Instrumentelor de rati
ficare, care va avea loc la Berlin 
în cel mal scurt termen.

pe o
. JBH — ...... _ __  data

intrării sale în vigoare. Dacă nici 
Una din înaltele Părți Contractan
te nu-I va denunța în scris cu 12 
luni înainte de expirarea termenu
lui de valabilitate, Tratatul se va 
prelungi pe noi perioade de drid 
ani.

Acest Tratat va fi Înregistrat ta 
Secretariatul Națiunilor Unite, în 
conformitate cu articolul 102, pa
ragraful 1, al. Cartei Organizației 
Națiunilor Unite. î/

întocmit ta București, ta 13 
mal .1072, în două exemplare ori
ginale, flecare In limba română șl 
în limba germană, ambele texte
avind-aceeași valabilitate.

în numele /

Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESClj 

ION GHEORGHE MAURER

In Titan, In ftița unei macheta, ilnt prezentate realizdrilo fi dozvoltârii urbanistice a cartierului
f i
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urmă — a Republicii Democrate 
Germane — primul stat al munci
torilor și țăranilor germani — act 
care a deschis calea înfăptuirii ce
lor mal scumpe năzuințe ale for
țelor progresiste ale țării, în frun
te cu comuniștii, a aspirațiilor 
spre societatea socialistă la care au 
visat șl pentru care au militat stră
luciți! fii al poporului german 
Marx șl Engels — întemeietorii 
socialismului științific — șl, mai 
tirzlu, neînfricatul antifascist Ernst 
Thiilmarm șl primul’ președinte al 
Republicii Democrate Germane, 
Wilhelm Pieck. (Vil aplauze). In 
anii construcției socialiste, Intre 
România șl Republica Democrată 
Germană s-au statornicit raporturi 
strinse de prietenie șl colaborare 
multilaterali în comerțul exterior 
ql țării noastre, Republica Demo
crată Germană deține astăzi o 
pbndere Importantă, sltuîndu-se pe 
unul din locurile de frunte. S-a 
lărgit, de asemenea, an de rai, co
laborarea tehnică, științifică, cul- 
tural-artistică șl ta alte domenii 
de activitate. Aceste relații de co
laborare vor continua să sa dez
volt© In mod susținut și în urmă
torii ani. în perioada 1071—1973, 
potrivit prevederilor acordurilor 
încheiate, livrările reciproce de 
mărfuri urmează să crească cu 
peste 70 la sută față de cel cinci 
ani anteriori. S-au stabilit, de ase
menea, înțelegeri șl acorduri pri-, 
vlnd amplificarea cooperării eco
nomice. în cadrul vizitei, în cursul 
discuțiilor din aceste zile, am căzut 
de acord să inițiem noi acțiuni de 
cooperare in producție, realizarea 
unor investiții comune care să con
tribuie la înfăptuirea prevederilor 
programului adoptat acum un an 
la București privitor la dezvolta
rea colaborării între țările membre 
ale C.A.E.R. în acest fel. țările 
noastre vor aduce o contribuție de 
mare însemnătate atlt la asigura
rea progresului lor reciproc, cit, șl 
la cauza colaborării între toate ță
rile socialiste. (Aplauze puternice).

Evoluția pozitivă a prieteniei șl 
colaborării noastre este în mod 
hotăritor înriuritâ de relațiile de 
solidaritate frățească dintre Parti
dul Comunist Român șl Partidul 

;«t Socialist Unit dln Cermanla,; care 
► se dezvoltă'P© baza stimei șl'res- 
' pectulul reciproc, a mârxlsm-lenl- 

nlsmulul și internaționalismului 
proletar.

Tratatul semnat astăzi deschide 
noi perspective pentru adlncirea 
prieteniei, colaborării șl alianței 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mană, In interesul atlt al celor 
două popoare, cit șl al cauzei so
cialismului, colaborării șl păcii in 
întreaga lume. (Aplauze prelun
gite).

duiri sociale, progresul 5! prospe
ritatea patriei, noi considerăm 
Înfăptuirile celor două țări

că 
jțM_. ale

noastre reprezintă un aport de 
seamă la întărirea forțelor mon
diale ale socialismului, la spori
rea Influenței șl prestigiului 3ău 
pe arena mondială. (Vil aplauze). 
Noi știm că prestigiul șl autori
tatea țărilor socialiste cresc toc
mai ca urmare a succeselor pe 
care ele le obțin pe calea pro
gresului economic șl social, a ri
dicării bunăstării popoarelor lor, 
în promovarea unei politici de co
laborare șl pace In lume. (Aplau
ze puternice).

Stimați' tovarăși.

i- ■K .'H

S

TGirrt
JELi

■ / • w. ’’.i,
țlonarea problemei populației pa- 
Ies ti nene potrivit intereselor el na
ționale.-

Un rol de cea mal mare'Impor
tanță în lupta împotriva politici! 
imperialiste, pentru înfăptuirea as
pirațiilor popoarelor de colaborare 
și progres, are mișcarea comunistă 
șl muncitorească Internațională 
Partidul Comunist Român, consec
vent tradițiilor sale internaționa
liste, intensifică colaborarea și soli
daritatea cii toate partidele -comu
niste șl muncitorești, militează 
activ pentau întărirea unității’din
tre toate detașamentele mișcării 
comuniste, pe baza egalității, ști
mei șl respectului reclpjoc, a drep
tului flăcărui partid de a-și elabora 
de sine stătător linia politică, - pe 
baza marxi&m-leninlsmulul șl in- 
ternațlonallsmulul proletar. (VII a- 
plauze). Dezvoltăm, de asemenea, 
legăturile de solidaritate cu parti
dele socialiste șl organizațiile pro
gresiste, democratice, cu mișcările 
de eliberare națională, cu, țoale 
forțele an ti Imperialiste.

Sîntem ferm hotărițl să acționăm 
șl în viilor pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare între parti
dele comuniste, între toate forțele 
anlllmperlallste, pentru întărirea- 
unității mișcării comuniste și mun
citorești, a frontului ontilmperla- 
list, pentru desfășurarea cu -succes 
a luptei împotriva Imperialismului, 
pentru progres social și pace. (A- 
plnuze puternice).

Dragi tovarăși șl prieteni.

Vizita delegației de partid șl gu- 
vemaranetaie a Republicii Demo
crate Germane, convorbirile fruc
tuoase cu tovarășul Honecker, cu 
tovară.șul Stoph, încheierea Trata
tului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală deschid no! 
perspective legăturilor multilate
rale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, slujind Intereselor po
poarelor noastre șl, totodată, cau
zei generale a sodallsmulul, cola
borării și plicii.(Aplauze puternice).

Rezultatele acestei vizite, ale 
convorbirilor avute slnt incluse șl 
în Comunicatul comun semnat as
tăzi, care constituie o expresie a 
^dorinței partidelor șl popoarelor 
'noastre de a acționa cu toată fer
mitatea pentru dezvoltarea colabo- 

. rării internaționale, pentru, trium
ful cauzei socialismului șl păcii în 
întreaga lume. (Aplauze puterni
ce).

’ Ingădulțl-ml,. stimați oaspeți, ca 
în num'ele poporului român, al co
muniștilor din patria noastră, să 
adresez comuniștilor, tuturor, oa
menilor muncii din Republica De
mocrată Germană, cele mai bune 
urări,de succes, fericire șl prospe- 
•ritate,'pe- calea socialismului șl co
munismului. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Puteți fl siguri, dragi tovarăș! — 
șl să transmiteți aceasta și comu
niștilor, poporului dumneavoastră 
— că poporul român, comuniștii 
români, îșl vor îndeplini neabătut 
datoria de detașament al mișcării 
comuniste Internaționale, ’vor face 
totul pentru 
mulul în România, pentru 
socialismului șl păcii în

pH

a
*
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Erich Honecker
'i

seriozitate să-șl 
la o Imbunătățl-(Urmare din pag. I) maniei tinde cu 

aducă contribuția___ ____
re radicală a situației din Europa. 
Pe bună dreptate, statele Tratatu
lui de la Varșovia au subliniat în 
Declarația de la Prnga că intrarea 
în1 vigoare a Tratatului dintre 
U.R.S.S. și R.F.G., dt șl dintre Re
publica Populară Polonă și R.F.G., 
corespunde nu numai intereselor 
partenerilor direcți, cl și Interese
lor tuturor statelor europene. Rati
ficarea tratatelor ar duce la conso
lidarea bazelor păcii europene.

După ratificarea . acestor tratate, 
vor putea căpăta deplină eficien
ță și vor putea influența cu ntit 
mal favorabil desfășurarea eveni
mentelor în Europa șl Acordul 
cvadripartit cu privire ta Berlinul 
occidental, Acordul privind tranzi
tul intervenit intre guvernele Re
publicii Democrate. Germane șl Re
publicii Federale a Germaniei, 
Convențiile repubLlcll noastre cu 
Senatul Berlinului occidental, pre
cum și Tratatul privind traficul 
între R.D.G. șl R.F.G. Ratificarea 
tratatelor oferă tuturor o șansă în 
vederea unei cooperări spre'bine în 
Europa. Pentru Republica Demo
crată Germană s-ar crea astfel po
sibilitatea de a iniția cu guvernul 
Brandl un schimb de opinii pri
vitor la stabilirea de relații nor
male între R. D. Germană 
șl R. F. a Germaniei, și de 
a' încheia convențiile în con
formitate cu dreptul lntemațlonaL 
Ar putea fl inițiată o evoluție 
spre o coexistență pașnică în
tre R.D.G. și R.F.G., spre re
lații normale, de bună vecină
tate, cu perspectiva spre o con
viețuire în Interesul păcii, în in
teresul cetățenilor ambelor state.

Putem constata cu satisfacție că 
propunerile conținute în Declarația 
de la Praga au netezit și mal mult 
calea spre soluționarea practică; a 
problemelor europene actuale. Pre
gătirile în vederea unei conferin
țe europene de securitate progre
sează. Din c© în ce mal multe sta
te țin seama de realități șl se pro
nunță în mod activ pentru convo
carea acestei conferințe.

în ceea ce privește Republica 
noastră Democrată Germană, ca va 
sprijini șl în viitor lupta pentru ca 
pe continentul nostru trecutul ne
fast al războaielor imperialiste să . 
'nu;se mal, repete, pentru ca po
poarele să poată' trăi ‘ în' pace as
tăzi, rhîlne șl întotdeauna. (Aplau
ze.). Pentru aceasta, stimați prie-

re- 
a 

ta

bel muncitoare germane și ro
mâne. '

Ne amintim de acele 
grele, ci nd fasciștii l-au

tat lntg‘ raporturile de colaborare 
cu acestea, inclusiv cu Republica 
Federală a Germaniei — ceea ce a 
Influențat pozitiv procesul îmbu
nătățirii raporturilor interstatale 
pe continentul nostru, cursul des
tinderii. Dăm o înaltă apreciere 
aportului, deosebit de important . 
adus de Uniunea Sovietică la pro
cesul destinderii In Europa ; prin 
politica sa externă, prin autorita
tea sa internațională, Uniunea So
vietică reprezintă un factor de 
seamă al luptei pentru securitate, 
colaborare șl pace In lume. (Aplau
ze puternice). România apreciază, 
de., asemenea, eforturile depuse de 
celelalte țări' socialiste pentru 
netezirea drumului spre realizarea 
securității in Europa.

Ratificarea ' tratatelor so-.’Ieto— 
vest-gefman șl polono—vest-ger- 
man ar reprezenta un pas impor
tant pe calea lichidării reziduuri
lor celui de-al doilea război mon
dial, a destinderii, a întăririi păcii 
șl securității. Realizarea acordului 
cvadripartit în problema Berli
nului occidental, precum și tra
tativele Republicii Democrate 
Germane cu Republica Federală a 
Germaniei, cu Senatul' Berlinului 
occidental deschid calea obținerii 
de noi progrese în normalizarea 
relațiilor dintre (cele ' două state 
germane.

Considerăm că în Europa s-au j 
creat condițiile necesare pentru 
trecerea cît mal grabnică la acți
uni practice, la contacte multila
terale In vederea organizării șl 
ținerii conferinței consacrate cola
borării șl securității, cu participa
rea tuturor statelor Interesate. Ar 
fi deosebit de pozitiv dacă în ca
drul conferinței s-ar ajunge la o 
înțelegere privind renunțarea ta 
forță șl la amenințarea cu forța, la 
dezvoltarea une!, largi șl neîngră
dite colaborări între tonte statele, 
precum șl la constituirea unul or
ganism permanent, format din re
prezentanți al tuturor țărilor, care 
să asigure dezvoltarea în continu
are a consultărilor șl pregătirea 
unor noi reuniuni.

Pe linia preocupării pentru îm
bunătățirea climatului în Europa 
se înscriu șl eforturile României 
pentru dezvoltarea largă a relați
ilor cu toate statele balcanice, 

s; pentru statornicirea ■< în >-această; 
zonă a unor raporturi de înțele
gere și bună vecinătate, pentru 
tams!formarea Balcanilor într-o 
regiune a păcii și colaborării, lip
sită de arme atomice.

Poporul român se pronunță, în 
modul cel mal ferm, pentru înfăp
tuirea securității generale, pentru 
lichidarea focarelor de război și în
cordare din diferitele regiuni alo 
lumii care periclitează pacea Inter
națională. România dezaprobă noile 
măsuri ale Statelor Unit© ale Ame- 
ricil în Vietnam menite să prejudi
cieze navigația șl comerțul inter
național, măsuri care reprezintă o 
nouă escaladare a războiului împo
triva Republicii Democrate Viet
nam șl constituie o gravă .primej
die pentru pacea lumii. Sprijinim 
activ lupta eroică a popoarelor 
vietnamez, laoțian șl khmer pentru 
Ubra-tate șl apărarea ființei lor na
ționale, nej’ pronunțăm cu hotărîre 
pentru încetarea Imediată a războ
iului dus de Statele Unite ale Ame- 
ridl în Vietnam. Calea pentru stin- ' 
gerea conflictului este calea trata
tivelor, găsirea unei soluții politice 
care sa ducă la; retragerea totală a 
trupelor americane, astfel ca po
poarele din Indochina să-șl poată 
rezolva problemele fără nici un 
amestec din afară. România se pro
nunță, de asemenea pentru solu
ționarea conflictului din Orientul 
Apropiat pe cale politică — în con
formitate cu rezoluția Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1987 — 

.care să ducă la retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate, lâ asigurarea Integrității șl 
suveranității fiecărui stat, la solu-

frățească, contribuind, în același 
timp, la forța âresclndă a întregii 
noastre comunități a statelor so
cialiste. (Apjauze puternice).

Dragi prieteni șl tovarăși.

Poporul român șl poporul 
Republicii Democrate Germane 
pășesc cu succes șl neabătut 
pe calea socialismului șl a păcii. 
Această cale a fost deschisă de 
către glorioasa armată sovietică 
prin victoria ei asupra fascismului 
hlUerlst și niciodată nu vom uita 
clțl fii șl cite fiice ale țării sovie
tice și-au dat șlngele șl-viața lor 
pentru aceasta. în construirea lu
mii noi, socialiste, partidele șl po
poarele noastre transpun în prac
tica socială învățătura genială a 
lui Karl Marx/Friedrich Erigels și 
Vladimir Illci Denln. Ele rezolvă 
probleme complexe ale dezvoltă
rii interne șl, in același timp, ac
ționează în vederea realizării ma
rilor perspective comune consem
nate In Programul complex nl 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, semnat aici, Ia București.

Tovarășul Ceaușescu a rele- > 
vas în cuvîntarea sa cuceririle 
socialiste pe care' le-au obținut oa
menii muncii din România sub 
conducerea partidului lor comu
nist. în acest bilanț Impresionant 
se refleciă realizările remarcabile, 
eforturile neobosite ale clasei mun
citoare și ale Întregului popor- ol 
Republicii Socialista România. In 
numele delegației noastre de 
partid șl guvernamentale, aș vrea 
să vă felicit, stimați tovarăși șl 
prieteni, în modul cel mal cordial, 
pentru bunele rezultate obținute în 
munca dumneavoastră. (Aplauze 
îndelungi).

Dragi prieteni,

După cum știți, Congresul al 
VIII-lea nl Partidului nostru So
cialist Unit din Germania a stabi
lit programul pentru construirea în 
continuare a societății- socialiste 
dezvoltate în republica noastră. De 
atunci a trecut aproape un an. Pu
tem să spunem, cu conștiința îm
păcată, că, datorita Inițiativelor șl 
realizărilor clasei muncitoare, alo. 
țăranilor cooperatori, ale Intelec
tualilor șl' tuturor bamenUor nțun- 
cil, se constată progrese îmbucură
toare în diferite domenii. i

Economia națională a republicii 
noastre se dezvolta în mod con
tinuu șl stabil, conform planurilor, 
se Îmbunătățesc condițiile pentru 
o eficiență sporită'a muncii, pentru 
un rltan de dezvoltare economică 
mai dinamic. Toate acestea slnt 
foarte importante șl foarte valoroa
se pentru îndeplinirea sarcinii prin
cipale stabilite de congresul nostru 
— șt anume, ridicarea permanenta 
a nivelului de trai material șl cul
tural al oamenilor muncii și crearea 
premiselor necesare pentru aceasta. 
Noi vedem In întărirea multilate
rală a republicii noastre, ca stat so
cialist al muncitorilor șl țăranilor, 
răspunderea noastră intemațlona- 
llsta față de comunitatea tuturor 
țărilor socialiste.

Dragi tovarăș© șl tovarăși,

timpuri
__ , _____ ___ _ pus în 

lanțuri, pe conducătorul Partidului 
Comunist al Germaniei, neuitatul 
nostru tovarăș Emst TMlmann. Ne 
amintim de numeroasele 'acțiuni 
curajoase cu care oamenii muncii 
din România, la chemarea partidu
lui lor comunist, șl-au afirmat so
lidaritatea lor, pentru a-1 apăra șl 
salva pe Ernst Thălipann de călăii 
săi.

Tradiția proletară s-a afirmat, de 
asemenea, și în sprijinul acordat 
Partidului Comunist din România 
de către comuniștii germani în 
lupta Iul eroică, Ilegală, împotriva 
terorii burghezo-moșlerești. în anul 
1928, cînd tovarășul Constantin 
Ivănuș, membru nl conducerii 
de atunci a Partidului Comu
nist din ' România — eliberat 
din închisoare șl grav bolnav, în 
drum spre Uniunea Sovietică, a 
închis ochii pentru totdeauna la 
Berlin, 40 000 de muncitori berll- 
nezi l-au condus pe ultimul drum. 
Despărțirea de curajosul revolu
ționar român a fost o demonstra
ție puternică Impoiriva dușmanl- 

' lor clasei muncitoare, o expresie 
a încrederii în victoria cauzei so
cialismului. (VII aplauze).

Dragi prietenă,

Pe baza tratatului semnat acum, 
putem păși în dezvoltarea pe mal 
departe a relațiilor prietenești 
dintre țările' noastre socialiste, de 
la promisele favorabile șl solide 
existente pînă în prezent. In ace
lași timp, se deschid noi posibili
tăți pentru colaborarea noastră 
multilaterală Avantajul ce rezul
tă din aceasta este reciproc. Spi
ritul șl litera tratatului corespund 
atlt Intereselor directe ale celor 
două state ale noastre, cît șl intere
selor tuturor celorlalte țări so
cialiste frățești.

Aș vrea să remarc faptul că 
s-nu extins întllhirile, schimbu
rile de păreri șl de experiență în
tre organele de stat șl obștești ale 
Republicii Democrate Germane șl 
ale Republicii Socialiste România 
ȘI acesta est© un lucra bun ce 
contribuie la soluționarea comună 

\ a unor probleme ce se cer a fl re- 
‘zolvnte’. lâ ‘ înțelegerea șl unitatea 
de acțiune a partidelor șl' statelor 
noastre.

Dacă ne referim ta relațiile e- 
eonomîce, putem constata șl în a- 
cest domeniu rezultate bune. în 
decursul ultimilor ani, schimbul 
nostru de mărfuri a crescut în me
die cu 14 ta sută Corespunzător 
planurilor de perspectivă puse 

, de acord, ale țărilor noastre, s-a. 
încheiat Acordul comercial pe/ter
men lung pe 1971—1075. Deja, în 
anul 1972, volumul de mărfuri 
convenit depășește volumul sta
bilit în acest acord, șl conside
răm că acest ritm In dezvoltarea 
schimbului de .mărfuri va conti
nua Noi considerăm că ar trebui 
să punem un accent deosebit pa 
relații efective de cooperare, așa 
cum sînt prevăzute în Programul 
complex al Integrării economice 
socialiste.

Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc șl Comisia mixtă econo- 

. mică reprezintă Instrumente de 
colaborare verificate șl care șl-au 
dovedit utilitatea. Ele ne permit să 
îmbinăm într-un mod armonios re
voluția tehnlco-șUințlflcă cu avan- , 
tajele orindulril socialiste, pe scară 
largă, intemațtanulă. Fără îndo
ială, Integrarea economică socia
listă va da roade cu atlt mai bo
gate, cu cît vom reuși mal bine 
să pornim de ta necesitățile tu
turor țărilșr participante șl ale în
tregit comunități.

Dragi tovarăși, dragi prieteni,

Lumea contemporană este as
tăzi arena unor profunde prefa
ceri pol.illco-soclale, a unor mari 
schimbări în raportul de forțe in
ternațional. Popoarele, forțele pro
gresiste înaintate se ridică cu ho
tărî re împotriva politicii Imperia
liste de ngresluno șl dominația, 
de, amestec în treburile Interne, 
de dictat. Se' afirmă tot mal pu
ternic dorința tuturor națiunilor 
—; fie ele mori sau mid — de a 
participa activ la viața internațio
nală, la soluționarea problemelor 
car© confruntă omenirea, în Inte
resul conlucrării dintre state, al 
întăririi pădL (Aplauze îndelun
gate).

în cadrul politicii sale externe,'
România acordă o atenția deose
bită dezvoltării relațiilor de prie
tenie șl solidaritate cu toate ță
rile socialiste. Țara noastră pro
movează o largă colaborare șl coo
perare în cadrul Consiliului do 
Ajutor Economic Reciproc, In spi
ritul Programului complex adop
tat în iulie anul trecut la Bucu
rești, dezvoltă relațiile sale cu ță
rile participante la Tratatul de la 

* Varșovia In același timp, extindem' 
colaborarea, pe diverse planuri, cu 
toate celelalte state socialiste, con- 
sld'erind că aceasta corespunde in
tereselor întăririi unității țărilor 
socialiste, cauzei socialismului în 
lume. (VII, puternice aplauze). Noi 

'.' pornim de la faptul că ceea ce u- 
nește țările socialiste este precum
pănitor șl fundamental, Iar deosebi
rile de păreri asupra unor problema 
sau soluționarea,diferită a unpț as- 

' ‘'țxtete concrete ale’ construcției So
cialiste nu trebuie să umbrească 
colaborarea dintre ele. Trebuie fă
cut totul ca, în spiritul marxlsm- 
leninlsmulul, al internaționalismu
lui proletar, să se dezvolte colabo
rarea șl unitatea, pe baza stimei șl 
respectului reciproc, a dorinței de 
colaborare, pentaj triumful cauzei 
socialismului și pârii. (Aplauze în
delungate).

România a sprijinit ș! sprijină cu 
fermitate cauza dreaptă a popoare
lor care luptă împotriva imperia
lismului, a colonialismului și neo- 
colonlallsmulul, pentru eliberare 
națională șl pentru consolidarea in
dependenței cucerite. «Vizita pe 
care am făcut-o nu de mult în opt 
țări africane a fost o puternică și 
elocventă manifestare a politicii 
României de prietenie, solidaritate 
și colaborare cu popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării lndepen- 
dente.

în același timp, acțlonlnd în 
spiritul coexistenței pașnice, Româ
nia dezvoltă relații cu toate statele, 
fără deosebire de orinduire socială, 
considerind că participarea ta di
viziunea internațională a muncii 
este o cerință fundamentală a pro
gresului fiecărei țări, a dezvoltării 
colaborării șl înțelegerii între r»- 
poare. (Aplauze puternice). La 
baza raporturilor Internaționale ale 
țârii noastre așezăm principiile in
dependentei șl suveranității națio
nale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, a- 
vantajulul reciproc, renunțării la ■ 
forță sau amenințarea cu forța în 
reiațlil© dintre state. Viața de
monstrează că în lumea contem
porană aceste principii constituia 
unica bază pe care se pot dezvolta 
raporturi normale între țâri, se pot 
evita noi conflicte șl tensiuni, se 
poate instaura o largă cooperare 
Internațională, se pot ■asigura con
diții pentru ca fiecare pppor să sa 
dezvolte corespunzător voinței ri 
intereselor sale. (Aplauze prelun
gite). <

România militează activ pentru 
înfăptuirea securității europene, 
pentru instaurarea pe acest conti
nent a taior relații noi, care să a- 
sigure dezvoltarea liberă șl nesiin- 
jenită a fiecărei națiuni — la adă
post de orice fel de act de forță Șl 
presiune — conlucrarea fructuoasă 
între toate statele. Considerăm că 
esențial pentru realizarea securită
ții și colaborării în Europa este re
cunoașterea realităților s te torn Ici te 
pe continent în perioada postbe
lică. în actsst cadru, o Importanță 
deosebită prezintă recunoașterea, pe 
baza dreptului Internațional, a Re
publicii Democrate Germane de că
tre toate statele, inclusiv de către 
Republica Federală a Germaniei 
România militează pentru primirea 
ambelor state germane în Organi
zația’Națiunilor Unit© șl în alti 
organizații internaționale, pentre 
crearea tuturor condițiilor ca aces
te state să poată participa cu drep
turi depline la viața Internațională 
(Aplauze puternice),

Pronunț!ndu-se pentru Instau
rarea unor relații normale între ță
rile europene. România șl-a dezvol-

/•

întreprind In acest

3

Stimați tovarăși,

Vizita dumneavoastră în Româ
nia — deși foarte scurtă — v-a 
dat prilejul să cunoașteți mai în
deaproape aspecte ' din munca șl 
preocupările poporului nostru, să 
venlțl in contact nemijlocit cu une
le din realizările sale.

Sub conducerea Partidului Co
munist Român, întregul nostru po
por desfășoară o Intensă activitate 
pentru realizarea obiectivelor stabi
lite de Congresul al X-!ea al parti
dului în vederea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Eforturile partidului, ale întregii 
țări slnt concentrate in direcția 
dezvoltării în ritm susținut a eco
nomiei, înfloririi științei șl culturii, 
adinciril democrației socialiste șl 
promovării largi a principiilor eti
cii șl echității comuniste, perfec
ționării continue a tuturor laturi
lor vieții noastre sociale.' încheie
rea cu succes a primului an al 
actualului cincinal, sporirea pro
ducției industriale pe primele pa
tru luni ale anului In cura cu 12,4 
la sută față de perioada corespun
zătoare a anului trecut constitute 
o vie dovadă a hotărlril cu care 
întregul nostru popor înfăptuiește 
prevederile Congresului al X-lea, 
a dinamismului pe care. îl cunoaș
te economia, întreaga viață socială 
din România.- (VII aplauze).

In țara noastră slnt cunoscute 
realizările de seamă- obținute de 
oamenii muncii din Republica De
mocrată Germani, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, pe calea făuririi noii orin- 
duLri. Poporul român urmăreș
te cu Interes șl caldă simpa
tie activitatea desfășurată de 
clasa muncitoare, țărănimea și 
intelectualitatea din Republica 
Democrată Germană pentru fău
rirea tmei industrii puternice, 
a unei agriculturi mode’rhe, 
pentru «ridicarea nivelului de 
trai material șl spiritual al tu
turor celor ce muncesc. Toate a.- 
ceste realizări au dus la- creșterea 
prestigiului Republicii Democrate 
Germane, la afirmarea sa tot mai 
largă pe arena mondială. Adre
săm cele mal calde felicitări oa
menilor muncii din Republica 
Democrată Germană pentru rezul
tatele remarcabile obținute pe 
calea edificării socialismului șl lo 
urăm noi șl noi sdccese în activi
tatea lor. (Aplauze puternice).

Pornind de la învățătura mar- 
xlst-lenlnlsta că principala Înda
torire a unul partid comunist 
aflat la putere este de a asigura 
făurirea eu succes a noii ori'n-

construirea soclalls-
1 cauza 

____... lume 1.
(Vil aplauze). De asemenea, vă ru
găm să fiți siguri — și să asigu
rați de aceasta șl pe comuniștii 
șl; poporul din Republica Democra
tă Germană — că poporul român, 
comuniștii români vfi vor sprijini 
întotdeauna în lupta dumneavoas
tră dreaptă, vor fi alături de fra
ții lor din Republica Democrată 
Germană. (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia șl. colaborarea 
dintre Republica Socialistă Româ
nia șl Republica Democrată Ger
mană, dintre Partidul Comunist 
Român șl Partidul Socialist Unit 
din Germania I - (Aplauze puter
nice).

Să se dezvolte șl să se întărească 
unitatea țărilor'socialiste, a parti
delor comuniste șl muncitorești, a 
tuturor forțelor anttimperiallste șl 
democratice I (Aplauze prelungite).

Trăiască pacea șl colaborarea 
Intre popoare I

Trăiască socialismul I (Aplauze 
puternice, prelungite ; urnle și ova
ții ; asistența, în picioare, aclamă 
îndelung).

6bJ r Z

Tratatul de prietenie șl asistență 
mutuală, pe care l-am semnat as
tăzi/ ne amintește de acele tradiții 
de solidaritate de clasă ale prole
tariatului'In lupta pentru țeluri co- : 
mune, care slnt vii și în relațiile 
dintre popoarele șl statele noastre 
socialiste. Odinioară, politica cri
minală de agresiune a Imperialis
mului german, politică regimului 
reacționar burghezo-moșieresc ro
mân șl a dictaturii militare au a- 
dus popoarelor noastre nemăsura
te suferințe șl pierderi. în focul' 
luptei de rezistență s-a născut și 
s-a afirmat alianța de luptă a cla- Noi sîntem comuniști, sîntem 

constructorii lumii noi, fără ex
ploatare ' șl subjugare capitalistă, 
șl de aceea milităm cu aceeași pa
siune și consecvență pentru coexis
tența pașnică a popoarelor. Ce în
seamnă un război imperialist, ce 
Înseamnă suferințele șl moartea 
pe care le aduce, aceasta o știu 
foarte bine, în special, popoarele 
continentului european din expe
riența a două războaie mondiale 
«îngeroase din secolul nostru. îm
preună cu Uniunea Sovietică șl cu 
celelalte state ale Tratatului de ta 

1 Socialistă 
șl Republica Democrată 
îșl aduc contribuția con-

ze.). Pentru aceasta, stimați pri 
teni șl tovarăși, este necesară r 
cunoașterea din partea R.F.G. 
nevalabiUtățll Acordului de 
Mtachen, de la bun început

Dragi tovarăși șl prieteni.
Solidari cu eroicul popor vietna

mez șl cu lupta sa curajoasă, ce
rem și noi cu toată hotfirtrea !ca 
S-U.A. să pună capăt terorii jcu 
bombe, să ridice blocada împo
triva R.D. Vietnam, care contra
vine dreptului Internațional, care 
supune foamei femeile, bărbații șl 
copiii pașnici, și să-și retragă com-, 
plet și fără condiții trupele din 
Indochina. (Aplauze puternice). 
Sprijinim pe deplin propunerile 
Republicii Democrate Vietnam! șl 
propunerile în 7 puncte ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud.

Republica" Democrată Germană 
se află de partea statelor arabe In 
lupta lor pentru o soluționare; po
litică a conflictului din Orientul 
Apropiat pe bnza Rezoluției Con- 

- stilului de Securitate nl Organiza
ției Națiunilor Unite din 22 noiem
brie 1087. Noi sprijinim eforturile 
care «se - ---
scop atlt în cadrul O.N.U., cit și 
în afara acestei organ izațlL. Salu
tăm’ Inițiativele Republicii Arabe 
Egipt în vederea unei soluționări 
drepte n conflictului, ceea ce |co- 
respunde intereselor păcii șl Inte
reselor statelor și popoarelor , a- 
rabe.

Dragi tovarăși șl prieteni,
Optimismul șl încrederea In vic

torie cu care muncesc și luptă 
partidele, clasa muncitoare șl toți 
oamenii muncii din țările socia
liste au o bază solidă Această bază 
o constituie învățătura marxlst-le- 
nlnlsiă revoluționară, forța alianței 
noastre cu puternica Uniune Sovie
tică și cu toate celelalte state .fră
țești, faptul Incontestabil, dovedit 
de istorie, că viitorul aparține so
cialismului (Aplauze puternice).

Primiți, dragi prieteni șl tova
răși români, urările noastre cele 
mai bune pentru no! și mari suc- 

■ ceise în edificarea României socia
liste. (Vil aplauze).

Trăiască prietenia frățească din
tre poporul Republicii Democrata 
Germane șl poporul român 1 (A- 
plauze puternice).

Trăiască unitatea statelor comu
nității socialiste 1 (Aplauze puter
nice).

Trăiască marxlsm-lenlnlsmul șl 
Internaționalismul proletar I (A- 
plauze îndelungi).

Trăiască socialismul șl pacea 1 
(Aplauze prelungite).

Dragi prieteni șl tovarăși,

Permltețl-ml, în numele Comi
tetului Central al partidului 
tru, să 
nlștilor

la mitingul prieteniei din Sala Palatului Republicii

Varșovia, Republica 
România ț~ 
Germană-I.
structivă la întărirea păcii șl la 
asigurarea, securității europene. 
(Aplauze puternice).

In Impetuoasa ei ofensivă da 
pace, ale cărei țeluri au fost for
mulat© în mod programatic de cel 
de-al XXIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
comunitatea țărilor socialiste a 
obținut însemnate succese datorită 
politicii el comune șl armonizate. 
Aceste succese conduc în direcția 
transformării Europei într-o regiu
ne cu o pace stabilă șl "durabilă, 
Intr-o regiune p colaborării rodni
ce între state suverane șl egale In 
drepturi, Intr-un factor al stabili
tății șl înțelegerii în lumea în
treagă.

O deosebita importanță ar avea 
ratificarea tratatelor de la Mos
cova șl Varșovia de către Bundcs- 
tagul R.F.G. Aceasta ar constitui 
un însemnat pas înainte, o dova
dă convingătoare că si R. F. a Cer

nos- 
transmit organizației comu- 
dln Bueurești un drapel 

al partidului nostru, ca semn al u- 
nltății noastre' In lupta pentru 
pace șl socialism. (Aplauze puier- 
nlee, prelungite, asistența, In 
picioare, ackmiă Îndelung).



Primire câlduroasd la uzinele „23 Auguit
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(Joi conducători de partid șl

atenție. cu- 
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țl externă
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PLECAREA
(Urmare din pag. I)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stal al Republicii SoctalistB România,

&

în marca sală a Palatului Repu
blicii a avui loc,, vineri dupâ-amla- 
ză, mitingul oamenilor muncii din 
Capitală consacrat prieteniei dintre 
Republica Socialista România șl Re
publica Democrata Germană, din
tre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia, organizat cu prilejul vizitei o- 
flciale de prietenie pe care o face 
In țara noastră, la Invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român șl a Consiliului de Mi
niștri, delegația, de partid ț! guver
namentală a Republicii Democrate 
Germane.

La sărbătoreasca manifestare, des
fășurată sub semnul prietenie! din
tre popoarele celor două țâri, al re
lațiilor frățești dintre Republica So- 
rialfetă România șl Republica Demo
crată Germană, dintre Partidul Co
munist Român șl Partidul Socialist 
Unit din Germania, au luat parte 
mii de oameni al muncii dLn 
Capitală.

a delegației de partid șl guverna
mentale a R. D. Germano, convorbi
rile pe care conducătorii do parud 
șl de stat din cele două Uri te-au 
purtat în aceste zile. , Tratatul do 
prieiertle, colaborare și asistenta mu
tuală intre Republica Socialistă 
România șl Republica Democrata 
Germană, semnat Ln urmă cu ei le
va minute, reprezintă un moment 
deosebit de important în dezvoltarea 
rodnică a raporturilor de colabo
rare mulillateralâ dintre partidele șl 
țările noastre. In interesul ambelor 
popoaro. al cauzei socialismului și 
păcii in Europa șl in Întreaga lume. 

A luat apoi cuvlntul Tordnche 
Constantin, maistru ia uzinei© „23 
August*. După ca a transmis iruiHi- 
lor oaspeți un cald salut, ln numele 
muncitorilor, Inginerilor șl tehnirie- 
nllor din marea uzină bucureșteană. 
vorbitorul a sPiia : Animați de sen
timentele do adincâ prietenie fră
țească șl ailmă ce leagă țările noas- 
tre. noi. Împreună cu Întregul popor, 
urmărim cu -viu Interes eforturile 
creatoare ale oamenilor muncii din 
primul stat german al muncitorilor 
șl țăranilor — Republica Democra
ta Germană —. ne bucurăm sincer 
de realizările lor ln dezvoltarea e- 
conomlel. științei șl culturii, ln edi
ficarea orindulrii coclaHste.

Ne slnt cunoscuta eforturile sus
ținute po care colectivele de mun
că din Întreprinderile dumneavoas
tră le depun pentru Îndeplinirea lmr 
portantelor obiective ale planului 
dndnal 1071—1873 șl avem convin-' 
gerea că programul construirii eo- 
cletățU ©odallsie dezvoltate in Re
publica Democrată Germ rină, trasat 
de Congresul al VI.TI-lea al Partldu- 

șl lui Sodalte Unit din i Germania, va 
' fi înlănțuit cu succes. .. . -

Cu ocazia vizitei ln uzina .,23 Au
gust* — "vizită care lie-a onorat 
ln mod deosebit — aii putut con
stata entuziasmul șl dăruirea cu caro 
Întregul nostru colectiv de salariat! 
transpune in. viață programul adop
tat de Congtwul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, ln vederea 
făuririi coclctaUl socialiste multila
teral dezvoltate.

Noi, muncitorii, ca șl Întregul po
por, prețuim In mod deosebit șl spri
jinim cu toată convingerea noastră 
politica Partidului Comunist Român 
de Întărire a prieteniei, colaborării șl 
alianței cu toate țările socialiste, 
pentru o largă colaborare Internațio
nală, in folosul Înțelegerii intre po
poare, nl iuptd împotriva Imperialls- 
mulu!,, pentru securitate și pace.

De aceea muncitorii din patria 
noastră, întregul popor tșl exprimă 
Îngrijorarea șl Indignarea față de 
noile acte de război ale S.U.A. împo
triva poporului vietnamez șl își re

ni! afacerilor externe, ofi-mă deplina solidaritate s! intre- 
mombru al C. C. nl . gul sprijin pentru lupta dreaptă a 

poporului vietnamez, care Ișl apără 
cu eroism libertatea șl Independența 
națională, dreptul de a decide sin
gur asupra destinelor sale.

Dorim să vă asigurăm, dragi to
varăși, că Republica Socialistă Româ
nia va sprijini șl in viitor lupta pen
tru recunoașterea Republldl Demo- 

‘crate Germane de către toate statele, 
pentru participarea el nesllngtierilă 
ia viața internaționalii.

Ne bucură faptul că prietenia șl 
colaborarea dintre partidele și țările 
noastre, bazate pe principiile mar
xism -leninismului șl ale internațlo- 
nalismulu! SoclaiLsl, sa dezvolta cu 
succes. Slnlem convinși că relațiile 
țărilor noastre frățești vor cunoaște, 
pe baza tratatului semnat astăzi, o 
adlnclre continuă, spre ■ binele po
poarelor noastre, aî unității țărilor 
socialiste, al pădirtn lume.

. în cuvlntul său, studenta NlcoIcta 
Petrovonu, de la Institutul de 
arhitectură „Ion Mlncu*. a spus : 
Noi. toți ce! care ne pregătim tn 
Instituțiile universitare pentru a de
veni specialiștii de mline al țărlj. 
am urmărit cu viu Interes convor
birile pe caro InalțJI oaspeți le-au 
avut cu conducătorii partidului și 
statului nosiru șl slnlem bucuroși 
că ele s-au Încheiat cu succes.
. Noi știm că Intensificarea colabo
rării Internaționale șl mai cu seamă 
dezvoltarea legâ’.urilor frățești dintre 
statele socialiste servesc alit intere
selor fundamentele ale fiecărei țâri, 

. dt șl cauzei generale a păcii și so- 
clațismuiui. îmi Inu îngăduința să dau 
glas aid slmțfemintelor de mlndrle 
șl de încredere nestrămutata pa care 
le nutrește tineretul Românie! față de 
politica internă d externă a Parti
dului Comunist 
sagerul modest al recunoștinței ne
țărmurite a tinerel noastre generații 
față de conducerea partidului și sta
tului nostru, față de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, a cănii neobosită 
activitate consacrata dezvoltării rela
țiilor de prietenie șl solidaritate în
tre popoare, întăririi unități! și

în sală se aflau membri șl membri 
supleanțl al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. nl 
P.C.R., al Consiliului de Stat șl al 
guvernului, vechi mllltanțl ai miș
cării muncitorești din țara noastră, 
personalități ale vieții științifice șl 
culturale, generali, conducători de 
instituții centrale șl organizații da 
masă șl obștești.

La miting au asistat șefi al misi
unilor diplomatice acreditați ta 
București.

Po fundalul sălii, încadrată de fal
durile drapelelor Republicii Socia
listo Romania și Republicii Demo
crate Germane, ee afla înscrisă, tn 
Umblle română șl germană, urarea 
„Trăiască prietenia, colaborarea , șl 
alianța frățească,, dintre Republica 
SocMfata România .șl' Republica De
mocrată Germană I*.

în uralel© șl aplauzele celor pre
sent!, în prezidiu Iau loc tovarășii 
Nlcolae Ceaușescu, secretar general 
el Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Erich 
Honecker, prim-secretar al CC al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent ol C.C. al P.C.R., 
proșcdlnlele Conciliului de Miniștri,- 
Wllll Stoph. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G.. președln- 
teto Consiliului da Miniștri ai lt.D. 
Germano.

Iau, de asemenea, loc In prezidiu 
membrii delegației 'de partid șl gu
vernamentale a Republicii Democrate 
Germane, dr. Kurt Fichtner, membru 
supleant al C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Oito Wlnzer, membru a! C.C nl 
P.S.U.G„ ministrul afacerilor externe 
Oskar Fischer, : -- —
P.S.U.G., adjunct ol ministrului afa
cerilor externe, dr. Hans Voss, amba
sadorul R, D. Germane la București, 
și Gerd KOnlg. adjunct al șefului Sec
ției Internationale a CC al P.S.U.G.

în prezMlu se aflâ tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mfinescu, Paul 
Nlculescu-Mlzll, Gheorghe Rădu- 
lescu, Vlrgll Trofln, Hle Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Gheorghe Stoica., 
Cornel Burtică, Mihai Gore, Ion 
Dlncă, Mihai Marinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Coniellu Mănexcu, mlnlalrul afaceri
lor externe, Teodor Marinescu, șeful 
Secției relații externe a CC. al 
P.C.R., general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului forțelor 
armate șl șef ol Marelui -Stat Major, 
Vasllo Gllga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Vaslle Vlad, am
basadorul Românie! la Berlin, Edita rd 
EUenbOrger, președintele Consiliului 
oamenilor muncii do naționalitate 
germană, George Clucu, rectorul 
Universității București, Constantin 
lordnche, maistru la uzinele „23 Au- 
gusl", șl Nicoleta Petrovonu, stu
dentă la Institutul do arhitectură 
„Ton Mlncu*.

Sînt intonai© Imnurile de stat ala 
Republicii Socialiste România șl Re
publicii Democrate Germane.

Mitingul este deschis de tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv al CC. al P.C.R., 
prim-se-cretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.. primarul ge
neral al Capitalei.

Reprezentanții oamenilor muncii 
din București — a spus vorbitorul — 
au deosebita bucurie de a saluta no 
distinșii oaspeți din Republica De
mocrată Germană : tovarășii Erlch 
Honecker, prim-secrctar al Comite
tului Central al Partidului SocioIHt 
Unit din Germania. Wllll Stoph. 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului do Miniștri al Repu
blicii Democrate .Germane, pe cei
lalți membri al delegației de pariul 
și guvernamentale a Republicii De
mocrate Germane.

Salutăm: de asemenea, cu deosebi
tă căldură șl stimă pe secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, to
varășul Nlcolae Ceaușcwcu. pe cei
lalți conducători de partid si do stat 
ai tării noastre.

Primirea caldă, plină de ospitali
tate pe care locuitorii Capitalei au 
făcut-o pretutindeni oaspeților noștri 
este o expresie a sahtlmentelpr de 
prietenie șl solidaritate frățească ce 
leagă Partidul Comunist Român si 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia. Republica Socialistă România sl 
Renubilca -Democrată Germană.

Vizita do prietenie tn tara noastră

rll, tn ridicarea nivelului de trai ma
terial șl spiritual al poporului.
. în lpchelcre, vorbitoarea a spus s 
îmi exprim, împreună cu toți cole
gii mei, alături de Întregul nostru 
popor, profunda satisfacție' pentru 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare șl asistență mutuală Intre 
Republica Socialista România șl 
Republica Democrată Germană, eve- 

„ nimerit care Înscrie o iMtalnă de 
seamă in cronica relațlUor frățești 
dintre cele'două țări. Prevederile tra
tatului slnt Încă o expresie concre
tă a hotărî rii celor două târî de a 
Întări colaborarea prieteneescS. de 
a-șl aduce întreaga lor contribuție la 
Întărirea sistemului socialist mon
dial. la însănătoșirea climatului po
litic din Europa, la normalizarea sl 
amplificarea relațiilor dintre toate 
(statele europene, la statornicirea pă
cii șl securității pa continentul 
nostru.

Intelectualitatea, Împreună cu În
tregul nostru popor — a spus. In 
cuvlntul său, prof. unlv. dr.. George 
Clucu, rectorul Universității din 
București — salută cu căldură vizi
ta delegației de partid șl guverna
mental© a Republicii Democrata Ger- 
mâno In țara noastră, văzând In a- 
coasta o nouă manifestare a priete
niei Mleștl dintre țările noastre, le
gale prin țelurile comune ale con
struirii socialismului, ale apărării pă
cii. Ne bucurăm ta mod deosebit de 
faptul că schimbul de păreri șl tra
tativele purtate între conducătorii de 
partid st de stat al celor două țări, 
in «pir Itul stimei șl înțelegerii re
ciproce, s-au soldat cu rezultate bune. 
Tratatul de prietenie, colaborare șl 
mdslenta mutuală, semnat ai ta 7.1, 
consfințește relațiile frfițeșH ■. dln.lra 

■ cele două tari si deschide-Jaajtf 'per
spective pentru adlndrea pe mat de
parte ă ' colaborării și cooperării pe 
toate planurile dintre Republica So
cialista România șl Republica De
mocrată Germană, în interesul ce
lor două popoare, al cauzei, unității 
țărilor socialiste, al prestigiului so
cialismului In lume.

. în spiritul politicii Internaționalis
te. promovata neabătut de partidul 
itostru, urmărim cu viu interes și 
simpatie succesele obțlnule de. oa
menii muncii din II, D, Germană, 
sub conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania, in opera de con- 
ctrulre a socialismului. în dezvoltarea 
economiei șl ridicarea nivelului de 
trai al populației. Ne bucurăm sin
cer de creșterea necontenită a pres
tigiului R. D. Germane pe arena in
ternațională.

România militează consecvent'pen
tru ca R. D. Germană — stat .socia
list. Iubitor do pace — să participe, 
pe baze egale, la viața internaționa
lă. pentru recunoașterea Internațlo-

nală a R. D. Germane de către toa
te statele, pentru primirea celor două 
state germano In O.N.U. si in orga- 

■ nlsmelo sale.
In continuare, vorbitorul a spus : 

în îlmpul vizitei ați puiuț vedea, sU- 
mațl oaspeți, că poporul nostru, con
dus de partid, muncește cu entuziasm 
și abnegație pentru transpunerea In 
viață a vastului program elaborat de 
Congresul al X-lea ai P.C.R.. pen
tru construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. .

în cadrul acestui program. condu
cerea partidului șl statului ■ nostru, 
personal tovarășul Nlcolae Ceaușescu. 
acordă o atenție deosebită Invăță- 
mlntulul. științei șl culturii, pregă
tiri! profesionale șl politice a tinere
lor cadre de specialiști.

înfăptuirea cu suceea a acestor o- 
bieciive mărețe va asigura ridicarea 
Republicii Socialiste România pa noi 
culmi ale civilizației, creșterea la un 
nivel superior a bunăstării materia
le șl spirituale a întregit populații 
a țării, constituind totodată o contri
buție Ja cauza eoctalisraulul si păcii 
in lume.

întlmpinall cu vH aplauze șl urale. 
Ia miting au luat cuvlntul tovarășii 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ERICH HONECKER.

Ascultate cu deosebita 
vîntSriie rostite de cel 
ctitori'au fost subliniate . _ ... .
tă, în repetata rl nd uri. cu puternice 
aplauze.

După ce și-a Încheiat cuvîntarea. 
tovarășul Erich Honecker, în nume
le C.C. al P.S.U.G., a oferit In dar 
Comitetului municipal București al 
'P.C.R. un drapai'al- Partidului So
cialist Unit dini Germania, ca simbol 
al frăției •;! prieteniei dintre comu
niștii din cele două țări.

în numele Comitetului municipal 
București ni , P.C.R.. tovarășul 
Gheorghe Cioară a mulțumii căl
duros pentru acest semnificativ dar.

La eflrșliul mitingului. In aclama
țiile entuziaste ale celor prezențl.. 
tovarășii Nlcolae Ceausescu si Erich 
Honecker Î?1 string călduros mllni- 
le. se Îmbrățișează, salută asistenta.

Particlpanțll îșl exprimă deplina 
satisfacție pentru rezultatele întâlni
rii dintre conducătorii celor două țări 
șl partide, pentru semnarea Trata
tului de prietenie, colaborare s! a- 
alstență mutuală între Republica So
cialistă România și Republica Demo- 
crata Germană, pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie fră
țească Intre Partidul Comunist Ro
mân șl Partidul Socialist Unit din. 
Germania, intre cele două țări, spre 
binele- ambelor popoare, al cauzei so
cialismului și păcii In lume.

(Agerpres)

contai
Vineri seara, delegația de partid 

și guvernamentală a Republicii 
Democrate Germane, - condusă de; 
tovarășii Erich Honecker, prlnrt-' 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger- 
mania, șl Wllll Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.D. Germane, a oferit o re
cepție In onoarea delegației de 
partid șl guvernamentale a Repu
blicii Socialiste RomAnla, condusă1 
'de tovarășul Nlcolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Conslllu-

în cursul dimineți 1 da vineri, tova- ■ 
rftșu.1 Nlcolae Ceaușescu; secretar ge-, 
neral al Partidului Comunist Român, 

., președintele. Consiliului de. Ștaț. alș. 
Republicii Soiialtsie Romănta, lm-, 
preună cu tovarășul Erich Honfecker 
prlm-șecrelar ei Comitetului Centrai 
al Partidului Sociali5» Unit din Ger
mania, au vizitat cunoscuta uzină 
constructoare de marini din Capitală 
— ,,23 August*, șl unul din cele mal 
importante cartiere noi Înălțate in, 
București — Titan.

La aceasta vizita au luat parte șl 
alțl membri al delegației de partid tji 
guvernamentale a Republicii Demo
crate Germane. |

Au participat, de asemenea, tovară-, 
șll Gheorghe Cioară, membru ol Co
mitetului Executiv al C.C. ai P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București ai P.C.R., primarul ge
neral' al Capitalei. Mihai Marinescu,' 

■ vicepreședinte al Consiliului de M1-; 
nl^tri. Teodor Marinescu, șeful Sec
ției relații externe a C.C. al P.C.R., 
Vasilc Vlad, ambasadorul României
în Republica Democrată Germană, șl 
alte persoane ofîctaJe romărte.

De-a lungul traseului străbătut prin 
; Capitală erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia șl Republicii Democrate Germa-

romane
Iul de Stat al Republldl Socialista 
România.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mffinescu, Paul Nlculescu- 
Mlzil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rfidulescu, Vlrgll Trofln, Iile Ver-, 
deț, membri și membri supleant! • 
ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari aî C.C. al P.C.R., 
membri al C.C. al P.C.R„ a! Con
siliului de Stat șl al guvernului, 
conducători de Instituții centrale șl 
organizații obștești, oameni de ști
ință, artă șl cultură, ziariști români 
șl străini.

Au parUclpat membrii delegației ■

de partid șl guvernamentale a R.D. 
Germane, tovarășii dr. Kurt Ficht
ner, Otto Winzer,’ Oskar Fischer, 
dr. Hans Voss, Gerd Kiinlg. precum 
șl persoanele oficiale care însoțesc 
delegația.

Au participat .șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați În România 
și alțl membri al corpului diplo
matic.

înainte de începerea recepției, au 
fost Intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România șl 
Republicii Democrate Germane.

Recepția s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, prietenească,

(Agerpres)

Marinescu, șeful Secție! relații ex
terne a C.C. al P.C.R., Vaslle Vlad, 
ambasadorul României In Republica 
Democrată Germană.

Erau, de asemenea, prezențl, mem
bri ol C.C. al P.C.R., al Consiliului 
de Stat șl ai guvernului, reprezen
tanți ai Consiliului'oamenilor mun
cii de naționalitate germană. con
ducători al unor instituții centrale 
șl organizații obștești, generali șl 
ofițeri superiori, ziariști români și 
corespondenți al presei străine.

Erau prezențl șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membrii ambasadei Republicii De
mocrato Germane, alțl membri al 
corpului diplomatic.

Comandantul gărzi! de onoare pre
zintă raporluL Se lntonttază Imnu
rile de stat ale celor două țări. In 
semn de salut, se trag 21 salve de 
artilerie. Tovarășii Erich Honecker

DELEGAȚIEI
5

șl Nlcolae Ceaușescu, Wllll Stoph șl 
Ion Gheorghe Maurer trec în revista 
garda de onoare.

Conducătorii de partid șl de slat 
al Republicii Democrate Germane 
îșl iau rămas bun de La șefi* misiu
nilor diplomatice acreditați la Bucu
rești, de la persoanele oficiale ro
mâno prezente oe aeroport Pionieri 
oferă 'buchete de flori.

Oaspeții răspund aclomațitlor prie
tenești ale miilor de bucureștenl 
prezențl pe aeronort, iți iau rămas 
bun de la conducătorii partidului șl 
statului nostru.

Tovarășii Nlcolae Ceaușescu șl 
Erich Honecker, Ion Gheorghe 
Maurer șl Wllll Stoph își string 
călduros mîlnile, se îmbrățișează

în aclamațiile celor prezențl, aero
nava oficială decolează Avioane cu 
reacție ale Forțelor noastre Armate 
au escortat-o pînă la Ieșirea de 
pe teritoriul Republicii Socialiste 
România.

, jiiH* unMUfMwi ——-------
ne. Numeroși bucureștenl nu teșit in 
întlmoinarea tovarășilor Nlcolae 
Cenușescu șl Erich Honecker, salu- 
tlndu-1 cu entuziasm șl căldură.

După o vizita de-a lungul principa
lei artere a cartierului. se tace un 
popas la una din intersecțiile prln- 
clpate ale cartierului Titan — Bd. 
Leontin Sălfijan cu strada Baba No
vac. Atei erau adunați un maro nu
măr de oameni al muncii, care au fă- 
cui oaspefUd? o cflldtiroasA primire.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

coezlunlî țărilor socialiste, partidelor 
comuniste șl muncitorești exprimă 
Intru iotul voința șl aspirațiile noas
tre, ale întregului popor român.

Multe dintre preocupările noastre 
slnt comune cu cele ale siudențlmli 
din R.D Germană, a cărei activi
tate o urmărim cu viu Interes. Ne-am 

■ Intllnlt de nenumărate ori În decursul 
vizitelor reciproce, al schimburilor 
culturale, a! inlllnlrllor sportive, al 
taberelor studențești- împărtfișln- 
du-ne reciproc preocupările și Idea
lurile noastre, am cunoscut șl mai 
profund remarcabilele realizări ale 
oamenilor muncii din R.D. Germa
nă In dezvoltarea forțelor do pro
ducție, la Înflorirea științei șl cdllu-

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România,
Stimați tovarăși. -
Părăsâind teritoriul țării dumneavoastră, vă mulțumim încă o data căMuros 

pentru ospitalitatea pe care no-ațl arătat-o.
Slniern convinși c.'i Tratatul de prietenie, colaborare șl asistență mutuală 

este foarte Important pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor prietenești 
intre Republica Democrata Germană și Republica Sorin!Istă România și va 
contribui la întărirea in continuare a unității comunității țărilor socialiste.

Vă dorim dumneavoastră șl poporului• Republicii Socialista România prie- 
! tenă noi eucceso fa construcția soda! lomului.

' z '"
ER.ICH HONECKER

Prim-socretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al IC D. Germana

Pe o mare pancariăl Inflițată deasu
pra complexului comercial din 'acest 
punct ni cartierului Titan, se afla în
scrisă. in limbile română șl germană, 
urarea „Trăiască șl să so înlărească. 
prietenia frățească dintre. Republica 
Socialistă România șl Republica Ce
rn oca tăi Germană*. La coborlrea din 
mașinile oficiale, tovarășilor Ntcojn© 
Ceaușescu sl Erich Honecker, celor
lalți oaspeți . 11 se oferă buchete de

: flori. - .... Invitați tn fnțo unei machete a 
cartierului Titan, oaspeții iau cunoș
tință de stadiul actual șl do perspec
tivele dezvoltării in continuare a a- 
ceatul nou șl modern cart!er._ unde, 
pe o suprafață mal mare de 700 ha, 
s-au construit plnă acum blocuri cu 
circa 5î C©0 de apartamente. Arhitec
tul șef el Capitalei, Tlberiu Ried, in
formează că. in final, noul cartier va 
cunoaște o dezvoltare șl mal mare, 
urmfnd ca el să adăpostească peste 
230 000 de locuitori, in cea mol mare 
parte muncitori din numeroasele în
treprinderi construite In zona de 
eud-est a Capitalei. Se subliniază, de 
asemenea, că in cartier vor fi edifi
cate. o dală cu noile construcții de 
locuințe, șl numeroase alte dotări so- 
ctal-culturale, printre care complexe 
comerciale, unități sanitare, școli, ci
nematografe. O grijă deosebită se n- 
cordâ amenajării spațiilor verzi, 
locurilor de odihnă, mijloacelor de a- 
grement pentru copii.

Discuțiile dintre oaspeți șl edilii 
Cnpltaiel alnt axate pe metodele de 
conslrucțle folosite, se referă la gra
dul de confort a! apartamentelor ; 
slnt date explicații in legăiură cu 
actlvllalea depusă de arhitect! șl

măr de no! fabrici șl furnizează ex
portului un Însemnat volum de ma
șini de înaltă tehnicitate. Uzina co- 
laborcartî șlf< cu Inlreprinder'

? R. D. Germană, cărora Ie 
“zează aparateje ,

toaro Diesel și Importă la rtn- 
du-i din țara' prietenă diferite ma- 
șini-unelte,. Pentru ocuparea locului 
I pe țară In Întrecerea sodaitatâ 
desfășurata ln anul 1071. întreprin
derea a,’fost distinsă recent cu Or
dinul Munci! clasa I șl Drapelul de 
uzinâ fruntașă pe întreaga Indus
trie.

La intrarea In uzină, tovarășii 
Nlcolae Ceaușescu șl Erich Honecker 
slnt călduros ovaționați de un mare 
număr de constructori de mașini ve
ntil să-1 lntlmplne. Li limbile ro
mână șl gennaafl, o maro pan
carta, adresează urarea : „Bine 
ați venit, drag! tovarăși din Re
publica Democrata Germană*. Dra
pelele de stat a!e celor două țări 
prietene încadrează aceasta căldu
roasă urare de bun venit

Secretarul . 
Comunist Romi , 
al C.C. al Partidului Socialist Unit, 
din Germania «slnt salutați de tova
rășul loan Avram, ministrul Indus
triei construcțiilor de mașini, de 
membri ai conducerii întreprinderii 
și al conalllulul oamenilor munci!.- 
Directorul general al uzinei, ing. 
Alexandru Roșu, prezintă oaspeților 
unele date privind profilul unității, 
nrătlnd că la „23 August* se reali
zează o gamă foarte largă do ma
șini șl utilaje pentru aproape toate 
ramurile economie! noastre naționa
le. Do asemenea, stal puse ln evi
dență fazele succesive ale dezvoltării 
în continuare a acestei Importante u- 
nltățl Industriale. Rod al pollllcil 
partidului șl statului nostru pentru 
dezvoltarea ln ritm euflllnut a indus
triei constructoare de mașini. In ul
timul șfert de veac t uzina „23 Au
gust* a trăit, deopotrivă cu întrea
ga țară, prefaceri .înnoitoare. An de 
an, ea a fost completata cu no! ■ ca1- 
pacltați de producție, cu noi mușini 
șl utilaje de înalta tehnicitate, alun
gind In prezent să realizeze o pro
ducție co depășește de circa 5 ori no 
coa a anului 1918.

Dind răspuns Întrebărilor adresate 
de oaspeți, se arată că ln actualul 

, în baza Directivelor 
-lea Congrea al Parii-

activitatea depusă de nrhllecțl 
constructori pentru realizarea acestui 
mare și modern cartier.

Oaspeții slnt Invltnți apoi să ia 
cunoștință șl de unele aspecte ale or- . 
ganizărll rețelei comerciale. Se vizi
tează unitățile de servire ale mo
demului complex coțnerclaj din a- 
iPropIere.

■A-
.La uzina de vechi tradiții revolu

ționare „23 August”; întreprinderea, 
după cum este cunoscut. aduce o 
contribuție valoroasă la dezvoltarea' 
economiei naționale prin echiparea 
cu utilaje modeme a unul maro nu-

oaspeți, 
plan cincinal, 
colul de-al X-__ ,__
dulul Comunist Român, uzinei „23 
August* Jl. revin sarcini sporite pen
tru a-șl aduce o contribuție tot mal 
substanțială La construcția eocletățll 
socialiste multilateral dezvoltate In 
patria noastră.

Se vizitează principale unități de 
fabricație ale uzinei. în secția de 
aparataj do frinâ, oaspeții slnt In
formați despre cele mal noi reali
zări In acest domeniu. Preocuparea 
specialiștilor din acest sector este 
dlrccțlonată spre asimilarea unor e- 
chlparaenlc , de frină care Intră In 
dotarea locomotivelor șl vagoanelor 
cu viteze sporite. în momentul de 
față se aflâ In curs de perfectare. în 
colaborare cu specialiști din unități 
similare din R.D. Germană, unele 
proiecte de specializare In producția 
aparatajolor de frinâ. La sectorul 
mecanică grea se relatează despre 
preocupările constructorilor de ma
șini'de ia uzina „23 August* In ma
terie de autoulilare, acțiune care cu
noaște In prezent o marc amploare 
în toate întreprinderile Industriale din 
țara noasirfl. Oas’Mțli se dprefic In 
fața unor agregate, cer explicații in 
legătură cu caracteristicile construc
tive șl de funcționare.

în secția de motoare, oaspeții sînt 
informați că uzina produce o gamă 
foarte largă de motoare Diesel cu 
puteri cuprinse Intre șl 1 109 CP, 
necesare dotării navelor, instalațiilor 
de foraj, locomotivelor șl ailor uti
laje, motoare livrate șl In R.D. Ger
mană.

Vizita'continuă la fabrica do loco-

motive a uzinei. In prezent, întreprin
derea, diversificând producția de la 
un an la altul, realizează locomotive 

■ • Diesel hidraulice z ln nouă varianta 
constructive, cu .puteri cuprinse intră' t'r" 
239 1 2M CP. Alături’ de locomo-23-9 ți 1 H>3 CP.’ Alături de locomo
tivele destinate manevrelor în gări, 
triaje sau tn marile Întreprin
deri Industriale, un loc important 
II ocupă cele destinate traficului de 
călători po liniile secundare. Ele slnt 
construite pentru a circula pe ecar- 
tamente diferite șl dispun de amena
jări speciale pentru zonele de elimă 
caldă. Oaspeții &e opresc la moder
na locomotivă LDH-1250, concepută 
eă dezvolte o forță de tracțiune de 
20 (MMI kgf, la viteză de circa 100 km 
pe oră. Oaspeții aînt informați șl a- 
trupra celei mal hol realizări a aces
tui colectiv i— locomotiva Dieeel-me- 
eanică pentru transporturi uzinale do 
80 CP, aflată in curs de asimilare. 
Stat de asemenea. In cura de concre
tizare șl proiectele altor tipuri lo
comotive solicitata de economia noas
tră națională, cil șl de piața exter
nă. S-a subliniază, de asemenea, că 
la unele locomotiva a fost Introdus 
sistemul hidraulic de „Inversare din 
mens* a mișcării, care reduce consi
derabil timpul de manevră in stații 
șl depou. Alte modernizări se refe
ră la automatizarea comenzilor, au
toreglarea motoarelor In* funcție de 
viteză------ șl forța de tracțiune, perfecțio
narea sistemelor de frinâ 61 antlpa- s

Cei _______  —, ______
de stat ®o opresc In diferite locuri 
de muncă, se întrețin cu muncitorii 
asupra procesului de producție, le 
string mina, li felicită pentru succe
sele obținute șl Io urează noi rea
lizări in activitatea lor.

Pretulindtml. pc parcursul vizitei, 
constructorii de mașini de la cea mal 
mare unitate Industrială a Capitalei 
au salutat cu entuziasm și deosebita 
căldură pe. tovarășii Nlcolae Ceaușescu 
șl Erich Honecker, po ceilalți oas
peți.

în încheierea vizitei. tovarășul 
Erich Honecker mulțumește pentru 
explicai iile primite, felicita pe mun
citori, tehnicieni și Ingineri pentru 
Kucceaeto obținute, le urează pol rea
lizări In producție, exprimlndu-șl 
convingerea că relațiile' de colaborare 
dintre constructorii do marini din a- 
ceaslă unitate si constructorii de ma
șini din u zine aim Ilare din R. D. 
Germană se vor extinde in conti
nuare. >

Apoi, tovarășul Erich, Honecker, 
ceilalți membri al delegație! de partid 
șl guvernamentale a R. D. Germa
ne care au vizitat această mare și 
modernă unitate Industriala au sem
nat următoarele In cartea de'onoare 
a uzine! : „Cu mult Interes am vizi
tat uzina dv. bogată In tradiții, ai 
cărei muncitori au avut un mare rol 
In lupta revoluționară. Slntom foar
te impresionați de uzină dv., ce re
prezintă o mare realizare a clasei 
muncitoare române, care dezvoltă cu 

. succes industria socialistă. Există 
multiple relații economice Intre uzi
na dv. și întreprinderi din R. D. Ger
mană. Urăm tuturor muncitorilor și 
salarlațllor uzinei „23 August* noi 
succese mari in construcț ia social Is
tă a Republicii Socialiste România 
sub conducerea Clasei muncitoare si 
a partidului ej comuntat".

Din nou pa străzile Capitalei. în 
drum spre reședința rezervată oas
peților. solii Republicii Democrate 
Germane slnt salutați cu aceeași căl
dură. Primirea călduroasă făcută de
legație! de nartld șl guvernamenta
le a Republicii Democrata Germa
ne In cartierul Titan, la uzina „23 
August*, pe străzile Capitalei con
stituie o vio expresie a prieteniei 
trainice care unește cele două târî so
cialiste. il

Reportai realizat de t

N. POPESCU-BOGOANEȘTl 
Mircea S. 1ONESCU
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, țări, schimbul de experiență șl 
consultările asupra problemelor de 
interes comun. ■

Tratatul de prietenie, colaborare șl 
asistență mutuală Intre Republica So
cialistă România și Republica Demo
crată' Germană, semnat ta timpul vi
zitei la București, consfințește rela
țiile de prietenie dintre cele două 
state, reflectă dezvoltarea cu succes 
a acestor relații, marchează o nouă 
etapă In Întărirea șl adindrâa colabo
rării bilaterale pe toate planurile, pe 
baza principiilor marxlsm-lenlnlsmu- 
lul, intemaționaUsmulul socialist, a-

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român șl a Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, in zilele de II—12 
mal 1972, o delegație de partid șl gu
vernamentală a Republicii Democra
te Germane, condusă de Erich Ho
necker, prim-secretar al Comitetului 
Central ol Partidului Socialist Unit 
din Germania, șl Wllll Sloph, mem
bru al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele Con
siliului de Miniștri ol Republicii De- 

“mocnita Germane, a făcut o vizită 
oficială de prietenie In Republica 
Socialista România,

în timpul vizitei a fost semnat 
Tratatei de prietenie, colaborare șl 
asistentă mutuală Intre Republica 
Socialista România șl Republica De
mocrata Germană.

Delegația de partid șl guvernamen
tală a Republicii Democrate Germa
ne a luat cunoșUntă de realizările 
obținute In construcția socialismului 
în România. Ea a vizitat uzinele ..23 
August" șl cartierul de locuințe „Ti
tan", s-a Intllnlt cu oameni al mun
cii, reprezentanți ai organelor de 
partid șl de stat, al organizațiilor 
obșieșll din București, a luat paria 
la mitingul prieteniei dintre popoa
rele celor două țări.

Pretutindeni. Inaltll oaspeți din 
Republica Democrată Germană au 
fost Inl’molnnți cu căldură șl ospita
litate tovărășească, expresie n rela
țiilor prietenești care leagă cele două 
pbooare.

în timpul vizitei. între delegația do 
partid șl guvernamentală'a Republi
cii Socialiste România, condusă de 
tovarășul NIcolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
șl delegația de nartld sl guverna
mentală a Republicii Democrate 
Germane au avut loc convorbiri la 
caro au participat :

Din partea Republicii Socialisto
România : ■'

NIcolae Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat ol 
Republicii' Socialiste România. Ion 
Gheorffhe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent a! Comitetului Central al 
Partidului Comunist , Român, pre
ședintele Consiliului de Minte!.' al 
Republicii SodalJște România. Mlfint 
Marinescu. _________
Central nl Partidului Comunist Ro
mân. vicepreședinte ni CotMlUullil de 
Miniștri nl Republicii Socialiste 
Romănln. Cornelju Mănescu. membru - 
al Comitetului Ceniral al Partidului 
Comunist Român, ministrul afacerilor 
externe. Teodor Marinescu, membru 
nl Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, șeful Secției reia- iiitMo iuiiiu Huvor(lollrenuua UB 
MParifffl CoSlta»? VÎ! •10b*?re- ««"«"•<*•kcare 
sile Gtlgo. adjunct a! ministrului 
afacerilor externe. Vnțllo Vifid. 
membru «supleant al Comitetului 
Central nl Partidului Comunist Ro
mân. ambasadorul extraordinar șl

■ plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Demo
crată Germană, ‘ ' ■

Din partea Republicii Democrate
Germane i*

Erich Honecker, prlm-secretar al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germanie. VT1IU 
Sloph, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central ol Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului,de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, dr. 
■Kurt r::.* * ' S
Comitetului Central nl t .—
Socialist Unit din Germania, vice
președinte ol Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane. 
Olto Winzer. membru nl Comitetului 
Central al Partidului Sorin’lrt Unit 
din Germania, mlnbtrul afacerilor 
externe. Qsknr Fischer, membru al 
Comitetului Central nl Partidului So
cialist Unit din Germania, adjunct 
ol ministrului af0cerilor externe, dr. 
I-Ians Vosa. ambasadorul extraordinar 
șl plenipotențiar a! Remibilc.il De
mocrate Germane In Republica So
cialista .România. Gerd -KOnlg, ad
junct al șefului Secției relațiilor In
ternationale n Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit dtn Germa
nia, secretarul delegației.în cadrul convorbirilor, care s^au 
desfășurat într-o' atmosferă de prie
tenie șl înțelegere reciprocă, dele-

continentulul european, 
Republica Socialistă 
și Republica Democrata 
aduc o contribuție activă, 
o evoluție favorabilă.

Ele consideră că realizarea princi
piilor colaborării și eecuritâțl! curo-, 
pene, stabilite ta Dedarațla do la 
Braga a statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, constituie o 
premisă pentru o conviețuire cu n- 
ddvărat pașnică a popoarelor conti
nentului nostru.

Ambele părți eo pronunță pentru 
crearea unul sistem de angajamente 

_ _____ _ ___ ___ „ _ precise din-partea tuturor statelor, 
liste, (Ine seamă de schimbările po- care ®â excludă orice folosire a for-
zltUe care au avut loc ta Europa șl țel sau amenințare cu torta In rela-
contrlbule la întărirea păcii și sccu- țille dintre statele europene, pentru
rltățli pe continent șl In lume, recunoașterea caracterului definitiv

în timpul convorbirilor, cele două al granițelor pe baza dreptului In-
ddegațll au examinat pe larg pro
bleme privind extinderea continuă a 
colaborării economice, tehnico-ștltațl- 
fice, culturale și ta alto domenii de 
activitate.

Părțile au evidențiat evoluția as
cendenta a colaborării economice, 
creșterea șl diversificarea, de la an 
la an, a schimburilor comerciale, lăr
girea ți adînc.lrea cooperării ta pro
ducție șl tehnico-șLItațlfice. Cele două 
delegații au subliniat Însemnătatea 
Acordului comercial de lungă durata 
jx) perioada 1971—1975, care prevede 
o sporire a schimburilor ide mărfuri 
cu peste 70 la sută ta comparație cu 
realizările din perioada precedentă. 
Delegațiile au stabilit ea organele co- 
rospunzătoare din cele două țări să- 
întreprindă, măsuri suplimentare, ta 
vederea depășirii substanțiale a aces
tui nivel, corespunzător potențialului 
lor economic și tehnlco-șlltațlflc In 
continuă a-eștere.

J>alcgațlile au relevat rojailtatela 
obținute ta domeniul cooperării * ta 
producție, ta dezvoltarea unor ra
porturi directa de conlwxnre Intre „ 
organe ș. „„„„—
țehnlcp-șiltatlfice din cele două tari. 
Elo au convenit ei fie examinate șl 
finalizate noi acțiuni pe linia Inten- 
Blflcărll cooperării șl specializării în 
producție. îndeosebi ta ramuri de

?impo.rtanță matorăt^cum’slnt-: ta-'

vantajulul reciproc șl Întrajutorării 
tovărășești, a respectării'suveranității 
și Independenței, .egalității ta drep
turi șl neamestecului in treburile in
terne.

Tratatul corespunde Intereselor 
fundamentale ale celor două state, 
ale unității șl coeziunii tarilor socia
liste, (ine seama de schimbările po

naie, pentru înțelegere și colaborare ducă la promovarea cooperări! eco-
Iniornaționaia. nomlce ți tehnlcb-șlllnțlfice, a co-

Acoraitxl o importanță deosebită labdrtril ș! prieteniei pe plan re-
problemelo- securității europene, gtonal șl general-curopean, ta ruilgu-
delegațliln au constatat cu natisinc- rarea păcii ți securității fn lume,
țio că procesul de destindere și nor-„ Republica Socialistă România șl 
mallza.ro a raporturilor intre statele Republica Democrata' Germană .. •-------- țjj î(ârg; •

Romania' economică șl tchnleo-șllințifică cu 
Germană țările în cura de dezvoltare, cu alte
cunoaște state, fără deosebire' de sistem so

cial, In spiritul ponticii de < coexisten
ță jMujnlcfi.

, _ ___ „ _________ _ ___ , s. Cele două delegații au subliniat
>. stabilite in Declarația do la că ridicarea economică șl socială a 

------ ■_ țărilor In cura dc dezvoltare constl- 
....... ' ■ *1

Republica Democrată' Germană vor 
promova In continuare colaborarea

tulo o cerință esențială a păcii 
progresului generai.

■ Cele două părți condamnă 
hotarire noile acte agresive 
S.U.A. șl cer cu fermitate Încetarea 
fără întârziere a tuturor acțiunilor 
militare Îndreptate împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam, retragerea 

■totală a tuturor trupelor S.U.A. și 
ale aliațllor lor din Indochina. Înce
tarea politicii de „vletnamlzare", sor
tită eșecului, care urmărește'prelun
girea războiului de agresiune.

Cele două părți consideră că, prin 
măsurile întreprinse. S.U.A. au În
călcat In mod flagrant dreptul inter
național, normele privind comerțul 
și navigația internațională.

Delegațiile au subliniat necesitatea 
reluării tratativelor de la Paris. În
trerupte de către S.U.A. E'ie cer re
zolvarea politica a conflictului,, cu 
respectarea drepturilor legitime . ale 
poțjoaretor indochlneze.

Cele două părți și-au exprimat de
plina solidaritate cu lupta eroică a 
poporului vietnamez, a celorlalte po
poare din Indochina, realirmindu-șl 
holărirea de a le acorda și in viilor 
Întregul sprijin pentru triumful cau
zei lor dreptei . , ‘

Republica Socialista România și 
Republica Democrata Germană se 

oe ia r-reaa .ulfi «wvwuu.e «c pronunță In moți constant pentru Te
statele participante la Tratatul de la pitica a conf.teului din
Varșovia, pentru promovarea păcii, Aproptat, pe baza, rezoluției
colaborări! și securității, pentru con
vocarea heintlrzlatA- a conferinței Be- 
neral-europcne. Ele i consideră că este 
necesar ca toate statele europene 

șl organizații economice , șt ■ să-și Intensifice eforturile pentru În
ceperea dt mal curind a pregătirii 
multilaterala a conferinței do la 
Helrinltl.

Făurirea ,unul sistem de securitate 
și colaborare in Europa va avea, fără 

xnaiMie L-wmuma tnmui "■ ^-^"mdolalffi, oTrifluență‘''p0zlHvă asupra
membri al-rom'ltetulul ,<l<«*ri# •’construcțiilor de .mașlnL _e- Întregii, vieți Internaționale, centri-- 

<ri.bulntl la cauza prieteniei'șl colabo-

țUlo dintre statele europene, pentru 
recunoașterea caracterului definitiv
temațlonal. a lnvtoiabtLițătll acestora, 
inclusiv a graniței dintre ÎL D. Ger
mană șl R. F, a Germaniei.' precum 
șl a graniței de vest a R. P. Polone, 
respectarea integrității teritoriale a 
tuturor statelor europene ca o pre
misă necesară a procesului de des
tindere, cotaborare șl înțelegere, a 
Întăririi păcii șl &ecuriiă’,ii pe conti
nentul european. Totodată, ele apre
ciază că promovarea unei largi coo
perări economice, tehnlco-științlftce, 
culturale intre țările europene con
tribuie la Înfăptuirea securității eu
ropene.

. In acest context, n fost relevată 
activitatea susținuta a celor două gu
verne in spiritul Declarației de 3a 
București din lSUS. al. Apelului de ia 
Budapesta din 1SS9,. al Declarației de 
la Berlin din 1070 ți al Declarației 
de la Praga .din 1972, adoptate de

f- 9

cu 
ale

DupB cum s-s anunțat. In zilele de 10—21 mal va avea loc la Bucu
rești Conferința pe țară a inginerilor șl tehnicienilor. Conferința este 
chemată să dezbată șl să stabilească măsurile menite să asigure creș
terea contribuției intelectualității tehnice la înfăptuirea, alături de toți 
oamenii muncii, a programului de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, elaborat de Congresul al X-Ica ol P.C.R., in soluționa
rea multiplelor probleme ne care Ie ridică progresul tehnic, realizarea 
sarcinilor cantitativ și calitativ superioare ale actualului plan clnelnaL 
In legătură cu problemailca generală aflată pe ordinea do zi a con
ferinței, am avut convorbirea de față. .

— Profund atașata politicii partidu
lui, Intelectualitatea noastră tehnică 
— ne-a spus la Început interlocuto
rul — participă cu competență șl 
responsabilitate ia progresul tehnic șl 
economic al țării ; in tot ce s-a reali
zat In anii construcției socialiste, se 
regăsește și munca depusă de cadrele 
noastre tehnice. Pregătirea, expe
riența ' pasiunea perilru profesiune 
a cadrelor tehnice, patriotismul lor 
fierbinte, încrederea In politica parti
dului constituie o sursă de energie 
care, valorificata deplin, poate con
tribui in mult mal mare măsură la 
mersul ascendent al societal!! noas
tre socialiste.

Complexul do măsuri promovata 
de conducerea partidului pentru dez
voltarea democrației socialiste se re
feră la toate categoriile de oameni' al ' 
muncii. Reprezentată in Frontul Uni
tăți! Soctafete prin Consiliul Națio
nal al Inginerilor ș! Tehnicienilor, 
alătur! de celelalte categorii sociale, 
intelectualitatea tehnică participă în 
Întreaga activitate politică, economi
că ș! socială a țării. Conferința este 
chemată să precizeze mal ■ detailat 
roiul șl locul pe care 11 ocupă ingi
nerii șl tehnicienii In viața economi
că șl socială a țării și să determine 
modalitățile pentru o mal activă și 
mal botarilă participare a lor la re
zolvarea cu succes a multiplelor pro
bleme care stau In fața unităților 
economice șl n instituțiilor In care 
UI desfășoară activitatea.

De 10 ani. activitatea obștească a 
cadrelor tehnice se desfășoară, sub 
conducerea organizațiilor de partid. 
In cadru! șl sub îndrumarea sindica
telor : șl In activitatea obștească In
ginerii șl tehnicienii se regăsesc ală
tur! de muncitori șl maiștri, de rare 
slnt uniți permanent orin preocupări

. la materializarea ei In practică 
nu se merge pe drumul cel mai 
scurt. Idei valoroase rimin 
nefructificate, In timp ce pro
ducția resimte nccoia valori
ficării lor. In ce măsură con
ferința pe Iară Iți propune . să 

• „ soluționeze problemele de fond 
ale valorificării operatise a re
zultatelor activității de creație 
tehnică ? ■

— Este adevărat că. prin natura «a, 
activitatea cadrelor tehnice trebuia 
să fie o muncă de creație, care pre
supune Inventivitate șl Ingeniozitate; 
cu efect direct In performantele ri
dicate ale tuturor produselor. în 
creșterea efedentel economice. Prac
tica demonstrează că dispunem azi de 
un corp tehnic capabil să conceapă 
șl să realizeze proiecte îndrăznețe 
pentru lucrări de Înalt nivel ?! de 
mnre complexitate. Importante forte 
tehnice slnt ic/.'V/l angrenate In do
meniul cercetării. Insă munca de 
creație nu se desfășoară exclusiv In 
laboratoare șl Institute specializate. 
O Importantă contribuție la rezol
varea problemelor care privesc ridi
carea nivelului tehnic al producției, 
perfecționarea continuă a organizării

t

Convorbire ca nrot. unlv. dr. 
Ing. OLIVIU RUSU, 

vicepreședinte al Consiliului Na|io- 
nal al Inginerilor ;i Tehnicienilor

activItfitLl productive o aduc cadrele

‘ . î ' ;
leniniste. Am considerat de aceea o- 
porlun să statuăm — ca unul din o- 
blectlvele esențiale ale activltatll 
Consiliului Național sl al eomlslllor 
inginerilor și tehnicienilor din jude
țe și întreprinderi — preocuparea 
pentru educarea marxlst-leninhta a 
cadrelor tehnice care, la rindul lor. 
oă contribuia la ridicarea nivelului 
politic șl ideologic, la creșterea con
științei socialiste a ’ colectivelor in 
care lucrează.

In acest spirit, ne exprimăm convin
gerea că In conferința pe țară se va 
realiza consensul tuturor delegntllor 
pentru crearea unul organism specia
lizat ol Consiliului Național și, anu
me. Colegiul pentru-problemele eticii 
profesionale care să albă In atenție a- 
ceste două loturi ale formării și dez
voltării personalității cadrelor tciinlcc.

■ Colegiul ar urma să se preocupe de 
problemele de ansamblu ale dezvoltă
ri! profesiunilor tehnice in condițiile 
progresului social al tarii sl ale re
voluției științifice șl tehnice contem
porane. de creșterea prestigiului n- 
cestor profesiuni, de modalitățile for
mării unei largi opinii de masă pen- 

' tru sporirea exigenței fiecărui IngLner 
sl tehnician față de propriile obligații 
profesionale care eă facă incompati
bile cu activitatea tehnică atitudinile 
contrare normelor do etică profesio
nală și soctallsta.

— Cerința ridicării continue a 
nivelului de pregătire profesio
nali a cadrelor este deopotrivă 
valabilă și In privința cadrelor 
tehnice. Ce modalități practice 
intrecedefi pentru ridicarea ni
velului precdtirii' lor profesio
nale 1

— Perfecționarea permanenta a 
pregătirii profesionale este. In pri
mul rind, o îndatorire ce decurge din 
contractul de muncă, pentru că ea 
condiționează în fapt capacitatea 
reală șf soluționarea de pe' pozițiile' 
tehnicii moderne a sarcinilor de ser
viciu. Creșterea volumului de Infor
mații In fiecare disciplină tehnică este 
exprimata matematic prin funcții ex
ponențiale : prin comparație cu 
Umpul de Înjumătățiră a radioacti
vității, se vorbește de timpul da Iri- 
jumătațlre a cunoștințelor tehnice. 
Este adevărat că însuși procesul do 
muncă contribuie la completarea cu
noștințelor din flecare domeniu de 
activitate ; este nevoie de tărie mo
rală pentru ca fiecare cadru tehnic 
să-șl impună sl să ea țină in curent 
cu tot ce cete nou si util pentru n-și 
exercita profesiunea la nivelul cerin
țelor societății noastre.

Importanța socială a problemei a 
dus la legiferarea perfecționării pre
gătirii cadrelor ; no putem mlndrl că 
și In ocest domeniu (ora noastră se 

avansate pe plan ri J iii~ r *wrt h. • ~ . —Ș ~ i.' -
. . pe acest lârlm Consiliul Na

țional șl comisiile Inginerilor șl teh
nicienilor va fi mol rodnică dacă va 
contribui nemijlocit la Înfăptuirea cu 
succes a programului de perfecțio
nare a pregătirii cadrelor.

în activitatea obștească de ridicare 
b nivelului de pregătire a cadrelor a 
fost dștlgată o experiență ne care. 
Îndrăznim să o spunem, o putem 
considera valoroasă. Numai In ultimii 
onl am organizat. In colaborare cu 

. Ministerul Industrie! Construcțiilor 
de Mașini, cursuri «urle rare au 
fost urmate și absolvite de aoroaps 
totalitatea Inginerilor șl de un nu
măr Important de tehnicieni care ac
tivează în sudură șl turnătorie. j

în București $1 In numeroase Ju
dețe s-au bucurat de Interes lectora
tele tehnice — cicluri tematice da 
conferințe — orientate sare prezen
tarea teoretică șl practică a unpr 
probleme Interested direct cadrele 
din producție, care s-au adresat in
ginerilor șl tehnicienilor de aceeași 

’ specialitate șl. care activează te dife
rite întreprinderi șl Instituții din raza 
teritorială respectivă. Tonta această 
experiență trebuie folosita de Con
siliul Național șl comisii în organten- 
rea imel ncHvltațl diversificate, co
relata ct! cea organizată de tetre- 

, prinderi șl centrale, adontlnd pro
gramele șl. formele care slnt, recla
mate cil prioritate de nevoile produc
ției. Trebuie să avem te vedere fap
tul că aproape jumătate din numă
rul Inginerilor sl tehnicienilor se re
ciclează la locul de muncă prin pro
grame de Studiu' Individual,

După cum se vede, sfera proble
melor ce stau te atentla apropiate! 
Conferințe pe țară a Inginerilor șl 
tehnicienilor reflecta domeniile de 
preocupări cu care slnt confruntate 
nrtăzl cadrele tehnice din tara noas
tră te domeniul profesie! lor. fn for
marea șl dezvoltarea personnlltațlf 
lor. pentru a răspunde cit mal bine 
exigentelor complexe ale societății 
socialiste multilateral dezvoltate oe 
care o făurește Întregul nostru po
por, sub conducerea Înțeleaptă, știin
țifică a Partidului Comunist Român.

Convorbire :realizotâ de
Ing. DanXCONSTANTIN!
• " - .‘f , ■'1’u

sl acțiune ta procesul de producție. t!'hn,lc£,raT lucrează |n unlțățUe de 
Practica a dovedit că sindicatele ari- producție. Acesta este un domeniu In 
gură condițiile cele mal bune onrtl- <j»F® Com! iul National, comisiile la- 
cipflrli la Întreaga viată economică șl ginerilor și tehnicienilor au un timp.

;lnf®| 
trebui

clpărli la întreaga viată economică șl 
socială din IntreprlndeH, dezvoltării 
șl valorificării Inițiativei, perfecțio
nării profesionale sl ImnHnIril ce
rințelor specifice ale cadrelor teh
nice. ’ ■ „

în prezent, problema care se pune 
este de a integra mal puternic ac
tivitatea cadrelor tehnice in viața În
treprinderilor, de a spori contribuția 
lor ta soluționarea tuturor probleme- 

,ior cu care, aceste a, se,.con franță In., 
perioada actuală. Aceasta Implică an- 
tuluror Inginerilor și tehnicienilor, a 
economiștilor, a altor specialiști. In
tr-un’ domeniu vast de preocupări, 
dintre care amintesc aplicarea celor 
mal valoroase realtaărl ale silințelor 
tehnice, organizarea stUnțlflcă a pro
ducției șl a muncii, pregătirea cadre
lor de toate categoriile, In vederea 
valorificării superioare a resurselor 
materiale șt a potențialului uman din 
unMățile In eare lucrează.

— Ce alte probleme vor con- 
. ...........................discuțiilor si 

apropiata Con- 
a inginerilor |l

larg de acțiune. Ele 1 acordă și vor 
trebui să acorde in continuare o aten
ție sporită intensificării nctlvltfiUI de 
asimilare de noi produse, moderniză
rii constante a utilajelor, n tuturor 
produselor, promovării de noi tehno
logii șl. îndeosebi, extinderii acțiunii 
de autodotate, care a dat de pe acum 
rezultate apreciabile.

Un accent deosebit va trebui pus 
pe preocuparea pentru asigurarea 

’•-transferului operativ nl rezultatelor găsește pe poziții avansate pe plan 
Sl'iS ffȘSșTT.-. srgffl kSSUjJft ’ » 1?-

care durata mare dintre terminarea 
cercetaril șl aplicarea el în practi
că a determinat perimarea unor so
luții. Comisiile Inginerilor șl teh
nicienilor vor trebui să-și facă 
un obiectiv de onoare din atragerea 
cadrelor tehnice la aplicarea fără în- 
tlrzlere a realizărilor valoroasa din 
cercetarea științifică sl din munca de 
inovații sl Invenții.

Comisiile inginerilor sl tehnicieni
lor din întreprinderi elnt chemate să 
asigure iin mal âarg. sprijin dc spe
cialitate. o asistență tehnică corea- 
punzătoare pentru transpunerea in 
practică a tuturor Ideilor novatoare. 
Subliniem In mod deosebit acest as
pect, pentru că unele situații neco- 
respunzăloare. atitudini birocratice 
față de potențialul de creație pe care 
11 reprezintă activitatea de inovații 
șl Invenții nu permit fructificarea 
gindlrii creatoare pe măsura poalbl- 
Utațllor. Nu o data In unele Între
prinderi ou fast semnalate tntirzierl 
In analiza șl rezolvarea propunerilor 
de Inovații, In realizarea prototipu
rilor, pentru a nu mal vorbi de mo
dul defectuos In care slnt de multe 
ori stimulați Inovatorii. Amplificarea 
aetlvltâțil obștești. In sensul atrage
rii de către comisiile inginerilor ș! 
tehnicienilor a tuturor ■ forțelor com
petente,, va avea ca unul din re- 

„ zultaîelo importante șl sporirea ope
rativității In valorificarea gindlril 
tehnice creatoare proprii.

Conslllulul de Securitate din 22 no
iembrie 1W7. F.!e sg pronunță penîru 
retragerea trupelor lsraellene de pe 
teritoriile arabe ocupate.- pentru re
cunoașterea dreptului la dezvoltare 
Independentă a fiecărui alai din a- 
ceastâ regiune, penini rezolvarea 
problemei populației palestlnene po
trivit, intereselor sale legitime.

Cele două delegații consideră rcă,. 
"pentru asigurarea păci! șl securității c 

in lume,: este Imperios necesar să se 
Întreprindă masuri concrete pentru 
încetarea cursei Înarmărilor, pre
cum șl pentru înfăptuirea de
zarmării generale șl, Jn primul 
rind, a dezarmării nucleare.

Cele două părți au reafirmat ho- 
•tărirea Tor de a sprijin! In conti
nuare lupta de eliberare națională a 
popoarelor ' din Angola. Mozamblc, 
Gulneea-BLssau. Namibia și alte te
ritorii dependente, pentru lichidarea 
o'!căro> forma de colonialism si 
neocolonialism, șl condamnă eu ho- 
tarlrv politica de apartheid promo
vată de regimurile raslxto din Rho
desia sl Africa de Sud.

în cursul convorbirilor, cele două 
delegații au constatat cu satisfacție 
că relațiile frățești de solidaritate 
Intcmalîonallslă dintre Partidul Co; 
munlst Român șl Partidul Socialist 
Unit din Germania se-dezvoltă cu 
Bucccs. Ele au exprimai hosărirea 
celor două partide de a extinde și 
adinei colaborarea tovărășească, con
sultările In probleme do interei co
mun, șchlmbu! de delegați! șl de ex
periență dintre ele. In scopul cunoaș
terii reciproce a realizărilor în con
struirea (socialismului.; In folosul În
tăriri! prieteniei dintre popoarele 
celor două stale.

Partidul Comunist Român sl Par
tidul Socialist Unit din Germania 
slnt hota-lie' să dezvolte^- relațiile 
tovărășești cu celelalte partide co- 

' munlste -și muncitorești șl s& con
tribuie cu toata forța la întărirea 
unității șl coeziunii mișcării «mu
niție Internaționale, pe baza prin
cipiilor șl normelor de relații Intre 
partide. înscrise în Declarația Con
sfătuirii de la Moscova a partidelor 
comuniste șl muncitorești din lt®9.

Totodată. Partidul Comunist Ro
mân șl Partidul Socialist Unit din 
Germania se proniuițâ pentru dez
voltarea contactelor și relațiilor cu 
celelalte forțe revoluționare, cu miș
cările de eliberare națională, cu 
partide socialiste șl soclal-demo'rta- 
te. cu alte mișcări șl forțe progre
siste șl democratice. In convingerea 
că pe aceasta cale Ișl aduc contri
buția ta Întărirea întregului front »n 411invt oii -. - . _ ■ , . - .

Cele două părți au apreciat că vi
zita delegației de partid sl guverna
mentale

. .,..1 Internaționale. contri-( 
____  la cauza prieteniei șl colabo
rării intre toate popoarele lumii. 

Delegațiile celor două țări șl-au 
exprimat convingerea că intrarea in 
vigoare a tratatelor dintre U.R.S.S. 
șl R. F. a Germaniei șl dintre R. P. 
Polonă șl R. F. a Germaniei cores
punde intereselor părților la tratate, 
celorlalte state europene șl promo
vează cauza destinderii, pădl șl 
securitațil. , /

De asemenea, părțile au subliniat 
aportul pozitiv al Acordului cvatiri- 
partlt asupra Berlinului de vest, din 
3 septembrie 1971. la îmbunătățirea 
climatului politic european.

Partea română a‘evidențiat că’a- 
cordul privind traficul de tranzit În
cheiat Intre Republica Democrată 
Germană șl Republica Federală a 
Germaniei, precum șl convenția în
cheiată între guvernul Republicii 
Democrate’ Germane șl Senatul vasl- 
berltaez. reprezintă o contribuție Im
portanta la destinderea In Europa.

Cele două părți șl-au exprimat 
convingerea că. te, Interesul destin
derii. securitațil; șl colaborării Iri Eu
ropa. este; necesară stabilirea, oe 
baza dreptului international, de re
lații normale, de egalitate Intre Re
publica Democrata Germană șl Re
publica Federală a Germaniei.

Delegațiile slnt de părere că primi
rea Republicii Democrate Germane, 
ca sl a Republicii Federale a Germa
niei. te Organizația Națiunilor Uni
te. ar contribui la realizarea princi
piului universalității organizație! 
mondiale șl nr ridice eficacitatea

2... ’ -1.".
Soctâlisîă Romfteia «e pronunță îm
potriva politicii șl practicilor de dis
criminare Ini organizații InlernaHo- 
nale a Republicii Democrate Ger
mane șl ac'Johenză cu fermitate pen
tru admiterea el In Orsanlzatla Na
țiunilor Unite. Ea se pronunță, de a- 
fletncneo. pentru ca R.D.G. ®ă.fie ort- 
mlta dt mal curind posibil In O.MJ3. 
șl militează pentru participarea el cu 
draofurl egale ta conforinta pentru 
p-otodln mediului Înconjurător de la 
Stockholm.

mcinorc ate v.n.r„ru, a iuiurpț;|uri- Delegația de Pa{V.^..sl rterMy'-ue ____—___
lor șoctallxte, va stimula dezvoltarea te mod^deo^blt anillmpertalhd.

sprijinul consecvent acordat de Re- 
publica Socialista România Repu
blicii Democrate Germane, 
recunoașterea sa 
tru stabilirea de
tru participarea el ncstlngherltă la 

HALII șl coeziunii a- viața Intcrtuițkmata.

lectrotehnlca și electronica, 'industria 
chimică șl, petrochimică. industria 
metalurgică, industria ușoară. Dea- 
Kemenea. cele două părți au căzut 
de acord eă întreprindă măsuri co
mune ta domeniul InveatiHIlor. ta 
©copul extinderii unor capacități exis
tente si pentru realizarea de nolca- 
padtățl industriale. în acest sens. Co
misia mixtă guvernamentală de: co-
rat plita ta prezent o activitate rod
nică. precum șl organele centrale' șl 
celelalte organizații economico șl 
tahnlco-șlJințlflce de resort, au fost 
Însărcinate să identifice noi posiM- 
lltățl de cooperare In producție, știln-

• ta sl tehnică.
în vederea promovării colaborării 

tehnlco-ștllnțlfiee. cele două delega
ții nu fost de acord să extindă con- 
țactele directe Intre Instituții de cer
cetări științifice șl de proiectare, u- 
nliail productive, pe bază de Înțele
geri de colaborare, in domenii do 
intere® reciproc. în același timp, 
ambele părți au exprimat dorința de 
s lărgi cadrul contractual bilateral. 
șl. In acest scop, vor Incheta o nouă 

..— ~~..........— - convenție consulară, un trata, de co-
Flchtner. membru suoleant al nierț Sl navigație, alte acorduri si 

Partidului convenții, de a dezvolta colaborarea 
In domeniile Ihvătamlntulul s! cultu
rii. prcseL radioului șî lelevîztanll. 
de a extinde schimburile turistice.

Cele două delegații au subliniat 
rolul C.A.E.R. in dezvoltarea colabo
rării economice a statelor membre. 
In folosirea evantaielor diviziunii In
ternationale a muncii. In creșterea ca
pacității economiilor lor. ca sl In rldl- î^'X’u" fn ".Wiinirft * Republica rarea nivelului de trai al țtopoareter i^-
Jor. Părțile au fțeofirrnat bot&rirca lor 
de a dezvolta colaborarea multilate
rală cu țările membre C.A.E.R. șl au 
examinat noi propuneri de coope
rare economică’ Intre cele două țări, 
în acest eonlext, ele au apreciat im
portanța Programului complex al a- 
dlncirli șl perfecționării in conti
nuare a colaborării șî dezvoltării 
Integrării ero-rornice «xdallste. a- 
doptat la cea de-a XXV-a sesiune 
C.A.E.R. și au exprimat convingerea 
cl dezvoltarea colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R., a tuturor țărl-

ftiîui obiectul 
dezbaterilor din 
ferinfă pe tară 
tehnicienilor ?
Participant!! la

tenie șl înțelegere reciproca, oeie- 
gațille s-au Informat despre realt- 
zărlle obținute In construirea socia
lismului în cele două țâri, desore 
activitatea șl preocupările■ _ ț>a™e- 

. lor lor pentru laf&pîulreaf ^mnn&or .
Congresului al X-’ea al P.C.R.Ș1 
Congresului n! VlII-les al P.S.IJ.G.. 
au examinat stadiul actual șl posi
bilitățile de extindere a relațiilor 
bilaterale șl au făcut un schimb do 
păreri cu privire la une!e probleme 
ale situației Internaționale actuale 
șl ale mișcării comuniste șl muncito
rești mondiale.

Cele două delegații nu relevat cu 
satisfacție că relațiile de prietenie 
frățească ți colaborare muliilatemlă 
dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidur Socialist Unit din G«>manla. 
dintre Republica Socialista România 
șl Republica Democrată Germană, 
bazate pe concepția marxlst-len!- 
ntata. pe țelurile comune ale con
strucției socialismului șl comunismu
lui, cunosc o dezvoltare continuă în 
folosul popoarelor celor două țărb 
al cauzei socialismului, nării ș! co
laborări! Internaționale. Ele au sub
liniat că slnt hotărîte să întărească 
șl să lărgcas-fi colaborarea mullllfl.-; In treburile 
terală Intre oala. două partide

— Participant!! la conferință slnt 
chemați să adopte Statutul Consiliu-, 
Iui Național al Inginerilor șl Tehni
cienilor. care consemnează locul șl 
rolul intelectualității tehnice In socie
tatea noastră ; pro!ec‘u] de statut în
cadrează firesc activitatea obștească 
a cadrelor tehnice In ansambiui liniei 
generale promovate de partid pen
tru dezvoltarea democrației socialiste 
și muncitorești In țara noastră.

Conferința pe țâră va avea un pro
nunța^ caracter de lucru, contlnulnd 
spiritul în care s-au desfășurat.șl cele 
peste 1 700 de adustari generale șl 
conferințe alo Inginerilor și tehnicie
nilor din întreprinderi și no Județe, 
care au coMîltult momente impor
tante de analiză responsabilă a acli- 
vltaUi tehnlco-economlce din între
prinderi, concretizate. Intre altele, 
&rin mii de propuneri privind Im- 

urtafețlrea activității profesionale și 
obștești. Adevărat forum al intelec
tualității tehnice din România, con
ferința pe tară va prilejul, slntem 
convinși, o largă confruntare de 
opinii, ceea ce va permite, fără în
doială, generalizarea a tot ce este 
bun,, valoros in experiența noastră, 
întărirea spiritului militant împotriva 
neajunsurilor care mal peraLstă In 
activitatea Inginerilor șl tehnicieni
lor.

— Uneori, activitatea ingineri
lor ii tehnicienilor se resumă la 
aspectele tehnice, strict profesio
nal?. subâpreciindu-se preocu
pările care privesc etica relații
lor de servieta, etica profesiona
lă. Ce-fi propune conferința să 
facă pentru a stimula si intensi
fica preocupările tn acest sens ?

— La baza muncii noastre desfășura-

București, 12 mal 1072

flecârei țări socialiste fn parte, cit șl 
s Întregului glstem. mondial socialist.

Cele două state stat hoiărîta să 
acdrțpeze si.In viitor pentru dez
voltarea colaborării ta cadrul Trata
tului do la Varșovia, de a" dezvolta 
prietenia ?! colaborarea multilate
rală cu toate țările socialiste, pen- ■ ■

■ tru Întărirea unltaUl și coeziunii a- mte. iut]
cestora, te Interesul soctaUsmulul șl . G®țe-

a™,» „K.tt a»„ „ tnniiA n™. slovace de a se , recunoaște'acordul multilaterale"dintre cele două narii-
a >., >'»-*'»contribuției celorlalte state socialiste început. Ele slnt de ^irere că o l b lor_ furuța e rfi! _

la înfăptuirea destinderii și sccuritălll MifSLvarf «i rte™" anlbelo‘- ri' — 61
ta Europa șl In tatreagl lume, ia }>««» Soclalkiă Cehoslovacă șl Repu-,
și colaborării mtemațlonale. prezenta o eon r bude lni >o.tonta ta

Delegațlllo apreciază că sltua(la asigurarea păcii ta Europa. ■ .
IntornaUonalA actuală evoluează în Delegațiile tau mos ta evldonțfMm- 
favoarea torțelor (socialismului, de- j- „
mocrațlei șl păcii, că popoarele so 
ridică tot nwl holărit împotriva .po
liticii Imperialismului de agresiune ..... ....... —---. — — -r- 7- --
șl dictat, dc dominație ș! arncriec reafirmat botarîrea lor.de a .adio- Invitata a fost acceptata țu place-
* ' ' " i Interne ale altor state, na In continuare pentru dezvoltarea re. Data vizitei se va stabili ulte-
pontru apărarea tndei>endențel națio- unor asemenea

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președinlele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Membru al Comiietului Executiv, 

al Preridiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Germane, pentru 
Internațională, pen- Germane 

„„ ______ ____  relații egale, pe România,
bază dreptului Internațional, șl pen- prietenie.1 ■■ ’ —■** >. mutuală,

acest prilej cpastlțule, o nouă si im
portanta contribuție la dezvoltarea 

, __ ___ _  Ceho- șl întărirea „prieteniei ,șl colaborărtl
recunoaște'acordul multilaterale dintre colb două Darli- 

popoarelor 
ambelor țări, ale unității sl coeziu
nii țărilor socialiste, cauzei păcii, $1 
progresului ta lume.

Comitetul Central al Partidului So
cialist Unit din Germania șl guver
nul Republicii Democrate Germane 
auk Invitat o delegație de partid șl 
guvernamentală a Republicii Socia
liste România sfl facă o vizită ofi
cială de prietenie In R. D. Germană.

dă.

a Republicii Democr.jto, 
în Republica Socialista 

semnarea Tratatului de 
colaborare si asistentă 

convorbirile purtata cu

legere corepunzătoare Intre Repu
blica Social fală Celxwlovaeă șl Repu-, 

ii prieteniei bllca Federală a Germaniei ar re-

portanta relațiilor de bună vecină
tate. colaborare șl Înțelegere In Bal
cani, Europa’Centrală ți In alte zone 
aleStontlnentulut european. Ele au 
reafirmat hotarirea lor .de a .acțîo-

raporturi care ți rior.

— Inginerul sau tehnicianul 
este un creator, un permanent 
căutător al noului. Nu o dată s-a 
dovedit însâ că de la idee pind

— La baza muncii noastre desfășura— 
. te în rindul cadrelor tehnice stă bine 

cunoscuta teză formulata de secreta
rul general al partidului — teză în
sușită'în întregime sl de Intelectua
litatea tehnică — că In condițiile so
cietăți! socialiste nu se poate con
cepe o dlsoclege a pregătirii profe
sionale de cea a educației marxist-

de 10 ani
(tonare a cadrelor dj-

ă:

A FOST PUSĂ IN FUNCȚIUNE
LA TENSIUNE NOMINALĂ 

LINIA ELECTRICA AERIANA 
'I1®

PORȚILE DE FIER
R0V1NARI-BUCUREȘTI

Linia eteclrică aeriană de 400 kV 
l VK-.l'.e do Fier — Rovinari — Bucu
rești, una din cele mal lungi din țara 
noastră, a fost pusă In funcțiune lla 
tensiunea nominală.-Simultan, au fost 
date- In .exploatare stațiile de traM- 

. formare de mare putere construita la 
Porțile de Fler șl București Sud.

Prin punerea sub sarcină a acestei 
magtotraie s-au areal condiții pentru 
utilizarea deplină a potențialului 
energetic ai hidrocentralei da la Por
țile de Fler șl îmbunătățirea alimen
tării; cu energic electrică a morilor 
consumatori din zona Capitalei

Tn afară de București, energia elec
trică ce se realizează în cele S hklro- 

-fpnoratoare ale centralei românești 
de pe Dunăre este transportata prin 
linii electrice de foarte Istrdifl ten
siune spre puternica cetate siderur
gică din Reșița. Uzina de aluminiu 
din Slatina și alte unltăti ÎnduriLrlaia.

Timp de două . _____ __ _______ __
Bucureșilul găzduiește dactlco, membri a! ca- 
p Interesanta și utilă tedroJor universitara 
manifestare organizată de> pedagogie ți pslho- 
de Ministerul Fxlucațto! login, reprezentanți al 
șl [nvăiămlntulu! : eo- .'unor* InsllluUl centrale, 
locvlul național cu directori de scoli ge- 
prțvjre la situația șe- neralc.
nerallzării Invățămin- Discuțiile purtate cu 
tulul „obligatoriu de 10 acest prilej au scoo In 
ani. Ita lucrările co- evidență-Inițiativele a- 
locviului conduse de <joptate de lnspcpto- 

“Ejțnct^al ratele școlare Județene 
“ ........ ‘ In vederea generaliză

ri! In condiții optime 
a Invătamintulu! obli
gatoriu de 10 ani. au 
permis conturarea 
. 1 2_1. j măsuri
co se Impun n fi luate 
In anul școlar 1972— 
1073. avlndu-sc in ve-

dere organizarea mal 
bună a rețelei școlare, 
a conținutului predă
rii; n pregătiri! prac
tice. Avtad caracterul 
unui nemijlocit schimb 
de experiență, coloc
viul a oferit cadrul op
tim analizării, unora 
dintre cele mal impor
tante probleme cu rare 
se confruntă ta prezent 
invățămlntul de 10 
ani : modul de inte
grare a absolvenților 
In producție, corelarea 
cu învățămtatul din 
școlile profesionale, fe
lul cum e organl^TJl 
Instruirea practică a 
elevilor etc.

noasiră, a fost pusa In funcțiune

x."i
ERICH HONECKER

.

Prim-secrelar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania

WILLI STOPH
Membru' gl Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

minlslrulu! educației 
ți, invățămintulul. par
ticipă Inspectori gene
rau de la Inspectorate
le școlare județene. 
cercetători de la Inșii- principalelor 
lutul de științe peda
gogice șl de In Institu
tul centra! de perfec-

Remibilc.il
lor.de
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&@w©fe bunicului

A înflorit

© VÎLCEA Șl VASLUI

Paltonașe groase
pentru purceluși

La Fabrica

Elasticul de piatră

cineva
Campionatului

PROGRAMUL H

PROGRAMUL I
Dlspnrl|ln

RAHOVA

oaspețj J* 
educație

într-o , seară.
din județele

9,«
9,53 Tricendclopedln.

19,49 ... ...

suflat moderat șl a prezentat Inten
sificări temporare din sectorul ves
tic în Oltenia. Temperatura aerului 
la ora 14 oscUa Intre 8 grade lapompierii!

cu bucluc

în unele sisteme d® 
Irigații s-a adoptat so
luția conducerii apel 
prin Jgheaburi. Jghea
burile fiind di:: bu
căți, trebuie îmbinate. 
La locul do Îmbinare 
rătnln goluri care tre
buie umplute. La a- 
ceastfi operație de ros
tuit, cum" 1 bc 
" LC ’'

Ion STANC1U
Vasil® IANCU

BACĂU (corespondentul „Sdntell-, Gheorghe Baltă). 
Cei paste 2 BOT de meșteri în prelucrarea pieilor șl con
fecționarea Încălțămintei de la fabrica „Partizanul” din 
Bacău realizează In fiecare an atitea perechi de pan
tofi, sandale, bocanci șl botoșel dt ar fl necesare pen
tru întreaga populație a Județelor,Suceava. lașl.'Neamț, 
Vaslui, Vrancea și Bacău luate la un loc. De la înce
putul anului, sl piuă acum, fabrica băcăuană a obținut 
realizări deosebite In sporitea producției 51 îmbună
tățirea calității acesteia. Totodată, au fost create noi 
modele de Încălțăminte. Numai.în acest an au fost In
troduse In fabricație peri.® IOT de modele noi de pan
tofi. «andale șl ghete pentru bărbați șl copil. Tehnoto- 
g'.i'e modeme și materialele folosite conferă noilor mo
dele de încălțăminte fabricate In Bacău eleganță șl 
durabilitate. încălțămintea f’.exHișta din piei velurate, 
de exemplu, prezintă multiple avantaje: este ușoară, 
comodă. Igienică șl trainică la purtare. De la tovarășul 
Inginer Dan Prlcop, directorul Întreprinderii, am aflat 
că specialiștii de ia serviciul do creație au realizat șl 
trimis spre contractare cu comerțul încă 280 de noi 
modele .de încălțăminte. Pentru n sonda gusturile sl 
preferințele cetățenilor s-a organizat o bandă de pro
ducție de mică serie. Încălțămintea rezultată de alei 
fiind pusă In vînzare Ia magnztnul-expozltie pa care 
întreprinderea l-a deachls In centrul orașului Bacău.- 
Datorită calității sale, încălțămintea băcăuană cu mar
ca numită „Cotidian” este tot mal solicitată pe piața 
Internă, cit și în peste 20 de țări ale lumH.

Tl'eșlJ șl Oravlța gl 21 grade la 
Răusenl șl Huși în București : Vre
mea a fost instabilă. cu cerul aco
perit. A plouat temporar. Vlntul a

în al doilea rtnd, în aceasta pe
rioadă în grădinile de legume tre
buie executate o serie de lucrări de 
maximă urgență. Timpul ploios din 
ultimele zile a Intlrzlat considerabil 
executarea plantatului legumelor la 
clmp șl mai ales efectuarea lucră
rilor de Întreținere sl combatere a 
dăunătorilor. La data de 9 mal a.c. 
semănatul sau plantatul în clmp ni 
legumelor din epoca a ll-a' se reali
zase In județul Vllcea în proporția 
de 70 la sută șl 63 la sulă In jude
țul Vaslui Bunăoară. în județul Vas
lui mal sini de plantat In clmp su
prafețe Însemnate cu 
gras, ardei gogosar. ardei Kapta. 
praștia I s-a realizat pe numai 
bi sută din

cestor riuri ea rezumă să cultiva le
gume pe suprafețo miri. Intra 10—20 
hectare. Este cazul cooperativelor a- 
gricole Prundenl. Valea Mare. Dlcu- 
leștl, Laloșu, Pirleștl. Măciuca "ii încă 
alte ci Seva.

Pe de altă parte, tov. Constantin 
Neofit, directorul I.P.V.I.L.F., căuta 
să justifice această stare de lucruri 
prin „excesul de prudență” Pe care 
l-ar manifesta unii specialiști din 
producție și care s-ar datora insu
ficienței forței do muncă pentru In-

Vasllescu" : Intr-un cens
— 18.53; (ta Teatrul di vară 

Bucnreștl-va-

ra
Bineînțeles, acum cel, 
vor suferi consecințele de 
goare. Sperăm însă că, 
ceasta întimplare, 
cooperativei agricole va trage 
ea concluziile ce se impun.

<« StoWfi O F972

semănat porumb sau

județe. în 
cu deprecierea mărfii, 

cu cheltuirii 
implicit, cu 

Situația

• Evadare din Planeta maimuțe
lor i volga — a: u.i3; 13,M: ia 
18.13: M,K, TOMIS — 9; 11,15 
13,S3; 15: 19,1B; rt,M, la grădină - 
53,S3.

slnt cele din 
Roaștl. BMceșîL 
bună tradiție în 
tuși, nn de an, 
uitat că trebuie 
mlnța. așteptlnd 
trimită de la „județ”. Rezultatul : 
pentru anul acesta a trebuit să se 
procure din alte judele G9 COT kg ar
pagic. Tot din lipsa arpagicului, su
prafețele planificate cu ceapă s-au 
diminuat cu G.ț) la suta. în asemenea 
condiții, specialiștii cooperativelor a- 
gricote Voiceștl, Dejolu, GalJcea, 
Băbeid, de la asociația lntercoopera- 
tlsta Drăgășanl, In loc să pună alte 
legume,

,Ion Creangă” i N-i fort 
eja.
„Ttadllrlcă” (sala din 
‘ " Peter Pan — 15: 

Academiei) : HAI șl

BOTOȘANI (Corespondentul „Sc-lnlcll”, N. Zamfi- 
reseu). — Urina de fabricație, reparații șl montaj uti
laje pentru agricultură din Botoșani șl-a clștigat un 
prestigiu.binemeritat in rindul’beneficiarilor, atlt pen
tru operativitatea cu care colectivul de muncă de aid 
lși onorează contractele, dt și pentru calitatea produ
selor executate.

Proiectarea șl asimilarea de noi produse destinate 
agriculturii — ne spune inginerul șef al uzinei, tova
rășul Mlrcea Bălan — .constituie o preocupare per
manenta pentru noi. No preocupăm, îndeosebi, pentru 
a spori numărul de piese de schimb pentru tractoare 
șl mașini agricole. Totodată, executam în prezent dife
rite utilaje, agregate de pompare pentru Irigații, grapa 
vibranta modelatoare etc. Cu unele utilaje realizate 
alcl. uzina va fi prezenta anul aresta la diferite tirguri 
șl expoziții Internaționale.

Deschiderea emisiunii de di
mineață o Telex.
Biblioteca pentru toți: „Mitul 
Emlnescu” (11). „Sentimentul 
patriotic*.
Do vorbă cu gospodinele. restanță

mărfuri nellvrato

Sttirdza Bu- 
(sala din M. Schitu Mfi- 

D-ale carnavalului — 
din sir. A'.ex. Sabla) : 
do poezie șl muzică

MO E UN VÎNĂTOR SINGURATIC"

va prezenta 
durată. Minimele vor fi cuprinse în
tre 3 și 13 grade. Iar maximale In
tre 12 șl 22 grade. In București : 
Vremea va fi In general instabilă, cu 
cerul schimbător șl cu ploi mal ales 
sub formă de aversa. Vlnlul va sufla 
potrivit Temperatura ușor variabilă.

„Partizanul din Bacău

în aceste prime zile aîe lunii 
mal, o suprafață de teren nu 
mal mare de un hectar șl ceva 
din cadrul rezervației naturale 
de la Zau de Cimple (Murea) 
a îmbrăcat culoarea rosie-tmr- 
purie. A înflorit bujorel româ
nesc, element de stepă pontică, 
aflat In unica stațiune Intracar
patică de acest gen. Admlrin- 
du-1 frumusețea, rine. în afară 
do specialiști, ar putea bănui 
că aceairta floare, pe care nu 
ne-o putem Închipui altfel de
alt veșnic tinără. provine încă 
din perioada caldă postfilaclală 
șl are o vlrstă de aproape 10 COT 
do ani ?

Dumitru Alexandru. Nedeksi 
Florea. Ion și Tacho fila, toți 
patru din comuna Poiana (Dîm
bovița) „au Împrumutat” o că
ruță de la consăteanul lor , Ion 
Matei, zis Titirez — și clțîva li
tri do rachiu <’e la bufet. După 
aceasta, «-au oprit direct la 
magazia cooperativei agricole ds 
producție, pentru a-1 cinsti «a 
pic și pe paznicul de noapte, 
Ioan Covrig. Acesta nu l-a re
fuzat. Șl așa, de la o sticlă la 
alia, paznicul, do allta „vigi
lență”. .„a adormit. în zori, cînd 
s-a trezit, șl-a dat seama că nu 
mat avea nici cu cine ciocni un 
păhărel, dar nici,., ce pări. pen
tru că vizitatorii îl usuraseiă 
magazia de 93 do sad cu azo
tat de amoniu. Rămăsese sin- 
gur-singurel șl se Întreba ml- 

de ee nu fusese luat și el ! 
în cauză 

rl- 
dln a- 

conducerea

rametril plai

Anul acesta, In comuna Cojfu- 
leni (Iași) au izbucnii nu mal 
puțin de 4 incendii.. Trei’in gos
podăriile lui Alexandru PMe- 
cuf, Ion Asofiei (care au lăsat 
focul nesupravegheat) ji Maxim 
Aurel (a Ucat un copil să se- 
foace cu chibriturile), tar al 
patrulea la centrul de legume și 
/racle, din cauza unui coș defect. 
După cum se vede, in toate ca
zurile pirjolăl s-a iscat din a- 
ceeași nestinsă™ neglijență I 
Spunem nestinsă, pentru că — 
așa dupd cum ne relatează U. 
col. C. Petrița din cadrai com
paniei de pompieri lași — comi
sia P.C.I. din comună funcțio
nează numai pe hlrlie. Iar for
mația de pompieri voluntari nu 
numai cd n-a făcut nici un con
trol in comună pentru a înlătu
ra cauzele eventualelor incen
dii, dar nu s-a îngrijit nici mă
car ca utilajul din dotarea ta 
să fie in stare de funcționare 1 
Să mai argumentăm de ce este 
necesar ca, in aceste condiții, 
consiliul popular comunal să :a 
măsuri urgente pentru a-1 salva. 
In primul riad pe.- pompieri ?

Vremea a fost în
moi mare parte a

bUCM- 
13,33: IS; 1M0, BUCU- 

13,15; 17: W.IS. FAVO- 
12.33; ta.is: îsja. 
pentru copil j DOINA

plante furajer®. Sigur, șl acestea rfnt 
necesare, dar do ce în detrimentul 
producției de legume ?

Șl în județul Vaslui unltațllc a- 
grieole situate în lunca Prutului dis
pun ds mari posibilități pentru dez
voltarea sectorului legumicol. Rezul
tatele obținute de cooperativa agri
colă din Huși, de pildă, constituie 
o dovadă a acestor afirmatii. Ferma 
legumicolă, cu o suprafață de B3 hec
tare, a obținut anul trecut un ve
nit In valoare de 2.3 milioane lei. eu

spune, 
se folosește „elastochî- 
tul”. Materialul trebui® 
Bă albă anumite Însu
șiri tehnico, ca elasti
citate, aderență și re
zistență la factorii na
turali. în exploatare 
însă s-a constatat că 
„elastochltul” produs 
do unele întreprinderi 
do Industrie locală, 
cum slnt cele din Lu
goj, Orăștie sau Sebeș, 
pa baza unei Ino
vații. nu rezistă mal 
mult da un sezon. 
Fiind foarte sensibil la 
variațiile de tempera
tură, materialul res
pectiv crapă șl nu mal 
etanșează jgheaburile, 
provorind oslfel pier
derea apet Din aceas
ta cauză, anul acesta,

am ținut 
prin Jocu- 

basmuluL ȘL o 
la Pitești 
trust de 
Industria- 

lu «ub- 
multa

suflat ojab plnă la potrivit Tempe
ratura maximă s atlna 14 grade.

Timpul probabil pentru 14. 15 ți 13. 
în (ară : Vremea va fi instabilă, cu 
cerul mal mult noras. Vor cădea ploi 
mai alea sub îonrta de ovarse, Înso
țite pe alocuri de descărcări electri
ce șl de căderi de grindină. Vlntul 

Intensificări de scurtă

Unde nu a- 
Regla : Z 

: M. Horni. 
lEavackova, a Hru-

emisiunii da 
Emlsluna ta

„ROMÂNIA FILM" PREZINTĂ

Circul „BucuresU" : Inter-circus 
16;

Producție a studiourilor americane. Regia
Sondra Locke, Laurinda Barrett, Stacy Keach jr.

Vaslle Conta șl materialismul 
militant — Emisiune de Petre 
ni ța.
„Bucuroși de 
Emisiune do 
tară.

1110 Telejurnal.
18,33 Deschiderea 

' după-amtază.
limba germană.

18.15 IUtm, Usiereie. dana.
19,03 Ctatcce de rfmple — emisiune 

de versuri.
19.15 Publicitate.
13.23 1®J1 de aer! (' filmul Hole’s șl 

Lo!ek — „încrucișarea spa
delor”.

19^3 Telejurnal.
M,10 Avanpremieră.
30.15 Teleenctclopedla.
Sl.M Film serial : „Invadatorii” 

(ultimul episod).
51,50 Concert de buzunar. în dis

tribuție : Rcdlca Popescu-Bl- 
tânescu, Dodu Ionesco. Ctată 
Marina Votca, Norina Alexlu 
șl Lulgl lonescu. Acompania
ză orchestra condusă de Ser
giu Malagacnba.

55.16 Țepi la Bruxelles. Mlcrospec- 
tacol de varietațL

53,33, Telejurnal.

—Șl, într-o seară, 
bunicul, la gura eobah 
liicop'.i a ne povesti :

„Se zice că. do 
multă vreme, dacă nu 
chiar do atunci cind a® 
băteau munții în cape
te și Argeșul curgea 
de la vărsare spre iz
vor, în cetatea Pitești
lor era un Trust de 
construcții Industriale 
rare avea în subordine 
mn! multe șantiere, 
între care Șantierul 5 
Collbașl mergea col 
mal bine. Planul se 
îndeplinea la toți indi
catorii, utilajele nu se 
opreau nici o clipă din 
funcționare. Iar oame
nii, ce să vă mai spu
nem, nici el nu stă
teau. Nici Intr-un stup 
de albine nu era atita 
hărnicie ca pe șantie
rul din Collbașl șl 
nicăieri nu mol gă
sea;".,.

...AM. legănat! d® 
vocea domoală abunl- 
cuțulul, am adormit

La treziră, lhrintațl

Intr-una din vilele trecute, 
muncitorul Constantin Bălan, 
In ttirsta de 19 ani, trecea prin 
hăla de carane cu abur din In
cinta șantierului nr. 4 Sdelnești, 
aparținlnd de Grupul de șan
tiere montaje cazane Vtilcan- 
Bucureșfi. In acest timp, l-a

s-a dat 
autocritic dacă 
N-am livrat în 
mele patru 
nulul vreo 
da calele”, 
găm noi. a 
pentru aceasta, un 
contract de livrare In 
toata regula. Numai că

din cauză 
in

tehnice din Capitală a 
oferit promisiuni cu 
nemlliiltp dar. aste 
știut, promisiunile nu 
țin de cald. Recent, 
au fast, in «Ursit, mo
dificate proiectele Ini
țiale. Numai că nici a- 
costea nu pot fl anllcn- 
te deoarece prevăd un 
consum exagerat de 
combustibil pentru în
călzirea halelor. Sar 
costul investițiilor creș
te cu sute de mii do 
lei la fiecare complex 
pentru creșterea por
cilor. Țină acum au 
trecut două Ierni șl o 
vară fără nici o solu
ție serioasă, chibzui
tă, bună do Juat în 
seamă. Poate că cei de 
la ISCPCZ vor să trea- 
că două ierni $1 două 
veri'?. Ar fi crea cos
tisitor. Or. poate că sa 
optează pentru o alta 
soluție — respectiv 
paltonase pentru pur- 
ees’.i.ți ? Să se sile pre
cis. ca eă se coman
de din vreme.

a Teatrul da operetă 1 Seeretul Iul 
Marco Polo — 19,33.
q A.n.I.A. prezintă (Ia Studioul 
de concerte al Radlotelevlriunll) s 
Selecțlunl din „Porgy șl Bess” de 
Genhvrln, In Inlerpretarea unul 
grup de soliști americani — 53.
o Teatrul Național „L L. Cara- 
Bale” (sala Comedia) : Travesti — 
19,33; (sala Studio) : Dulcea pasta® 
a tinereții — ta.
a Teatrul de Comedia 
ml Cîaly Gay — K
,a Teatrul „Lucia
Sandra” i' 
gțiroanu) 
sâ; (SBta
Spectacol
— 53.
o Teatrul 
a Teatrul 
Maqheru) 
Wlide — 
Arcadia — 
novatnl —

Buna aprovlz,lon.nre a populației ca 
legume este determinată Intr-o maro 
măxură de crearea în flecare județ n 
unei baze proprii da producție care 
să satisfacă, la majoritatea produse
lor. cerințele locale de consum.

Unitățile agricole _______
Voalul și Vllcea dispun de condiții 
optime pentru legumicultura. Acum, 
cînd în legumicultura activitatea est® 
în toi. se pune cu acuitate întreba
rea : -ta ce măsură organele agricola 
județene s-au îngrijit iă-șl asigure o 
bază proprie de producere a legume
lor î Din acest mmet de vedere, con
cluziile anchetei noastre efectuate In 
cele două județe nu sini de natură 
eă mulțumească. Șl lata de ce. în 
județul Vllcea.» 40 la sulă din necesa
rul de legume pentru aprovizionarea 
județului, ceea ce reprczlnta 7 SOT 
tone, vor fl asigurate de către 
IPVTLF din județele Teleorman. 
Olt Ialomița. Arad. Dolj etc. Este 
simplu de Înțeles cu ce se soldează 
aprovizionarea din alte 
primul riad 
Iar In al-doilea rind 
ridicate de transport . _ 
încărcarea preSulul de coi 
dăinuie de mai multi ani. dar nici 
acum nu s-au hiat măsuri hotărite 
pentru crearea unei baze nrooril de 
producere n legumelor. An de sn, 
cantitățile de legume prevăzute in 
planurile de producție ale coonerati- 
veloi 
mult

numai în sistemul de 
irigații Pieteoîu—Ște
fan cel Mare, din ju
dețul Ialomița, cil o 
suprafață de 54 OOT ha, 
la taal mult de o trei
me din rețeaua de 
Jgheaburi a trebuit să 

’se înlocuiască „elasto- 
chllul”, operație foar
te costisitoare șl gre
oaie. Manopera costa 
mai scump decît ma
terialul folosit Este 
deci, un chit care face 
banii .piatră. Ce soluții 
se prevăd pentru vii” 
toc- ? La, Centrala da 
exploatare șl țntrețlt 
nere a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare 
și gospodărirea ape
lor exista unele idei în 
eoșastă priirință. Bună
oară, folosirea cauciu
cului la elaborarea 
chitului sau aplicarea 
unei folii de polietile
nă peste îmbinările 
dintre Jgheaburi. Pe 
cind Insă in practică 
o soluție care să facă 
„priză”, căci inovația 
cu „elnslochltul* a ră
mas de piatră î

o depășire a planului de 4®0 COT lei. 
în aceasta privință se pot cita încă 
multe alte unități. Șl In judelui Vas
lui exista cooperative agricole cu 
tradiție în cultivarea legumelor, care 
In loc să-șl dezvolte sectoarele legu
micole acționează tocanoi Invers. 
Cooperativa agricolă de producție din 
St&nlleștl, de pe suprafața de 110 ha 
cultivata cu legume, a obținut anul 
trecut doar jumătate din veniturile 
planificate. Șl ca măsură do redre
sare a activității tn arest an, supra
fața cultlitata™ s-a redus La 73 da 
hectare I E posibil ca și în conti
nuare, aceasta activitate aă nu fie 
rentabila, de vreme ce nld acum nu 
slnt executate toate Intrările din 
grădină, tar plantarea unor culturi, 
precum tomatele, ardeii, se face cu 
întîralere. La fel ș! la cooperativa 
agricolă de producție Fălclu, unde 
s-a dat recent" in folosință un sistem 
modern de Irieare. suprafața desti
nata sectonilu! legumicol s-a redus 
de la 83 ha, cîi fuse» în 1971, la 
30 ha.

de poveste, 
gă mergem 
rile 
adevărat, 
există un 
construcții 
le care are 
ordina mai 
șantiere, printre care 
șl Șantierul 5 Collbașl. 
însă utilajele nu slnt 
folosite la capacitatea 
planificata, tar oame
nii nici nu aleargă 
toata ziua ca liarnic’Ie 
albine. De pildă, 0 bul
dozere nu și-au reali
zat planul tocmai da
torita ncfolosirll co
respunzătoare a tim
pului de lucru. Lu
nile ®e succed unele 
după aUele, planul nu 

,B8 Îndeplinește Inte
gral, vine vara șl pa 
șantier utilajele, forța 
de muncă și timpul da

agricole din județ au fost cu 
sub nivelul necesităților de a- 

provlzlonare a populației. Oare în 
judelui Vllcea condițiile slnt mal pu
țin favorabile pentru dezvoltarea le- 
gumlculturil î Răspunsul este, din 
cărnii locului, nenatlv. Clndva. faima 
grădinarilor viicenl era bine cunoscu
tă Piețele Capitalei, ale multor orașe 
din tară deVchișară ..vaduri” în care 
„zarzavagiii” de Vllcea erau prefe
rați șl cflutațl de către cumpărători 
tocmai datorită, calltătil produselor 
lor. în al doilea rind. nu-s multe ju
dețe din țară care să albă lund mol 
potrivite pentru grădină asa cum an 
vllcenJl de-a lungul OltuIwL Cerne! 
sau Oltețulul.

— Din păcate — ns relata tova
rășul lng. Gheorghe Marinescu, di
rectorul adjunct al LP.V.I.L.F. VII- 
cea — cooperativele agricole de pro
ducție care au terenuri pe valea a-

eămlnțarea ri întreținerea culturilor. 
Evident ®înt argumente șubrede care 
nu rezista ta o analiză aprofundata 
a șlțuațleL Ne întrebăm însă re au 
Întreprins organele agricole de spe
cia li ta le pentru a determina coope
rativele agricole să-șl sporească cu- 
prafala cultivata cu legume s‘ nu
mărul sortimentelor,cultivate ? O se
rie de cooperative agricole, așa cum 

Voiceștl. LAleștL 
Laloșu etc.. * nu o 

cultura cepei, și to- 
flecare dintre ele a- 
să-șl producă sl să- 
ca aceasta să 11 &s 

.județ

Robert Ellis Miller. Cu ș Alan Arkin

1 de la înălțimea de aproape 22 
I m. La scurt (Imp, cu toate tnffri- 
I jtrile acordate do medici. C.a. a 
I decedat la spital. De prisos tă 
Imai spunem că un asemenea 

accident, dacă se respectau în
tocmai normele instrucțiuni
le de protecția muncii, putea 

I fi evitat fără nici o dificultate. 
I Si, cu toate acestea, din pdcafe, 
• el nu este singurul. In ulilmul 
Itlmp s-au mai înregistrat alte 

4 accidente, tn condiții mal 
mult sau mai puțin similare, la 

I Fabrica de hlrtlc Prundul Blr- 
găulul (Bistrița Nâiăud), pe 
șantieru! spitalului din Găcana 
(Argeș), pe șantierul de con- 

IstrucțH instalații Rogofelu, apar- 
ținind de întreprinderea „Ener- 
goconstrucț-laa-Bucure.ști. ?i pe 
șantierul nr. 1 din Craiova al 

Itrust :< Ițji de construcții din lo
calitate. Simple neatenții 1 Poa
te, dar aceasta nu scutește — 

I credem noi — organele de re
sort să ia măsuri pentru preve
nirea ortcâror lnllmptari de a- 
cest gen.

pierdută i DOINA — ’
IS; 18,15;' 53,5®.
domiciliu cunoscut i 

— 0: 11.15; 13,10: 1«;
MELODIA — S; 11,15; 
M; 53,43.

vinete, arde! 
tar 

.suprafețe, combaterea 
dăunătorilor pe 14 la suta. Nld în 
județul Vllcea realizările la acesta 
lucrări nu slnt mal bune.

Situația semnalată In județele a- 
mlntlte. referitoare la golurile exis
tente; în asigurarea unei baze pro
prii pentru producerea întregului 
necesar de legume, nu este necunos
cută pentru organele1 agricole jude
țene. Faptul că asemenea neajunsuri 
exista, șl după cum am văzut aces
tea se perpetuează de la un an la ni
tul. constituie o dovadă a lipsei de 
perseverenta pentru îndeplinirea u- 
nor sarcini llmpazL cît ae poate de 
clare, trasate de conducerea partidu
lui. în ceea ce privește buna apro
vizionare cu legume a populației. în 
alta ordine de Idei se pune între
barea ce efect au avut controalele 
efectuate pe teren la începutul a- 
nulul de către specialiștii din Minis
terul Agriculturii. Industriei Alimen
tara și Apelor, care au verificat ta 
cooperativele agricole întocmirea co
rectă a planurilor de producția p® 
anul In cura ? Constatîndu-so în li
nele cazuri reducerea aiiprafețelor 
cultivate cu legume, ce măsuri au 
fost luate pentru îndreptarea situa
ției ? Sînt întrebări care îsl așteap
tă un răspuns dar din partea or
ganelor de specialitate din cadrul 
ministerului șl din partea organelor 
agricole județene.

în unanimitate, caii 
din Dobrogea, ®i nu 
numai din această 
parte a tării, au sem
nat, se zice, o ce
rere colectivă prin 
care solicitau calele, a- 
dlcă cule pentru pot
coave. Peru ni că unde 
s-au tnai văzut cai ne- 
potcovițl, care.eă pas
că iarbă verde ? Pro
testele. mal mult sau 
mal puțin centrali-' 
zate. au ajuna la 
furnizorul acestor ne
maipomenite „cuie”, 
adldu concret, la în
treprinderea de Indus
trie locală clin Medgi
dia. „Da, cunoaștem, 

răspunsul, 
vreți.

pri
ituri ale a- 
3 milioane 
Dar, adău- 
fort semnat

0 Doamna șl vagabondul ■ SCA
LA — 9; 11,15;. 1543; 15: 19.15;
59,S3, FESTIVAL — 9; 11,13; ftfi; 
16; IB,33; S3,43, GRADINA SELECT
— 19,50.
a 13 fete șl un marinar i VICTO
RIA — 0; 11,15; 13,33; 18; 1M3; 
50,43. '
a Felix șl Otnia t DitUML’I. SA
RD — 13,33; 1®
a Toamna cheyennllor
FAînn__ s — ~ ■
RESTI — 9; 
RIT — 9,13;
a Program
— 10.
o Pădurea
1I.K: 13,45;
a intimul 
GRIVITA 
1&.15; 50,5®, 
13,33; 1®; 1B„; ___
a .Jungla Xanoo — 9—16.S3 în con
tinuare ; Program do filme docu- 
ntBnre — s-3.13 : TEMPUIU NOL 
a Corăbiile lung! — 9.53: 11.45: 14, 
Frații Marx Ia circ — IB.IS: 10,38, 
Frații Mars In Vest — S9J0 : CI
NEMATECA (sala Union).
a Preria t BUCEGI — 15,45; 18; 
ta.13, la^grădlnă — S3. AURORA — 
0: 11,15; 13,53: 15.43; 18: M.1S. 13 
grădina — IB.M, FLAMURA — B; 
11,15: iî.!S: 14: 18,15: 5-3J.5.
a Silvia s CIULEȘTI — 15.50; 18; 
S>5,®3.;
a Iove Story i LUMINA — 9; 
11,15: 15,50; 16; 1530; S3,45.
a Puterea șl Adevărul ■ , VIITO- 
RUT. rij 13.45; 19.15,
c. Adio, domnule Chips 1 : HU- 
ZEȘm — 18: 16.315. la gradină — KL 
a Nu-ml place ziua de luni : FE- 
ilKNTAltl - 15.20: 17.43; Si

15,10 Clnteco șl jocuri populare 
prezentate de ansamblul fol
cloric „Dkuhovl’ta“.

17,53 Reportaj : Belgradul saluta 
Buc-jfcșU’aL 1

17,S5 Pagini muzicale de mare 
popularitate ; Trio fir. 4 In 
Sl bemol major opus 11 pen
tru plan, vioară' șl violoncel 
de Beethoven, j Interpretează 
Valentin Gheorghiu, ștefan 
Gheorghiu, Cătălin Ilea.

17,50 Agendă. :
ia,ro Film artistic : j, 

Junge diavolul”. 
PotiskalMtey. Cu 
cete, _ ’ ’’
alnsky, V. Bradsfcy.

pe primele patru luni 
din acest an au fost 
onorate 30 de contrac
te din 02. O 
de *' ______
benefici arilor de mili
oane lei. S-au dovedit 
zadarnice orice inter
venții la întreprinde
rea din Medgidia, la 
direcția județeană de 
Industrie locală Cons
tanța. Răspunsul — 
așteptat — adică ta fel 
ca In cazul amintit: a- 
relașl — „paște mur- 
gule Iarbă verde”. ȘI 
dacă rămln nepotco- 
vlțl caii din județul 
Constanța unde se li
fta Întreprinderea din 
Medgidia, care fiind de 
Interes’ tocai aparțin® 
de consiliul popular 
județean, ce să mal zi
cem de caii din alta 
județe ? Riscă gă moa
ră nepolcovițl. Și a- 
fainc: vor fl necesare 
potcoave de cal mortt

Ieri tn țară i 
stabilă în cea 
țării. Cerul a fost mai mult acope
rit în Maramureș. Transilvania, ju
mătatea de «ud a CrlșanbL Banat, 
estul Olteniei. Muntenia, zona mun
toasă a CarpațUor orientali ți meri
dionali. unde au căzut ploi tempo
rare. în cursul după-amlezll; cerul 
s-a acoperit și în Mci’c’ovn. Bărăgan 
șl Dobrogea. undo au început eâ cedă 
ploi cu caracter de aversa. însoțite 
de frecvente descărcări electrice. în 
zona de munte, la altitudinea de 
pesta 1 lîOO m, pe, alocuri s-au Bemrm- 
lat lapovlță șl ninsoare. Vlnlul a

Rubiicd redadaifi do 
Dumltau TÎ0COB
Glieorqlie DAVBD 
gs eorospondanjii „Scîntcii

e> FUarmontea de stat „George 
Enescu” (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor t Mlrcea 
Crlstescn —‘ 5®. ■
a Opera română : TnnbHnser — 
19,53.

Mic : Prețul — 19.33.
„C. I. Ndttăra* (rata 

: Bună seara, domnule 
15.53; Șl eu am fost In

■ 19,33; (sala Studio) : VI-■ -S3.
a Teatrul Gluleștl : Freddy — 
1943.-
a Teatrul , 
In radar —
® Teatral ... 
Calea Victoriei) 
(raia din sh 
nătartl — 17.
® Teatral satirte-murical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista ara 
cu «Intui — 19.33; (sala din Calea 
Victoriei uf. 174) : și femeile joacă 
fotbal — 15.M.
o Teatral de tevlstă și comedie 
„Ion VasllMcu” : Intt-un 
bun
Arenele Romane) 
rtetâ — 53.
a Ansamblul art'stic . 
română” : Legendă șl dor

bujorul 
iie Zau

• Mlhall Blrogoff g DACIA — 8,15; 
ia,43; 13.15; 15,43; 1B.15: S3,M.’
• 'Del;... Tlrt .... Ticls... i UNIREA
— 15..X3: 18; 50,15, la grădină — 50. 
o Pentru că se iubesc i POPU
LAR — 13,50: 18’. 83,15.
a ilnry Poppins t LIRA — 15,5® î 
19,13, Ia grădină — 19,15, MIORIȚA
— 9: 15,33: 18; 19.S3.
a Poloneza de Ogtilnskl 1 MUN
CA — 18; 10: S3.
6 Micul scăldaiOT 1 PACEA — 18; 
18; 59.
o Vis de dragoste ■ MOȘILOR — 
15J0; 1®. la grădină — 19^5.
a Starea dragoste : ARTA — 15.rt; 
17,45; S3, la grădină — 89.
• Tata cu de-a slla'i VITAN — 
15.33; 18; 83,13.
a Cinci pentru Infern i GRADINA 
VITAN — 511.
a Locotenentul BuIUtt i CRÎN- 
GAȘI — 15,®»; 111; 53,15.
a Waterloo i FTACARA — 18; U. 
o Steaua Sudului 
15.3.3; 1»; M, 13.
o Tată de dumtaleă l LAROMET
— 1b,T3: 17.33; 19.53.
o Aeroportul i PROGRESUL — 
p.JS; ia.
o Dreptul de a te naște i COS
MOS — 15,33; ia; S3,13.

DOUA JUDEȚE CU MARI |OSIBg
LITAȚI PENTRU DEZVOLTAREA LEGUMICULTORII APE
LEAZĂ ÎN CONTINUARE LA GRĂDINILE ALTOR JUDEȚE 

• PLANURILE — Șl AȘA MINIME — N-AU FOST REALI
ZATE PÎNĂ ACUM DECIT ÎN PROPORȚIE DE 70 Șl, RES
PECTIV, 65 LA SUTĂ

în lama anului 
1970—1071 erau date In 
funcțiune partial d- 
teva complexe tater- 
cooperatiste ■ pentru 
creșterea porcilor în 
Județele Constanta șl 
Dolj. Da pe atunci au 
fost semnalate o seri® 
de defecțiuni la siste
mul de distribuție a 
căldurii In maternită
țile de Bcroafe si ha
lele de creștere. Nor
mal ar fi fost ca. In 
cursul verii trecute, 
deficiențele semnalate 
»ă fie remediate. Dar 
vara a trecut, s-a dus 
șl lama 1071—1972. nu
mai remedierile sa
lasă încă așteptate.
Pagubele produse slnt 
mari 
temperatura 
a fost mult mal scă
zută declt cea ne
cesară. Cauza cauze
lor o constituie defec
țiunile de proiectare. 
Institutul de slixUL 
cercetări 81 proiectări 
pentru cxmslructll z<x>-
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Sosirea în Capitală F 
a unei delegații a" Partidului la

țîa Partidului Muncii din 
condusă de Andre van der 

Louw, președintele partidului, care, 
la invitația C.C. al P.C.Il., a făcut o 
vizită în țara noastră, a părăsit vi
nari după-amlază Capitală; îndrep- 
tindu-sc spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopcnl, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Gheorgho Pană, membru al Comi
tatului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.IL,

î * ..-rororo.' . « - ț .
Emil Drăgănescu și. Ștefan Vo!tec, 
membri ai Comitatului Executiv al 
C.C. al P.C.El., Iosif Banc, membru 
supleant a] Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al i’.C.ll., Miron 
Cosistantlneseii, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.H., Ștefan Andrei, secretar al 
GC. al P.C.H., Constantin Vaalllu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.IL, do activiști de partid.

(Agerprcs)

■ '■

Vineri, a anslt în Capitală 
țla Partidului Comunist dtn 
lla. condusă de tovarășul
Aarons, secretar național al P.C.A. 
care, la Invitația Comitetului Cen
tral ăl Partidului Comunist Român, 
va face o vizită în țara noastrA

D!n driegaUe fac parte tovarășii 
Bernis Taft, membru al Comitetului 
Executiv al P.C.A., șl Judy Mundcy.

i. L’-
, j

..... ... ..izn,.ivh iUs .fi
membrfi a Comitetului Național al 
R.C-Â.

La aeroportul Otopcnl. delegația 
australiană a fost salutată de tova
rășii Vîrgil Trofin. membru al Co
mitetului Executiv, a! Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, gecretar al C.C. al P.C.R.. 
Ghlzela Vase, șef de secție la C.C. al 
P.C.IL. de activiști de partid.

Owpțfe oferită de ambasadorul
R. P. Chineze

Ambasadorul extraordinar si pleni
potențiar al Republicii Populare Chi
neze la București. Clon Haî-fun. a 
oferit vineri un dejun în onoarea 
delegației guvernamentale militare 
române, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș. membry, al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. care, la Invitația 
Comitetului Centrai al Partidului Co
munist Chinez șl a guvernului chi
nez. a făcut o vizita de prietenie ta 
Republica Populară Chineză.

Din delegație au făcut parte gene- 
rai-co’onel Ion Coman, adjunct al

la București 
ministrului forțelor armate, secretar 
al Consiliului l’o’.iHc Superior, șl ge- 
neral-ninlor Paul Cheler.

La dejun au mol participat tovară
șii Iile Verdeț. membru al Comitetu
lui Executiv, nl Prezidiului Perma
nent nl C.C. al P.C.R.. prJm-vlce- 
prcședlnte al Consiliului de Miniștri. 
Ion lonițfi. membru supleant al Co- 
mlletulul Executiv al C.C. ol P.C.R.. 
ministrul forțelor armate. Ion Dlncă. 
Eeerețar al C.C. al P.C.R . precum șl 
membri ai Ambasade! Republicii 
Popuinre Chineze In București.

Dejunul s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

■

1 *

Plecarea unei delegații române
I iîn Guineea

Vineri dimineața, tovarășul Mihai 
alea, membru supleant al Comlte- 
dul Executiv al C.C. al P.C.R.. se

cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. InsoUt 
de Petru Burlacu. adjunct al minis
trului afacerilor externe, a pâr&lt 
Capitala. îșdreptlndu-se ®nre Cona
kry. pentru a participa la funeraliile 
dr. Kwame Nkrumah șl la manifes-

țările prilejuite de cea de-a S3-o 
aniversare a creării Partidului De
mocrat din Guineea.

La plecare, pe aeroportul Otopcnl. 
au fost de"față tovarășii Miha! Gere. 
membru supleant ai Comitetului Exe- - 
rativ. secretar al C.C. al P.C.R.. si 
Constantin VasIMu. adjunct de sef de 
secUe la C.C. al P.C.R

(Agerpree)

ircerea delegației
A. R. L. U. S. de la Moscova

Vineri după-amlază s-a înapoiat 
In Capitală venind de 1a Moscova de
legația AR.L.U.S. condusă de Victor 
Enățoale. secretar al Comitetului ju
dețean Bacău nl P.C.R.. care, la Invi
tația Asociației de prietenie sovteto- 
române, a fâcut o vizită In Uniunea 
Sovietică,

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația n fost salutata de membri 
ai Consiliului General A.R.L.U.S., pre-

,tm și de reprezentanți al Ambasa- ■
el U nlunil Sovietice la Bucuroșii. . . A. P^. R. din 

<a " '"l r-jrc, M Klcri nf jîrarițȚt^nj?; ■’

In Hmpul vizitei, delegația 
AR.L.U.S. a avut Întrevederi șl con
vorbiri prietenești .la conducerea Aso
ciației ucrainene de prietenie șl rela
ții culturalo cu străinătatea, 1a Etala 
din Ucraina a A.P.S.R. Membrii de
legației au vizitat, de asemenea, mo
numente Istorice, obiective oodnl- 
cuitarale din Moscova, Kiev ș! Odeaa, 
eu tv.it Întrevederi cu reprezentanți 
al oamenilor muncii, cu activiști ai 

’ ■ -t ao^te orașe. .
? . rtrth! sî ■ .rtA’fîiU,

" A ■LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 12 MAI .1872 :
FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI : 1282 690 lei. din care :
02 233 Iei REPORT.

Extragerea I s 32 M 49
S3 73 63 63

(Ăgerpfes)

Vizitele delegației 
parlamentare finlandeze

J ' ' ’ ' ■ T'/,* ' ", '
unul climat de pace, înțelegere și co
laborare latre popoare. Cu această 
ocazie s-au relevat hunele raporturi 
existente Intre po;x«re!e și parla
mentele din România șl Finlanda șl 
s-a exprimat dorința reciprocă do a 
le dezvolta In Interesul celor două 
țârL

Delegația parlamentarilor finlan
dezi, condusâ de prof Frans Olăvl 
LBhtcenmSki. vicepreședinte al r»nr- 
lomenlulul, caro se află !n!r-o vizită 
în țara noastră, a fost primită vi
neri dimineața ta Palatul M.A.N. de 
către Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționala

La întrevedere au parltelpat Iile 
Murgulciscu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale. Aurel Vijoii, 
Gheorghe Vasllichl, Trnlan fonațeu 
și Dumitra Co’.îu. președinți de co
misii sie '•'.A.N., Ion Mărglneanu șl 
luliu Fejeș, secretari al M.A.N., 
depistați.

A luat parte Knarlo Veîkko Mttală, 
ambasadorul Finlandei la București, 

în cadrul unei convorbiri cordiale, 
oaspeții au luat cuBO^ttață despre 
organizarea Mari! Adunări Națkmale 
ș! activitatea parlamentarilor români 
pentru dezvoltarea politică, econo-1 

, mică șl soclal-culturală a țării. S-a 
subliniat roiul parlamentelor șl par
lamentarilor In extinderea relațiilor 
de prietenie, pentru statornicirea

.*
Vineri dimineața, delegația parla

mentarilor finlandez! a depus o co
roană d-e fiori ia Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui șl a patriei, pentru socialism,

■A
Tot In cumul dimineții, parlamen

tarii finlandezi au făcut un tur al 
Capitalei.

Dună-amlnză. oaspeții finlandez! au- 
vizitat Muzeul de Istorie al Republi
cii Sodnlisle România.

*
Președintele Marii Adunări Națio

nale. Ștefan Voltes, a- oferit un di
neu In cinstea parlamentarilor finlan
dezi.

și O.M.U.D.I.
V1JENA 12. — Corespondentul 

gerpres, P. Slănceseu, transmite : 
Palatul Hofburg din Vlena a avut 
vineri schimbul de scrisori între am
basadorul Dumitru Anlnolu. repre
zentant permanent al României pa 
lingă Organizația Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.), șl Ibrahim Abdel Rah
man. directorul executiv al O.N.U.D.I. 
Prin schimbul de scrisori Intră in vi
goare acordul dintre guvernul român 
și această organizație privind înfiin
țarea centrului comun O.N.U.D.I.- 
Românb de cooperare Internațională 
ta domeniul Industriilor, chimico șl 
petrochimice pentru țările In curs do 
dezvoltare."

Cu acest prilej, ambasadorul Dumi
tru Anirtolu a relevat că înființarea 
centrului exprimă dorința guvernului 
român de a intensifica cooperarea cu 
O.N.U.D.I., cu țările in curs de dez
voltare.

tzi rindul său. directorul executiv 
AMel-Rahman a apreciat că „cen
trul reprezintă o formă concretă de 
eooperare între O.N.U.D.I. șl România. 
Acordul exprimă dorința guvernu
lui român de a Împărtăși experiența 
Si țărilor în curs de dezvoltare si 

e a le acorda asistența tehnică in
tr-un domeniu tn care România a 
Înregistrat rezultate remarcabile : 
chimia șl petrochimia". AMel-Rah
man a exprimat speranța că ..aceas
tă cooperare este un precedent cu 
valoare de exemplu pentru alte ini
țiative care ar putea fi folositoare 
țărilor în cura de dezvoltare"

A- 
La 
loc

Vineri, tn cadrul „Zilelor Belgra
dului la București”, la Galeriile 
Apollo d!n Capitală a fost Inaugurată 
o expoziție de pictură contemporană 
iugoslavă, euprinzînd valoroase lu
crări ale unor cu noscuțl nrtlșH plas
tici belgrfideni, printre caro George 
Andreevle! — Kun, Iovan B'elW 
Morko Celebovlci, Nikola Gtaunț . 
alții, realizate In perioada dintre cele 
două războaie mondiala.

*
La amiază, ambasadorul R. S .F. 

Iugoslavia in Republica Socialistă 
România, Iso NjegoVan, a oferit un 
dejun cu prilejul „Zilelor Belgra
dului la București” și a vizitei in 
țara- noastră a delegației Adunării 
orășenești a Belgradului, condusă de 
președintele adunării, Branko PeșicL

Au luat parte Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capitalei, mem
bri al Comitetului Executiv al Con
siliului popular nl municipiului 
București, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe șl alte 
persoane oficiale.

Seara, la Opera Românâ, a avut 
loc un concert festiv la care și-au 
dat concursul soprana Radmila Ba- 
kocevid șl mezosoprana DJurdJevko 
dakorevlcl, prim-sollste ale Operei 
din Belgrad.

*■
B'elldj în aceeași zi, la restaurantul „Clș- 
uvaț șl mlglu* a fost Inaugurată „Săptămina 
.re cele culinară —belgrădeană”. Timp de șap

te zile vizitatorii vor Răii aid o 
maro varietate de preparate speci
fice.

i Vineri după-amtază, președlnteia 
Adunării orășenești a -Belgradului, 
Branko Peșlcl, a părăsit Capitala, ta- 
dreptlndu-se epre patrie.

La plecare, po aeroportul Otope.nl, 
oaspetele a fost salutat de Diunltru 
K- . .
roșii, do alțl membri.al Comitetului 
Executiv.

Au fost de față Iso NJegovnn. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia ta Bucu
rești, șl membri al ambasadei.

(Agerpres)

uTcptl.aulu~SC7 pELulC.
La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
B- j. '1.^” -

prim-vlcepreședlnte al Conrt- 
popular al municipiului Bucu- 

„., 1, do alțl membri al Comitetului
Joii

(Agerpras)

către populație
li

DEVA (Corespondontul „Mn- 
l teii-. Sabin loneacu). — Carac-

J terisllca principală a activității
ț din acest an a Uniuni! ludețena
( a cooperativelor meșteșugărești
? Hunedoara o constituie extln-
’ dorea șl diversificarea relelel

unităților de producție șl <*o 
i prestări de servicii către popu-
’ lațla de la orașe șl <sate. în
j primele 4 luni din acest an,
l . T- J;C.M. Hunedoara a înființat; 
; 10 no! unități de producție șl

FOND DE CÎȘTIGLlîI : 830 080 
Iei. din care 02 230 lei REPORT 
CATEGORIA 1.

L îW-U-‘“2- ; : 1K ?4 . ' . ■■ a ' ■ i ■ . ■

Extragerea a H-a s 70 7 6 40 M 10 83
FOND DE CIȘTIGUBI l tt32 831

1 lațla de la orașe șl <sate. 
I primele 4 luni din acest 
p.J.țWr-M- Hunedoara a înființat;

' 10 no! unități de producție șl 
I pre.rtâri do servirii, ținlndu-na
| scama al!t de cerințele popu

lației. cit ?1 de repartizarea co- 
I rvApunzătoare — din punct de
| vedere teritorial —- a acestor
. unități. Printre noile unități se
1 numără Șantierul de construct!!
I civile Deva, atelierul de tlm-
I piărie do la Vulcan, unitatea da

I
1£

1 
reparați! radio șl televizoare de 
Ia Uricanl, atelierele de pro
iectare din Orăștle și altele, tn 
aceeași perioadă s-au creat pes
te 110 no! modele de confecții. 
Încălțăminte, garnituri de mo
bilă etc.

Semnificativ este faptul că 
activitatea do producție sl pres
tări do servicii a cunoscut în 

.această' perioadă o amplă dez- 
vgltare_la, sate. .In,.primul,Xrișj^vgllare^Ja, sale. .In^prim.ul.Jrio..'. 
ririru al anului, valoarea nro- 
ducțlel-marfă realizate In ma

la
2 7S3 000 iei. cit a fost In pri
mul trimestru din 1871. la aproa
pe 4 200 080 lei. tn timp ce preș- - 
țările de servicii către nopu- 
lalln rurală nu cunoscut o creș
tere do perie 17 ta eutfi.

SPRE 0 REZOIVARE 
CONSTRUCTIVĂ 

fi iROBlffl CIPRIOTE
® Un Interviu al președintelui 

Makarios

NICOSIA 12 (Agerpres). — în- 
tr-un Interviu acordat ziarului ce
hoslovac "..Rude Pravo“. președintele 
Ciprului. Makarioa.'a relevat că din 
momentul dobîndlril Independenței, 
Ciprul urmează o politică de neade- 
rare șl eaufâ să dezvolte colaborarea 
și prietenia eu toate statele. Ciprul 
va continua să ducă șl in viilor s- 
ceostă politică — a «pus președinte
le. „Situația încordată caro s-a creat 
In Cipru cu trei luni In urmă o fe- 
volunt. In prezent, spre destindere șl 
s-a îmbunătățit. Țara a trecu» prln- 
tr-o grea perioadă de criză șl nm- 
pllflcarea. acesteia ar fi putut pune 
sub amenințare viitorul Remiblicll 
Cipru. So ponte constata cu satisfac
ție că in perioada aceste! crize, po
porul Ciprului tni-a acordat încre
dere șl un sprijin multilateral, ceea 
ce a permis rozoiverea constructivă 
a proidemelor legato de situația crea- 

•”iâ-.T a-ă'râîa t.-M-tbSHMâfă.W ui’ &ta-’ 
tulul cipriot.' -

Referindu-so la problemele conti
nentului nostru, președintele Ma
karios a.arătat că guvernul cipriot 
sprijină deplin propunerea privind 
convocarea eonferinici general-euro- 
pene pentru securitate șl colaborare 
șl că Ciprul va participa la aceasta. 
O asemenea conferind, a apreciat 
președintele, va contribui la mleșo- 
rarca încordării șl menținerea păcii 
fu Europa, ceea ce va reprezenta un ■ 
aport Ia restabilirea ti menținerea 
păcii in întreaga lume.
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„.Mal 1972. Varianta de Itinerar, la 
explorarea căreia invită reportajul 
de față, nu se va derula nicidecum 
pe meleaguri puțin cunoscute. Înde
părtate. Dimpotrivă, ea csle una ne
mijlocit situată In preajma meridia
nelor noastre.

PrivLrllo captează secvențe ale n- 
nul peisaj social, climatic, etnogra
fic, dintre cele mal familiare și n- 
proplaie nouă. Apropiere care, pe 
plan afectiv. Lșl are sorgintea tn stră
vechi tradiții de luptă comună dueă 
de popoarele noastre pentru liberta
te șl independență. In raporturile lor 
de bunfivecinâtate sl prietenie, căro
ra anii soelaltanului le-au dat o rtoufi ■ 
aureolă.

Pornind din urbea vednă Tu mu 
Severlnulul. Klactovo. Ungă care 
se află Gerdap-ul — cum spun 
prietenii noștri Iugoslavi Porților do 
Fier — șl ."/..-.lMtînd In amonte cursul 
Danublulul. plnă In „Orașul alb”. Bel
gradul, călătorul parcurge unul dlnlro 
cele mal semnificative șl re proze o. Iri
ți vo itinerare ,alo.noii ..geografii" ®o- ' 

„.^JregoiniQ^i.pJu^ayiei. -
Ce semnifică, bunăoară. Porțile de 

Fier pentru această f,nouă geografie” ■ 
se vădește mai pregnant ca orictad In 
aoe®te zile din prșajma festivității în 
cadrul căreia va avea loc, în prezența 
conducătorilor popoarelor României 
șl Iugoslaviei, tovarfișil Nlcolaa 
Ceaușascu și losîp Broz Tito, Inaugu
rarea oficială a grandiosului sistem 
hidroenergetic șl de navigație — 
mărturie sîrăludță și „trăsătură da 
unire* peste, timpuri a geniului fe
cund. constructiv, al popoarelor noas
tre, obiectiv de mare însemnătate 
pentru economiile celor două țări șl 
pentru navigația pe marea arierft con
tinentală pe caro o reprezintă Dună
rea. în aceste zile, constructorii celor 
două țări Eodallfie trăiesc clinele 
vibrante ale încununării eforturilor 
ta- eroice, desfășurate de ani, pentru

ij

Porțile de Fler, Panta lokovBevld, 
Ișl adună o clipă glodurile Înainte de 
a-mi oferi prilejul să consemnez pen
tru cititorii „SdntelT cuvintele sale. 
Convorbirea noastră atnisese cu nu
mai clteva minute înainte un pream
bul evocator. Asistasem Impreimă cu 
alțl gazetari la prezentarea unul do
cumentar cinematografic, nle rând 
secvențe recon^ltulau momentul isrto- 
ric al, Îmbinării părții române a bara
jului cu partea realizată de construc
tori! Iugoslavi. Ascultam cele spusa 

, ds interlocutor, avi nd proaspete in 
minte Imaginile prinse pe viu, care 
arătau cum în acele momente, 
directorul Iugoslav, tntr-o ex
plozie de nestăvilită bucurie, se 
prinsese ■ voinicește ta brațe 
gul său român, danslnd șl d 
bucurie laolalti

A fost definitivată

reprezentativă

de fotbal a României
un ultim antrenament efee-După 

tuat tn cursul zilei de ieri, antrenorul 
A. NScislașcu a stabmt componența 
echipe! reprezentative a României 
care mllne va Intlln! formația repre
zentativă a Ungariei. Iată aim va 
arăta echipa noastră (Intre paranteze 
numărul de prezențe ale fiecărui ju
cător In echipa nafională, precum șl 
luna și anul nașteri!) :

Rădueann Necula (20 ; V. 191S) — 
Ludovic Săimârcanti (32 ; IL 1914), 
Nleolae Lupescu (17 ; XII. 1040), 
Cornel Dinu (23 ; VI1L lOill). Augus
tin Dcleanu (14 ; VIII. ÎMI) — Ion

Dumitru (16 ; I. 1030), Radu Nun- 
weiller (27 ; XI. 1915) — Flavius Do- 
mlde (11 ; V. IfriiJ), Emerieh Dem- 
browskl (22 ; X. IMS). Nicoloe Dobrin 
(29 ; VIII. 1347), Anghcl lordAnbscu 
G ; V. 1930).

Prima rezervă pentru Înaintare va 
fl AL Neagu, pentru halfiejlan Anca, 
pentru apărarea Jmedialâ,' Bujor Hâl- 
măgeanu. Iar rezervă de portar figu
rează Stere Adamache. Căpitanul 
echipei reprezentative, Mircea Luces-; 
eu, nu s-a rcstabUIt încă complet șl, 
probabil, nu va putea fl folosit in 
medul de mllne.

ÎNCEPE TURNEUL U.E.F.A. PENTRU JUNIORI

Turneul interna țlonal de fotbal 
U.E.F.A. rezervat echipelor de ju
niori se va desfășura. inceplnd de 
astăzi ș! plnă la 22 mal, ta diferite 
orașe din Spania. Echipa României 
va juca tn grupa D. urmlnd să în
tâlnească eîmbătă la Barcelona re
prezentativa Spaniei. în aceeași zl 
as joacă meciul Italia—Malta din a- 
ceeasi grupă. Juniorii români vor

s
8

!1

susține lunL 13 mai al doilea meri, 
toi la Barcelona, cu formația Maltei, 
Iar miercuri. 17 nud. vor juca cu se
lecționata Italiei. Echipele clasate pe 
primul Ioc tn rele patru grupe pre
liminarii &e vor califica pentru se
mifinale. programate la 23 mal la 
Barcelona si Valencia. Finala sa va 
disputa luni. 22 mal. la Barcelona, 
fiind precedată de partida pentru 
locurile 3—1.

CURSA
Etapa a 7-a a competiției cicliste 

„Cursa Pârii” s-a disputa’. Intre 
Karlovl Vary șl Praga pe distanța de 
123 ton. Deși reîativ scurtă, această 
etapă a adua o modificare importantă 
in clasamentul general : ciclistul so
vietic Vltriimir NeMubln, sosit primul 
pe stadionul din capitala Ceho
slovaciei. a preluat tricoul galben, 
purtat plnâ acum de rutierul Mlcbanl 
MUde (TLD.G.l. Nellubln a fost cro
nometrat cu timpul de 2h33'17”. fiind 
urmai la 4" de Bartonlcek (Ceho
slovacia) șl la 13" de cubanezul Vas-- 
quez. Grosul plutonului în caro se 
nflau șl cel trei cirilșli români râmași 
In cursă (Androtusche. Soîronle, Se- 
lejan) a trecsit i'nîa <le sosire la in
terval da circa 1'. *

PĂ CII“
‘n

în clasamentul general individual 
cicliștii rom'ânl ocupă următoarele 
locuri : Andronache (21) ta T^T". So- 
fronfcs (32) la 18’10”, Selejan (4®) la 
34'48”. CîșUgătorul pltlmclor două 
ediții alo cursei, polonezul Szurirow- 
sM se află pe locul 29 la 14'54". Din 
re! 102 ooncurențl. care au luat «tor
tul in prima etapă au mai rămas ta 
oompeSițle doar M.

Pe echipe conduce R, D. Germană, 
urmata do U.R.S.S. la 1W, Ceho
slovacia la 3'frj", Bulgaria la 10T7”. 
Formația României Ocupă locul 8 la 
47’15”. în dasamanl figurează ■ 14 
echipe.

Astăzi se desfășoară etapa a 8-a 
Praga — Hradek — Kialovo (147 Iran).

TENIS: Mari surprize 
în turneul

de la Bournemouth
Semifinalele turneului internațional 

de tenta do la Bournemouth s-au 
disputat vinari pa terenuri desfun- 
dato din cauza ploii căzute în ajun. 
Au foni înregls'jrate două mar! sur
prize. în prima semifinală, francezul 
Barthes l-a Învins cu 0—î, 8—1 po 
Smith (S.U.A.). iar ta cea de-a doua 
Bob Hewitt (R.S.A.) a riștlgat cu 
0—4, 9—0 Ih fața iul Iile Năsfase. în 
finala probei de simplu feminin eo 
vor Intilnl Goolagong (Australia) și 
Mosîhoff (R. F. a Germanic!).

T:i tarul n al probei de dubiu 
bărbați, perechea română Iile Năs* 
tose—Ion Tiriac a Învins cu 0—î, 
6—4 cuplul chilian Pluto Bravo—Pa
tricio Rodriguez.

în opllmila de- finală alo turneu
lui Internațional‘de tenis de la Stut
tgart lucătoral român Petre Măr- 
tnureanu l-a învins cu 6—2. 0—J pe 
vest-germanul Hans Joachim Ploetz. 
Cel de-al doilea tenlsman roman 
prezent la acest concurs. Ton» 
Oriei, a pierdut cu 3—7. 0—2. 5—7 
In fața vest-gormanului Frank Fnl- 
derbaum. 1*.

tenis a Iranului coaduca 
iedul cu selecționata Re-
g l

Echipa de ten!
cu 3—1 .In mi.'..
publlcll Arabe Egipt șl s-a calificat 
pentru tural următor ol „Cupei Da- 
vta". In tarul nl doilea tcnismanll Ira
nieni vor fntilni la București in zilele 
de 18, 19 șl 20 mal echipa BomănicL

1 " 1" T-----  . ........ .............. ■ r i , - .. c

11
FOTBAL. - AJAX A CÎSTTGAT 

„CUPA OLANDEI". Peste 69 0'00 de 
epectatorl au urmărit la Hagn fi
nala ..Cupei Olandei” ta fotbal, dis
putată între echipele AJax Amster
dam șl F. C. den Hiaf. Fotoni!,?'.!! 
do ta AJax au terminat învingători 
cu ficoral de 3—2 (1—0) prin golu
rile marcate de 'Cruyff (mln. 31). 
Muehren (mln. 81 din lovitură de 
la 11 m) șl Kelzer (mln. To).

Reamintim că echipa AInx Affl- 
atertlam conduce In prezent at' 
tar in camptonnti fiind virtuală 
ploanft a Olandei.

ȘAIT. — în medul do șah care "®e 
dispută la Lodz intre selecționa
tele feminine ale României si Po
loniei. după ultima ntndă, a 6-a. sco
rul este de 23.5—10.5 puncte in fa
voarea sahistekw românce, două par-

-

AZI ÎNCEP LA CONSTANȚĂ

EUROPENE DE IERE
250 DE SPORTIVI DIN 26 DE ȚARI © FORMA MULTOR IfAI,-

TEROF1U „AVERTIZEAZĂ" 8 RECORDURILE EUROPENE Șl 
MONDIALE, ÎN PERICOL I © LA START — 9 S1ALTEROFIU 

ROMANI
CONSTANȚA (Prin tatefdn de la 

(torespondented „Sclntell*, Radu 
Apostol). — Inceplnd de uzi, ta sala 
sporturilor, mi vor desfășura campio
natele europeiK! de haltere. Interesul 
pentru această a 31-a ediție a între
cerii celor mal buni halterofili de pe 
continent este reflectai de faptul că 
la start vor fl prezenți 230 de sportivi 
din 23 de țâri, peste 100 de ziariști șl 
numeroși alțl specialiști din diferite

’ ”! n-au încheiat, practic, cu 
.n urmă._ Sala sporturilor, pe 

lele țărilor participante, dispune 
asum do tot ceea ce este necesar bu
na! desfășurări a întrecerilor. Ziariștii 
eu la dispoziție 10 telexuri, 8 cabine 
telefonice, instalați! speriate pentru 
crainicii șl operatorii radiodifuziunii 
d televiziunii lonosz PszedpaîakL 
președintele Federație! europene de 
haltere, afirma Joi după-amlazâ, la 
o conferință de presă, câ întreaga 
ambianță de la Constanța este dt sa 
poate de propice pentru această com
petiție de mare anvergură, găzduirea 
mortivllor șl a celorlalți oaspeți la 
elegantele hoteluri din Mamaia și 
Constanta fiind excelentă.

Ziariști! de apedalltate aprecînzâ 
marile favorite ate actualei ediții s

echipele Uniuni! SovSoilce șl Petardei, 
dar că surprizele nu slnt excluse. Cu 
privire la valoarea rezultatelor re ee 
vor realiza se afirmă câ, in nu puține 
cazuri, vor fi duhorite recordurile eu
ropene și chiar mondiale. Toiul apare 
firesc chiar șl cunoștind numele 
dtocva dlnue protagoniști! competi
tori : Vasil! Alekseev (U.R.S.S.), re
cordmanul lumii ta caleg. !Kjper-grca: 
Waldemar Bssznnowskl (Polonia) și 
Kaario Kaiuțasâlcml (Finlanda)1 — 
campion! olimpici ; Serge Reding 
(Belgia). Janos Bakos (Ungaria). Bo 
Johan&wn (Suedia); Atanaa Kuțdv 
(Bulgaria) ele.

Echipa noastră reprezentativă esfte 
alcătuita din Ion l!o;to;vn șl Zoro 
Flat (categoria muscă). Victor Rusa 
și Marian Grigoraș (categ. cocoț), Va- 
slle’Bădeșcu (categ. pană), Fiți Balaș 
(categ. ușoarâ), Constantin Dumitru 

„ (categ. semimljlode), Gheorghe M!l- 
nea (caâeg. mijlocie), Vasllo Bato 
(categ. super-grea).

Aatfizl. în prima zi a campionate
lor europene, după festivitatea ofi
cială de deschidere (orele 17), va 
urma disputa halterofililor de la 
categoria „muscă”. în rilelo urmă
toare — pinii duminică, 21 mal. Inclu
siv — sc vor întrece In ordine, halte
rofili! de ta celelalte opt categorii.

a sculpta” Dunării un monumental 
corsaj de beton șl a-l îngemăna din 
nou. pentru a doua oară după a- 
proape 2 00'0 de ani. malurile.

Grandioasa «operă Înfăptuită ta Por
țile de Fler do poporul român șl po
poarele Iugoslavie*, a cărei principală 
rezultanta o consBtiile nașterea uneia 
din cele mat mari hidrocentrale exis
tente în lume ta ora actuală, Incor
porează In «Ins multiple șl emoțio
nante «ensurl ale relațiilor <fe priete
nie romăno-lugostave.

Iată ce spune, de pildă, un partl- 
dpant direct la epopeea făuririi gi
ganticei construcții, elecîrotehnlclanul 
Iugoslav Naidan 1'ordanovlcJ. un om 
ce are „la activ" montarea liniei de 
înaltă tensiune dintre partea Iugo
slavă a hidrocentralei șl stația de co
nexiune cu partea română : „Noi șl 
tovarăși! români, cu care am colabo
rai direct, nm avut misiunea de a 
asigura în permanență șantierul eu 
energie electrică. în acest domeniu 
colaborarea noastră s-a desfășurat tn 
așa fel lucit alcăluiam parcă o echipă 
unică. Nu-mi stă în obicei să rostesc 
vorbe mari, dar. eredell-mă, slnt mln- 
dra de această operă inălțată de po
poarele noastre Ia Porțile de Fier, In 
realizarea căreia am avut satisfacția 
să contribui și eu, alături de întregul 
colectiv de specialiști româno-lugo- 
slav. Personal, am temeiuri in plus 
de a socoti cu adevărat excepțional 
momentul festivității de Inaugurare, 
intruclt voi avea onoarea ca atunci 
cînd cel doi președinți, tovarășii 
Ceaușescu ,și Tlto, vor veni să vizi
teze partea noastră <le construcție, să 
mă număr printre cei care vor pre
zenta lucrarea eminenillor conducă
tori al țărilor noastre, tuturor oaspe
ților care U vor însoți*.

La rindul său, directorul general al 
părții Iugoslave a șantierului do la

. eu oole- 
_ . șl chiuind da

bucurie laolaltă cu ceilalți construc
tori. pe platforma unul bloc de beton 
armat... „Prin înălțarea giganticei 
construcții — «wrm Panta hWovile- 
vld, — popoarele noastre au oferii o 
grăitoare mărturie a marilor opere ce 
pot fl create în condițiile respectului 
reciproe deplin ai Intereselor a două 
țări sorialMejiraverane. Edificiul pe 
care popoarele noastre l-au ctitorit 
Incorporează in el mult mai mult de- 
eît valoarea economică a unei hidro
centrale, fie ea chiar șl printre pri
mele ca mărime existente în lame, 
încheierea cu succes a construcției, 
darea ta funcțiune a sistemului 
hidroenergetic șl de navigație'oferă 
prilej de multiple satisfacții. Ea sl- 
toează, Indiscutabil, la o cotă deose
bit de ridicată coninerarea dintre ță
rile noastre socialiste — exemplu d® 
cooperare reciproc avantajoari. Ea 
confeH sensuri șl mal profunde prie
teniei șl colaborării noastre, bazate 
pe un înalt grad de înțelegere, încre
dere șl stimă reciproce".

Urmlnd curtail apel in amonte, caro 
devine’tot mal vljellots. străbatem 
zona faimosului peisaj de la Cazane, 
reprodus în n 11 tea descrieri, zugrăvit 
în atllea metafore. înlreagă această 
regiune, pe o bună distanță, este de
pozitara, de o porte șl, de alta a Du
nării, a numeroase vestigii ale trecu
tului. Iată-ne.- poposind la vesUta 
„Tabula Traiana*. nu departe de lo- 
calîtatea Donil MRanovaț. Din textul 
uimitor de bine" conservat, aSpat ta 
rtlnca ușor Înclinată deasupra unde
lor Danubiulul. «Mjullă de vulturul 
roman in basorelief. 2 ne amintim 
că ta aceste locuri. In urmă cu a- 
proape SOSII de ani „Nerva Trajanus 
Augustas Germtmlcus Pontlfex Ma
ximus, părintele pairiel șl consul pen
tru a ijaira oară, a îmbllnzli munții 
șl spele fluvialul șl a deschis această 
cale...“. Aflăm eă eilnca de 3OT de 
tone a „Tabulri Traiana”, pontau a nu 
fi acoperită de creșterea nivelului 
apel, ca urmare a construirii baraju
lui, a trebuit «fl fie înălțată cu peste 
douăzeci de metri In aoeloșl loc unde 
®e află de mflenSL. Foarte aproape de 
aici se poate vedea șl azi un tronson 
al vcatitcl șosele consulare romane — 
Via Dariubia. Pe aid, pa serpentinele 
vestitei câl a Iul Traian, s-au perin
dat cohortele romane pentru a ajunge 
la Încleștarea de sub ridurile Sannl- 
zegetuteL..

Slot mărturii nle unei Istorii mul
timilenare, cărora realltățUe prezen
tului le oferă, prin mărețele con
strucții de ad. replica avtntată a for
ței șl vitalității socialismului, a ca
pacităților creatoare și a rodniciei 
colaborării dinire popoarele a două 
țări vecin® și prietene. Cu Utere de 
foe se înscrie In istoria nou fi a aces
tor meleaguri monumental prietenie! 
de la — ■” 
ol îi.™

F,

I

j

la Porțile de Fler, ca un simbol 
Încrederii nezdruncinate a ambe

lor popoare tn viitorul fericit al pa
triilor lor.

Gerdap
George IONESCU

tide fiind întrerupte. În turul 8. Po- 
llhronlade a învins-o pa Jurclrwîsa. 
Mateai a remizat eu Litaumovricz, tar 
Teudor&sru a cistlgat la Szotl.

BOX. — A început turneul Inter
național de box de la "Budapesta. Lai 
categoria semlmutril Șt, Bălatu 
(România) a dispus b puncte de ma
ghiarul Saltar. în cadrul categoriei 
ușoară. C®Șke (Ungaria) a primit 
verdictul la puncte în fata nuaills- 
tulul român Cornel Hodut. La ca
tegoria mljloclemlcă. Bâkoriy (Unga
ria) a dispus la puncte do C. Gh'tă 
(România).

'ATLETISM. — în ziua a doua a 
concursului Internațional atletic de
Pign! a stabilit cea mal bună 
formanîâ

m. cu timpul de OD"2>10. Cursa mas
culină de 110 m garduri a fost dșli- 
gata de francezul Guy Drut. crono
metrat In 13”3/10. Pe locurile urmă
toare s-au situat Willy Davenport 
(S.U.A.) — i3”lF10 și Marco Acerb! 
(Italia) — 13"0'1O. în cea mal dispu
tata probă a zilei' — săritura cu pră
jina — victoria a revenii italtanulu! 
Renato DSortiși, cu performanța de 
5.40 m (nou record național). Pe locu
rile următoare, cu aeelas! rezultat, 
s-au clasat in ordine Bob Seauron 
(S.U.A.). campionul olimpic al pro
bei. ®1 recordmanul mondial. Kiell 
tsakssoa (Suedia).

în proba' feminină de săritură în 
înălțime, ciștlgaifl de Sora Simeonl 

la FormSa. sportiva italiancă Paola (Italia) cu 1.70 m. adela românri)
cea nuli bună per- Roxana Vulescu a ocupa! locul doi

mondială în proba do 3 GM cu 1.70 m.

NOVI SAD
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BELGRAD 12. — Corespondentul 
nostru transmite: în prezența preșe
dintelui Adunării Federale a Iugo
slaviei, Miaiko Todorovlel, a repre
zentanților forurilor locale din Vole- 
vodlna. a,unu! mare număr de Invi
tați șl vizitatori, la 12 mal g-a des- 

| chlB la Nov! Sad Tirgul Internațional 
1 agricol de primăvară.

La actuala ediție slnt reprezentate 
întreprinderi agro-lnduslrtale fi ma
șini agricole din 25 de (ărl din Euro
pa, Asia. America de Nord șl Ame
rica de Sud.

tn cadrul tlrgulul. România pre
zintfi un variat sortiment de mașini 
șl agregate agricole de Înaltă produc
tivitate.

Otope.nl
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0 cerință imperioasă a popoarelor din întreaga lume
V

ACȚIUNILE AGRESIVEț
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I .3 Cu prilejul apariției tn Argentina a volumului.
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O SOFIA. — „Guvernul R. P. 
Bulgaria șl Întregul popor bulgar con
damnă bombardarea teritoriului. R. D. 
Vietnam — nouă Încălcare a obli
gațiilor asumate de partea america
nă — și insistă ta mod botărit ca 
S.U.A oă Înceteze Imediat atentate
le la suveranitatea și integritatea te
ritorială a R. D. Vietnam și eă pună 
capăt războiului de agreitfuna împo
triva popoarelor dfa Indochina" —®o 
arată intr-o declarație dată publici
tății La Sofia. Singura soluție pentru ■ 
S.U.A constă ta Ieșirea din aven
tura vietnameză, retragerea trupelor 
lor din Vietnamul do sud. renunța
rea la încercările de a impune popu
lației sud-victors mere regimuj-ma- 
rlonetă al lui Thleu sl revenirea Ia 
masa tratativelor' de la Paria, arată 
declarația.

rrla că principala condiție pentru ter
minarea războiului in Indochina o con- 
Btltule recunoașterea dreptului :x>- 
pot-iilul vietnamez și al altor po
poare din Peninsula Indochineză do 
a-șl hotărî In mod independent pro
pria soartă, fără vreun amestec din 
afară. Iar singura cale de rezolvare 
a problemei o constituie calea con
vorbirilor. Guvernul polonez atrage 
atenția asupra necesității anulării 
nelntirzlate a actelor primejdioasa 
Întreprinse do S.U.A. și restabilirii 
libertății de navigație ta această re- 
gluno. cerință impusă atît do Intere- ■ 
sole reglementării pașnice a proble
mei vietnameze, cit șl de interesele 
normalizării sl dezvoltării unor re
lații, pașnice intre state.

ii % :• ‘!U: i ■" ■. r-p
• FRAGA. — Tn declarația gu

vernului R.S. Cehoslovace re arabi că 
noile măsuri militare ale S.U.A. îm
potriva R. D. Vietnam reprezintă o 
Încălcare a normelor unanim recu
noscute ale dreptului inlematlona]. 
Guvernul cehoslovac condamnă "poli
tica agresivă aplicată do S.U.A. in 
Vietnam șl ta alte țări din Indochina 
și cheamă guvernul american eă re
nunțe rretatlrziat la măsurile enun- " 
xon șl să respecte dreptul tatema- 
țtoruil. Guvernul cehoslovac este 
profund conving că singura cale de 
rezolvare a situației din Vietnam esto 
calea convorbirilor. ,pq baza propu
nerilor guvernului R. D. Vielnam și 
ale G.R.P. al Ropublidl Vietnamului 
do Sud.

• BERLIN. — în dedaratla Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, difuzată de agenția, AD.N..«e 
subliniază că guvernul si poporul 
R.D.G. Iși exprimă Indignarea in le
gătură cu noua agravare periculoasă 
a agresiunii S.U.A Împotriva R. -D. 
Vietnam sl condamnă ncoastă acțiu
ne in modul cel mai hotărî:. Guvcr- uuuu-
nul si poporul R.D.G. cer cu toată țațe In declarația președintelui Nl- 
fermltatea să înceteze imediat b!o-. ■ " '
car ea porturilor sl a coastelor R. D. 
Vietnam sl că. se pună capăt bom
bardării căilor de comunicații ale a- 
ce.Mui stat. Guvernul r S.U.A tre
buie să respecte dreptul la liberta
tea navigației internaționale si la li
bertatea comerțului tatematlonaj. O 
rezolvare echitabilă a problemei 
vietnameze nu poate fi obținută de- 
dl in condițiile respectării dreptu
rilor fundamentale ale poporului viet
namez. R.D.G. încredințează din nou 
poporul vietnamez de ajutorul șl 
sprijinul sfiu solidar In lupta dreap
tă împotriva agresiunii S.U.A x
• VARȘOVIA. — Guvernul R. P. 

Polone a dat publicității o declara
ție. In care ara'fi că recentele acte 
întreprinsa do S.U.A Împotriva R. D. 
Vietnam reprezintă nu numai o In
tensificare a acțiunilor mill tare In 
această regiune, ci si o Încălcare a 
principiului International al llbertă-' 
ill de navigație. general.obligatoriu, 
recunoscut de toate statele, incluriv 
de Statele Unite. Ca membră n Co
misiei internaționale de supraveghe
re el control. Polonia este interesa
tă In mod deosebit In restabilirea pă
cii In Indochina. Guvernul polonez 
s!-a expus, in repetate rindurl. opi-

• DII.HI. Partidul Congresul Na
țional indian, al premierului Indira 
GandnI. a adoptat o rezoluție tn caro 
condamnă ultimele acțiuni întreprin
se de S.U.A. pentru intensificarea 
războiului din Vietnam, Arfilind că 
folosirea forței brutale nu va putea 
învinge voința unul popor care tji 
apără dreptul ia libertate, rezoluția 
cere ca Statele Unite să pună capăt 
intervenție! șl să reia convorbirile do 
pace de la Paris.

• OTTAWA. — Holărlrea guver
nului S.U.A de a mina căile de acces 
ale porturilor R. D. Vietnam repre
zintă o mărturie a falimentului po
liticii do „vlet.namizaro* a războiului 
și o amenințare la adresa păci! ge
nerale — relevă o declarație a P.C. 
din Canada.

„ Vietnamizarea"... sau on

■I ' r’.lf. ■ " 11 "> l: 1 •
• NAȚIUNILE UNITE. La 8 mal 

1872. reprezentantul S.U.A. la O.N.U. 
a adresat președintelui Consiliului de 
Securitate o scrisoare In legătură cu 
măsurile anunțate de președintele 
Nlxon Împotriva R. D. Vietnam șl a 
cerut ca scrisoarea, precum șl alo
cuțiunea șefului Administrației 
S.U.A s& Ge difuzate ca documente 
ale Consiliului de Securitate.

în legătură cu; aceasta,* agenția 
China Nouă informează că. La 11 mal, 
reprezentantul permanent al R. P. 
Chineze La O.N.U., Huna Hua, a re
mis secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, șl președintelui Con
siliului de Securitate pentru luna ta 
cura, George Bush, o scrisoare In 
care arată că a primit Instrucțiuni din 
partea guvernului său să declare că 
noile măsuri împotriva R, D. Viet
nam constituie un act de extindere 
a războiului de agresiune Împotriva 
Vietnamului și o violare deschisă a 
libertății de navigație lnlarnațlondA 
Aceste acte de agresiune stat, din 
punctul de vedere al dreptului inter
național sl al Cartei O.N.U.. absolut 
de nepermls. Statele Unite nu au, ca 
atare, nici un drept să invoce preve
derile articolului 51 al Cartei O.N.U. 
privind exercitarea dreptului de 
autoapărare. Scrisoarea conchide că 
cererea rcprezentahlulu! S.U.A. .e.ste 
lipsită da orice bază juridică.

în Încheiere, reprezentantul R. P. 
Chineze a cerut ca scrisoarea sa să 
fie difuzată ca document" al Consiliu
lui de, Securitate. •

• PEKIN. — Agenția China Nouă 
Informează că. In ' urma raidurilor 
masive de bombardament efectuate 
ta 10 mai n.c. asupra Hanoiului de 
către aviația americană, au fost a- 
diBe serioase prejudicii materiale re=- 
prezentanțel comerciale a R. P. Chi
neze Jn capitala R. D. Vietnam. A- 
ceajjta este o nouă provocare a Im
perialismului S.U.A. Împotriva , po
porului chinez —subliniază agenția.
• ROMA Organizații sindicale, a’.e 

tinerelului democrat, ale femeilor, 
reprezentanți al tateleciualltăUl din 
Italtai au dai publlcițățil declarații în 
care cer Încetarea războiului purtat 
de S.U.A. In Vietnam. Intr-un comu
nicat al federațiilor naționale de ti
neret ale partidelor comunist. socLa- 
llsl, republican, noclailsS; italian, al 
unității proletare șl democrat-areș- 
tin ®e condamnă cu toată hotărirea 
escaladarea agresiunii americana ta 
Vietnam.
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Revista-------- 1 J’oris 
Match" pub)îcâ fo
tografia alâiuraîâ 
Infdfițlnd o imagi
na de pe frontal 
Quang Tri i un 
subofițer al arma
tei satgoneze si- M 
leșie, sub ame
nințarea pistolului, 
pe unul din sol
dați' sâ se reîntoar
că In tranșee spre 

a relua lupîa
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si R. E a Germaniei
ambele părți,' pentru locuitorii din 
ambele Atatc. Acest acord a fost În
cheiat intr-o formă uzualii in rela
țiile internaționale, așa cum se pro
cedează intre state Independente, a 
adăugat Michael, Kohl Secretarul de 
stat a făcut cunoscută dorința gu
vernului R.D.G. de a semna acordul 
de trafic după ratificarea tratatelor 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică șt Po
lonia. exprimlndu-și dorința ca a-

n »5- > r ? ,2s- r & r? i s r. ■’

BONN 12 (Agerprea). —■ în cadrul 
unei ceremonii care s-a desfășurat 
la Palatul Schaumburg din Bonn, 
Michael Kohl, secretar de sfat la 
Consiliul de Miniștri al R.D.G., și 
Egon Bahr, secretar de stat la Can
celaria federală a R.F.G., au para
fat ncordul asupra traficului Intre 
Republica Democrată Germană șl 
Republică Federală n Germaniei, a- 
nunță agenția A.D.N. ___...... ™ _

Cu ocazia parafării, Michael Kohl ceasta aă ee realizeze In scurt timp,
a declarat <A .ncert acord se toca- La rlndul său, Egon Bahr a rele- 
drenză to sistemul de tentate ri con- vat că paj-Bfarea acordului Intre
yențll caro au putut fi semnate In r.f.g. și R.D.G. corespunde toțcle-
HWm11 :Bnl. rea* geril Intre guvernele celor două țăriHîățlto existente, menite să creeze o „himi.,,, a-- nmbâză stabM pentru pace șl securi- Privind ■ schimbul de. păreri In pre
tate in Europa”. Primul tratat de stet 
Intre R.D.G. șl R.F.G. — a spus el — 
este folositor șl avantajos pentru

blemele a căror reglementare ar servi 
destinderii In Europa sl care prezintă 
Interes pentru ambele părțL ,

în sprijinul ratificării tratatelor 
încheiate de R. F. G. cu U. R. S. S.

și Polonia
BONN IX — Trimisul 

special Agerpres. V. Cri- 
șu. transmite : Joi. la 
Bonn, a fort o zi relativ 
calmă, de pregătiri in 
vetțerea folosirii „pauzei 
do gindlre”. solicitata de 
opoziție, pentru noi con-? 
lacte și clarificări asupra 
proiectului de rezoluție 
cortfun tn problema tra
tatelor încheiate dn 
R.F.G. cu U.R.S.S. șl Po
lonia. : •

In același timp, o serie 
do organizații politico 
progresiste, personalități 
de scamă nle vieții so
ciale subliniază necesi
tatea ratificării tratate
lor. ..

*
Prezidiul P.C. German 

a dat publicității o decla
rație ta care se sublinia
ză că populația R.F. a 
Germaniei cere "cu hotă
rî ro ratificarea neîntâr
ziată a tratatelor cu 
U.R.S.S. șl cu R.P. Po
lonă. Ratificarea tratate
lor, se spune . In dcctara- 
țte, or deschide calea 
spre o nouă evoluție ta 
Europa, oferind R.F.G'. 
posibilitatea să trăiască 
in" condițiile unei păci 
trainice șl garantate.

Do asemenea, organiza
ția progresistă „Campa
nia pentru democrație și 
dezarmare" a dat publ’cl- 
tățll o declarație prin 
caro- sprijină, ratificarea 
tratatelor șl condamnă 
IhcerCărilo''opoziției de'â 
Împiedica această acțiune 
de maro Însemnătate po
litică. :

:'f ' ... - ■■ I.

ii

i,

■ * ' * ■ i ? ' ■ .
în cercurila diplomatice a «tlrnit un 

interes deosebit un articol'apărut In zia
rul „OSSERVATORE DELLA DOME- 
NICA“, oficios al Vaticanului, care ple
dează, Intr-o manierd fără echivoc, in fa
voarea ratificării tratatelor sovieto— 
ccsl-gcrman ;l polono—cert-perman.

Exjirimfnd «peranja că „ratificarea va 
fi Înfăptuită In bune condiții, fără, noi 
tergiversări sau amlnări", artlcoluL men
ționează că R. Borzei șl creșdn-democrn- 
țil „știu bine cd politica răsăriteană fa 
puccrnulai ^rândi-Scheel)11 eșfa o politică 

. realistă, care ține seama de o situație do 
fapt". Ratificarea, se subliniază in conti
nuare In comentariu, „nu interesează 
numai Germania , occidentală. Uniunea 
Sovietică și Polonia. Respingerea ratifi
cării nu ar Insthnna o simplă revenire 
la situația anterioară. Intr-un moment 
dificil al vieții Internaționale... problema 
germană ar îi din nou Înveninata. Rati
ficarea tratatelor s-ar Înscrie Lnaă ca un 
act ce s-ar rilsfrtage pozitiv nu numai 
asupra R. F.l a Germaniei”. j

Asemenea afirmații capătă cu atlt mal 
multă greutate dacă se ține seama de a- 
fillatiila clericale pe care le afițează, in 
general, U.C.D.-ul. Exprimlnd — conri- 
derd comentatorii — o dezaprobare iur- 
prinzâtor de, netă, In condijtite limbajului 
subtil cu care acest ziar Lși obișnuise ci
titorii, față de cercurile vesl-germant 
ostile râiificârii, „Osscrvatore della Do
menico" scrie: „Creștln-demoerațil slnt" 
preocupați, este dar acest lucru, să justi
fice, In ochii partizanilor lor, eventuala 
adeziune la aceste documente. Faptul 
că Berzei a acceptat Insă dialogul (cu 
puoernul lîrandt-Scheel) dezvăluie exis
tența unei optici realiste șl conștiința 
dară că refuzul ratificării n-n- fi lipsit 
de consecințe serioase pentru" Germania 
federala șl nu numai pentru ea"; “■ i

Tonul articolului demonstrează, din 
nou, efcntaiul foarte larg al forțelor 
care șa . pronunță pentru ratificarea do- 
cumenfaior.'amințUef pas indispensabil 

’ fci vederea însănătoșirii climatului poli
tic general pe continent.

—:——-- -----—---------—-------------—t

Lucrările ședinței Corni- ' k!v’, ,al c-c; 4 p. Bulgar,
juwsuxummw vwm*» ?1 Jjjnaț Goîob, jefui secțțel .-le.nrru

Siei mma UngtU'O-îOmanO relații internaționale a Prezidiului
* Uniunii Comuniștilor dto. Iugoslavia,

în aceeași zi. Todor Jlvkov. prim-se- 
crolar al C.C. al P.C.B., l-a primit 
pe Ignaț GoJob, cu care a discutat 
probleme ale relațiilor reciproce din
tre P.C.B. șl U.C.L-

Ș edința Prezidiului U.C.I. 
care a avut loc in zilele de 11 ?1 12 
mal a dezbătut probleme ale situa
ției politice și economice actuale și 
măsurile pentru aplicarea ta viață a 
hotărlrilor celei de-a Il-a conferințe - 
a U.C.I. ta domeniul politicii sociale.

siei mixie migaro-româna 
do-colaborare Irildomeniul Industriei 
petroliere s-au încheiat la Budupes- 

- ia. în cadrul convorbirilor au fost 
dezbătute unele probleme concrete 
privind dezvojtarea In continuare a 
colaborării șl cooperării intre indus
triile petroliere ale celor două țări.

Convorbiri bulgaro-iugo- 
slovo. Sofia s-au încheiat, Joi, 
convorbirile dintre Konstantin Tella-

fi

AVIAJIA AMERICANĂ 
A ATACAT DIGURI 

Șl BARAJE 
DE PE FLUVIUL ROȘU

HANOI 12 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A Informează că, La 10 șl 11 
mal. aviația Statelor Unite a lansat 
bombe, Inclusiv bomba perforante. 
asupra digurilor și barajelor de pe 
Fluviul Roșu In localitatea Yen Tan 
din vecinătatea Hanoiului.

Anterior, aviația S.U.A. a atacat 
diguri șl -baraje din provinciile 
Quang Blnh și Ha Tlnh.

După cum anunță agenția V.N.A„ 
opt piloțl americani capturați ta It.I). 
Vietnam au adresat un apel către 
poporul american și Congresul 
S.U.A., protestlud împotriva bombar
damentelor asupra Vietnamului de 
nord. Chcmlnd la încetarea de către 
S.U.A. a războiului in Vietnam, 
grupul de piloțl americani nublinlaz.1 
că „primul pas pe această cale poate 
fi reluarea conferinței de pace do ta 
Paris".

x

asupra „aurului negru1

ti Mareșalul N. Iakovlev « 
încetat din vioffi.
T.AS.S. informează că la Moscova a 
Încetat din viață mareșalul de artile
rie Nikolai Iakovlev, comandant de 
șeaină, fost locțiitor al ministrului a- 
părărll al U.R.S.S., fost deputat al So
vietului Suprem. Necrologul este 
semnat de Leonid Brejncv. Alexei 
Kodghln. Nikolai Podgoral! șl 
cond iscă tort sovietici.

alU

*
WASHINGTON 12. — Corespon

dentul nostru, C. Alexandroale, 
transmite : Partizanii păcii din Sta
tele Unite au răspuns escaladării 
războiului prin escaladarea mani
festațiilor de protest. Ziarele, postu
rile da radio și televiziune anunță 
că manifestațiile antirăzboinice 6-au 
extins In untvere'tâți șl oolcgli, din 
Berkeley (California) plnâ la Gai
nesville (Florida). La Washington, 
mil de tineri s-au adunat ta fața Ca- 
pltolhilul, ta cadrul unul miting de 
protest împotriva refuzului Con
gresului de a lua măsuri legislative 
urgente pentru a pune capăt vărsări
lor de singe în , Indochina. La New 
York, studenții universităților Co
lumbia și New Jersey au organizat 
un marș pe bulevardele principale 
ale orașului sub lozinca „Opriți agre
siunea americană 1“

O

în capitala Arablel Saudite s-a 
consumat încă o etapă a negocierilor 
Intre Consorțiul Internațional al pe
trolului șl țările membre ale Orga
nizației țărilor producătoare șl ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.) care 
doresc că albă un cuvlnt mal impor
tant de spus in" ceea ce privește ac
tivitatea pe teritoriul lor a companii
lor ce nlcâtuie®c consorțiul.

Aceste tratative. începuio la 1 fe
bruarie din inițiativa țărilor produ
cătoare limitrofe golfului Persic — 
Irak, Iran. Arabia Saudită. Kuweit. 
Qatar șl Abu-Dhabl — au menirea să 

. finalizeze lntr-un acord cererea sta
telor respective de a se constitui ca 
parte la acțiunile companiilor străi
ne care exploatează petrolul din pe
rimetrul concesionat. Potrivit dorin
ței țărilor producătoare, inițial or 
urma să li se cedeze 20 la sută din 
acțiuni, .treptat această cotă-parto 
urmlnd să crească plnfi la 51 la sută. 
Aceasta Înseamnă că, odată atins 
acest nivel, guvernele statelor produ
cătoare vor prelua controlul extrac
ției. exploatării ®i comercializării pe
trolului propriu deținut tn prezent do 
cartelul LnternațlonnL Cu alte cuvin
te, fllatele producătoare Intenționează 
să-șl recupereze principala bogăție , 
națională, petrolul, intrat In virtu
tea unor' acorduri de concesionare 
Inechitabile. Impuse la împrejurările 
dominației coloniale — In posesia 
companiilor străine, care nu Încasat 
decenii de-a rindul profituri fabuloa
se. Aceste neorduri anacronice gre- dnd 
vează asupra eforturilor pe care sta
tele producătoare de petrol le de
pun pentru a. depăși starea de sub-

dezvoltare, le privează da uriașe sur
se financlnre, atlt de necesara pen7 
tru Înfăptuirea programelor lor da 
dezvoltare economică șl socială. Așa 
se explică acțiunea țărilor din regiu
nea golfului Persic, ca de altfel ®i a 
celorlalte țări membre ale O.P.E.C., 
lupta pentru petrol devenind aproape 
sinonimă cu lupta pentru consolida
rea Independenței, pentru stăplnirea 
suverană a resurselor naționale.

Conștiente de importanța»valorifi
cării acestei bogății in Interesul pro
priu; al prosperității popoarelor lor, 

. țările producătoare au pornit un a- 
sal: concertat împotriva redutelor 
cartelului Internațional. După Înlo
cuirea, In 1070, a sistemului „ fifty
fifty" de redistribuire a veniturilor 
— jumătate, 'Jumătate — cu princi
piul majoritar al cotel-părți ta fa
voarea statelor producătoare, acestea 
nu impus companiilor occidentale n- 
chllarea unul preț sporit ia tona de 
țiței brut. Creșterea redevențelor În
casate de țările producătoare din 
nordul Africii șl regiunea golfu
lui Pemic este revelatoare : 1.8 mili
arde do dolari in plus în 1'071. față 
de anul p—2 " —• r'-
companiile ai 
tească un procent din ce ta ce mal 

1 mare dlh profiturile realizate ta — 
tinderea todurtriel petroliera 
statelor producătoare.

Ofensiva pentru restrtngerea trep
tată a pozițiilor deținute .de trustu
rile internaționale continuă, Imbră- 

‘ ’ forme variate : adoptarea legii, 
privind abolirea regimului concesiu
nilor in Algeria ; naționalizarea bu
nurilor companiei „BriUsh Petro-

precedent De asemenea, 
e au foot silite să relnvos-

mare dlh profiturile realizate ta ex
tinderea Industriei petroliere n

Ieum" in Libia ; In Venezuela. In vlr- 
■ tutea unei legi adoptate anul tre- 
cui, eosicerionările vor expira ta 1583, 
jar In Iran peste opt ani ; autoritățile 
Irakiene au convocat, la Începutul a- 
ceaiul an. po reprezentanții societă
ții „Irak Petroleum” pentru a „regle
menta problemele In suspensie”. In 
legătură cu aceasta; cotidianul ..Al- 
Jumhurya" avertiza că ..poporul Ira
kian nu va permite niciodată ca mer
sul r;.5u spre progres social să fie ba
rat de atitudinea hrăpăreață a mono
polurilor imperialiste".

Slnt exemple care marchează o eta
pă .calitativ’ nouă a luptei statelor 
producătoare pentru anularea vechi
lor privilegii alo monopolurilor, o c- 
tapft soldată cu un bilanț pozitiv, 
În concordanță cu interesele naționa
le ale acestor popoare;

In această lumină sânt interpre- 
■ fate și recentele dezbateri de ta-Ryad. 

unde țările petroliere și-au susținut 
cu fermitate cererile legitime. . Deși 
trusturile occidentale au admis. In 
principiu, dreptul acestor state de a 
«se constitui ca parte la capitalul In
vestit. negocierile nu s-au soldat Încă 
cu un acord asupra modalităților 
practice de aplicare a principiului 
participării. Așadar. discuțiile cămin 
deachlrâș. o nouă rundă de negocieri 
urmlnd să aibă toc cu începere de la 
23 mal. Companiilor 11 s-a dat Insă 
un termen limită pentru un acord 
definitiv, care trebuie să intervină 
Înainte de viitoarea reuniune a 
O.l’.E.C.. fixată pentru 10 Iunie.

-------------------- ----------:-- ---
Expoziția .^Aspecte ale vieții 

muricalg dtn România", care a 
joii dșichhîl timp de o tanâ la 
Porto Alegre, capitala «totului 
brazilian Ilia Grande do Sul, a 
cunotcui un mare aflux de vizi
tatori ;i s-a bucurat de o bund 
apreciere In cercurile culturale • 
locale.

*
Vineri a acut toc, la ambâia- 

da României din Viena, o con
ferință de presă finutd de Ml- 
hal Părăluță, adjunct al minis
trului turismului, la care au 
fost prexenfi 180 de ziariști aus
trieci, corespondenți ai presei 
străine, precum fi reprezentanți 
ai conducerii agențiilor de tu
rism din Amtria, A fost pre
sent ambasadorul României la 
Viena, Dumitru Ar.inoiu. Mihai 
Părăluță a făcut o prezentare a 
poiibilitâfilor turistice pe care 
le oferă România, In încheiere 
au fost prezentate două fUma 
turistice romdnefti.

N. POPOVIC1

Cu prilejul încheierii sim
pozionului internațional 
„Gheorghi Dimitrov și zia
ristica revoluționara", ear9 
a avut loc La Sofia In zilele de 10—11 
mal. Venelln Koțev. membru su
pleant al Biroului Politic, secretar al 
GC. al P.C.B.. a avut o tntilnlre cu 
partlclpanțil la această manifestare.
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NICOLAE CEAUȘESCU 
„Filozofia de pace a unei 
societățicontemporane11

America LattafL'"* El a remarcat ca
pacitatea sa excepțională de a îm
bina practica și gtadirea politică, 
fapt care 11 situează printre oamenii 
politici cel mal stimați din lumea 
contemporană. Dr. Solano Lima a 
spus, de osemenea. că România de
vine un exemplu pentru toate' po
poarele caro aspiră la o Înaltă civi
lizație materială.

La cocteil au participat șefi de 
misiuni diplomatice, reprezentanți 
aJ Ministerului Relațiilor Externa, 
fruntași ai vieții politice, persona
lități'culturale. de artă șl presă, oa
meni de ștHnță. reprezentanți ai co
loniei române. Au luat parte Victor 
Florescu, ambasadorul României In 
Argentina, șl membri al ambasadei.

Tn patru librării centrale din Bue
nos Aires au fost organizate vitrine 
cil lucrarea șl portretul 
Nlcolae Ceaușescu.

BUENOS ATRES 12; (Agerpres). 
Directorul Editurii „Juarez” din Bue
nos Aires a oierii un cocteil cu pri
lejul apariției In librăriile din Ar
gentina $1 din alto țări Latlno-ame- 
ricane a volumului „Filozofia de pace 
a unei saclclățl contemporane", cu- 
prinzlnd texte selecționate din 
cuvlntărlle ®1 articolele președintelui
prinztad
CoXsîiluiui de Stat al Republicii S<>- 
dallste România, tovarășul Nlcolaa 
CeaușesctL -Cu aeest prilej, dr. So
lano Lima, cunoscut om politic nr- 
gentlnenn. rț făcut o ampiă expunere 
asupra însemnătății apariției acestei 
cărți In Argentina.

Subliniind originalitatea alndlrU 
politice a președintelui Consiliului 
do Stat al României, dr. Solano 
Linia n ecos tn relief actual!taica 
Mellor sale pentru lupta de Inde
pendență națională a tuturor po
poarelor care aspiră la Ubortate si 
pace In lume, iacluslv a celor d:n

1

,r

tovarășului 
A

Bl I

Pentru trecerea la faza pregătirilor practice 
a conferinței europene

, V

BRUXELLES 12 (Agerprea). — La- 
Bruxelles a. avut loc cea de-a 3-a 
conferință regională a Asociațiilor 
europene pentru Națiunile Unite. Pe 
ordinea de zi âu figurat, intre altele, 
problemele securității și cooperării 
europene și rolul Europei in menți
nerea, pârii mbadia’c ®1 promovarea

■ dezvoltării.
Lulnd cuvintul ,ln cadrul dezbate

rilor asupra problemei .securității 
europene, reprezentantul Asociației 
romfine pentru Națiunile Unite. 
Mlrceâ Andrei, a scos In evidență 
activitatea susținută a României In

*

SOFIA 12 — Corespondentul Ager-' 
pres, C. Amarlțel. transmite : Vineri 
s-nu Încheiat la Sofia lucrările Reu
niunii reprezentanților partidelor șl 
organizațiilor țărănești șl al mișcă
rilor cooperatiste in problemele se
curității, europene fi colaborării pe 
continent. în ultima zi n lucrărilor, 
parilcîpanțll la reuniune au adoptat 
6,'decjarațle de .'protest Împotriva 
iujrcslunll S. U. A. in Vietnam și un 
apel către pattîdele șl‘ organizațiile 
țărănești din Europa de a sprijini 
acțiunile inițiate pe continent pentru

ia qi ra 0 1

Comitetul Central al P.C. 
din Argentina ® h<>«w-
rea cu privire la convocarea' celui 
de-al XIV-lea congres — anunță zia
rul „Nuestra Pa labra", organul de 
presă al ăartldulid.

Dupâ aproape două luni 
de greVOf mun(;itorii de la Uzi
na de produse chimice din localita
tea franceză Salnt-Brîeuc și-au reluat 
activitatea, obținlnd satisfacerea 
unor revendicări privind Îmbunătăți
rea condlțliJor de viață sl de muncă.

La Pflnmnnjnn ffl avut loc 
cea de-a 10-a Intltaire de lucru ta 
cadrul convorbirilor preliminare din
tre reprezentanții organizațiilor de 
Cruce Roșie din R.PJD. Coreeană și 
Corcea de cud.

Protocolul comercial chi- 
nO-mOngOl, !n teSâtwă «ț schim
burile de mărfuri dintre .cele două 
țări pe anul 1972, a fost semnat .la 
Pekin. .

Partidul Dreptății din Tur
cia a anunțat câ va penrti- 
cipa Ia guvern 111 Îorafîuia ps 
care premierul desemnat, Suad Hoyrl 
Urguplu; intenționează să o alcătu
iască cu sprijinul principalelor patru 
partide din Turcia.

/I z

dreptată spre normalizarea ri dezvol
tarea raporturilor do cooperare Intra 
statele europene, In direcția-Înfăptui
rii xecurjtăjii pe continent.

Conferința a adoptat o serie de 
rezoluții. Rezoluția „Securitatea și 
cooperarea europeană" salută propu
nerile reîerltoare la convocarea unei 
conferințe asupra securității și coo
perării europene la care sa participe 
toate statele europene, precum șl 
S.U.A și Canada, șl invită toate ță
rile interesate să Întreprindă acțiuni 
In vederea pregătirii și ținerii ei dt 
mal curind posibil

*
convocarea conferinței general-eu- 
roperto. , -j

Membrii delegației româno au sub
liniat. în Intervențiile lor că țărăni
mea din țara noastră, cn și Întregul 
popor român,; este vital interesată Jn 

■ Instaurarea unor relații de tip nou 
ta viața continentalul european Ișl 
susține fără rezerve activitatea des
fășurată de guvernul României 
pentru a se trece la faza pregătirilor 
practice, tair-un cadru multilateral, 
a conferinței general-europane. j

I

HI VH-lea Congres ol 
Uniunilor profesionale din 
Hlbanla si_a 13jchelnt lucrările la 
Tirana. La congres a luat parte șl; o 
delegație a sindicatelor din România, 
condusă de Paul Nagy, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

I
La Cannes au fott date pubU- 
citd|li rezultatele celui de-al 
8-lea concurt internaftonal pen
tru reportaje de actualitate, ia 
care au participat 31 de orAa- 
nirms de televiziune din ZSȘtâe* 
IM. Marele premiu a recenit 
filmului britanic „R&tcaaM la 
Londonderry* (1:1.TIC.) ; Marele 
premiu pentru reportaje de ac
tualitate de tip „Magatin" — fil
mului olar.dec „Ultima coseedri- 
td“ (A.V.R.O.) .

Comitetul 
pentru o conferință popu
lara arabă Prlvln<1 mișcarea pa- i . »
lerdtaeanâ de rezistență a hotărit. 
după o reuniune de dnd zile, ca 
lucrările proiectatei conferințe efl În
ceapă in cea de-a doua parte a lunii 
septembrie, ta capitala libaneză. La 
reuniunea comitetului au nartldnat 
reprezentanții a 17 partide si orga
nizații politice din Egipt, Libia, Si
ria, Irak, Republica Democratică șl 
Populară a Yemenului, precum șl 
din partea Organizației pentru E21- 
Jberaxea PaleșUneL
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Dupâ o întrerupere do 14 zile, greva color 239 COD de muncitori feroviari 
din Marea Britonio a fost reluate pînâ ciad administrația editor ferate 
va satisface revenaicdrile greviștilor. Gârile au redevenit pustii, așa cum 
se vede In fotografia de mai sus, caro redd un aspect din stația londo

neză „Liverpool*

ia ohcille postate ri dlfuzortl din întreprinderi n institupi Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPItkSFAATEt.IA", București - -v. _ .. „ ------®SS»,
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