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Prima șarjă 
de alumină la Tulcea

Zilele trecute scriam că cea mai mare uzină de alumină 
din țară se află în pragul inaugurării. Ieri, uzina a intrat 

în funcțiune înainte de termenul planificat.

FRUCTUOASA
pentru ambele părți

STIMULA TO ARE 
pentru dezvoltarea relațiilor 

între state 
și cooperarea europeană 

pentru făurirea securității 

și consolidarea păcii

așa se desfășoară, în continuare
Gesturi semnificative de stimă și admirațieVIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

TULCEA (Corespondentul ..Scin- 
fen“. Tudorel Oancea). — 28 iunie 
1973, o dată memorabilă in istoria 
milenară a ..orașului poartă" la 
Delta Dunării : Ueina de alumină 
din Tulcea a început sâ producă 
înainte de termenul planificat. Este, 
deci, un nou rezultat de prestigiu 
al politicii parlidului de industria
lizare socialistă, de dezvoltare echi
librată a tuturor zonelor țârii, care 
conferă orașului de pe Dunăre o 
puternică dezvoltare economică și 
socială.

Pe dealul unde, in urmă cu trei 
ani. nu exista nimic, a aDărut. in 
toată splendoarea sa. uzina de alu
mină. o minunată dantelărie indus
trială in fier și beton. în uzină 
s-au montat 19 622 tone de utilaje 
de înaltă tehnicitate : ea se sprijină 
pe o ..pădure" de 16 099 piloni u- 
riași, întinzindu-sc pe multe hecta
re. Trei ani de muncă plină de dă
ruire și abnegație, trei ani de exa
mene trecute cu brio de construc
tori si montori. de nroiectanti si 
beneficiar : pentru că au existat și 
momente dificile, dar. nrintr-ostrin- 
să conlucrare, prin conjugarea efor
turilor, ei au știut să le biruie, să 
facă uneori din noapte zi. pentru ca 
uzina să intre in funcțiune cit mai 
repede.

...Tulcea. la ceasul nașterii alu
minei. izvor al metalului alb. în 
prezența constructorilor și a mon- 
lorilor, a colectivului uzinei, a 
membrilor birourilor județean și 
municipal de partid, a unei nume
roase asistențe, se elaborează prima 
șarjă de alumină. Noua uzină — 
cea mai mare si cea mai modernă 
uzină de alumină din tară — este, 
de fapt, un preludiu, pentru că Tu.1- 
cea se află înscrisă puternic in dez
voltarea economică și socială a ță
rii cu multe alte obiective in
dustriale. Prilej de mindrie pentru 
tulceni, dar și de hotărire fierbinte 
de a da viață obiectivelor stabilite 
de partid, hotărire reafirmată in 
telegrama adresată C. C. al 
P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune, in
tre altele :

..Eveniment de însemnătate isto
rică in viața economică a .județului 
Tulcea. punerea in funcțiune a ce
lui mai puternic și mai tinăr obiec
tiv industrial din județ deschide o 
nouă perspectivă în dezvoltarea in
dustrială a județului nostru, con
cretizată printr-o economie moder
nă, avansată, infloritoare. Prin pu
nerea in funcțiune a Uzinei de alu
mină de la Tulcea. al cărei iniția
tor ați fost, se concretizează in

fapte politica științifică a partidu
lui nostru, urmată cu consecvență 
de dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
dezvoltare armonioasă a tuturor zo
nelor. de repartizare rațională a 
forțelor dp producție pe infreg cu
prinsul țâri.’ Această măreață rea
lizare, imnrc nă cu celelalte obiec
tive construi 1? sau aflate in con
strucție. va inscrie județul Tulcea, 
de aici incinte, tot mai mult in rin- 
dul județelor industrializate aie ță
rii. Mulțumindu-vă din toată inima 
pentru abnegația, dăruirea și înal
tul patriotism cu care conduceți 
destinele întregului popor pe dru
mul luminos al socialismului și co
munismului, pentru sprijinul mul
tilateral acordat și prețioasele indi
cații date cu ocazia vizitelor efec
tuate la Tulcea, pentru înălțarea 
cu succes a uzinei de alumină, ne 
folosim de acest minunat prilej 
pentru a ne reînnoi angajamentul 
luat in fața dumneavoastră, de a 
obține in cursul acestui an, an ho- 
tărîtor pentru înfăptuirea cincina
lului înainte de termen, o produc- 
ție-marfâ peste sarcinile planificate 
in valoare de 14 milioane lei".

• „Admirăm realizările națiunii române44.

• „România are merite deosebite în promovarea 
destinderii, a unei politici noi în Europa44.

• „Trebuie să vă fim recunoscători pentru această 
politică de perspectivă largă44.

• „Dumneavoastră constituiți pentru noi nu numai 
simbolul unei politici înțelepte, ci și reprezentantul 
poporului român față de care ne simțim deosebit 
de apropiați44.

Joi. cea de-a treia zl a vizitei 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în Republica 
Federală Germania, a continuat, în 
fapt, dialogul fructuos desfășurat 
la Bonn și Gymnich. Cadrul defi
nit în timpul convorbirilor politice 
la nivel înalt româno—vest-g'er- 
mane, dorința reciprocă de a se ac
ționa în continuare pentru dezvol
tarea colaborării și cooperării re
ciproc avantajoase, de a găsi noi 
forme și mijloace care să permită 
diversificarea colaborării, pe mul
tiple planuri, au fost întregite de 
contactul direct și nemijlocit cu 
realitățile țării gazdă.

Obiectivele economice înscrise 
pe agenda vizitei au fost. în felul 
lor, adevărate imagini-etalon ale 
dezvoltării industriale a R.F.G., re- 
prezentînd, totodată, grăitoare 
mărturii ale colaborării și coope
rării dintre aceste uzine și între
prinderile similare din România.

La ceasurile dimineții, elicop
terele în care călătoresc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, persoanele oficiale ro
mâne care îi însoțesc, precum și 
Gerhard Jahn, ministrul federal al 
justiției, împreună cu soția, își iau 
zborul de pe o pajiște din vecină
tatea reședinței, îndreptindu-se 
spre Oberhausen.

La aterizarea pe platforma din 
incinta uzinelor ..Gutehoffnungs- 
hiitte", oaspeții sînt salutați cu 
deosebită cordialitate de Willy 
Weyer, vicepreședintele landului 
Renania de nord-Westfalia, mi
nistru de interne, și de dr. Peter 
von Menges, președintele consiliu
lui de administrație al concer
nului. Sînt prezență, de asemenea. 
Luise Albertz, primarul general al 
orașului Oberhausen, Raimund 
Schwarz, directorul general al 
Administrației orașului Oberhau
sen.

(Continuare în pag. a Il-a)

MOMENT REMARCABIL PE SOMEȘ : A FOST STRĂ

PUNS TRONSONUL DE LA CONDUCTA PRINCIPALĂ

CU DOUĂZECI DE LUNI 
MAI DEVREME

Ceea ce reprezintă încă un pas spre intrarea în funcțiune 
a hidrocentralei de la Mărișeiu cu cel puțin 6 luni înainte 

de termen.

Iată cîteva din declarațiile cu care gazdele — manifestindu-și 
respectul și prețuirea — l-au întimpinat ieri, în orașele 
și uzinele vizitate, pe conducătorul statului român.

ÎN CURSUL ZILEI DE IERI:
• Vizitarea uzinelor de construcții de mașini „Gute- 

hoffnungshiitte" de la Oberhausen
• Dejun oferit de primul ministru al landului Saxonia 

Inferioară la Hanovra
• La uzinele constructoare de automobile „Volkswa

gen" de la Wolfsburg
• Dineu oferit de președintele Senatului orașului 

Hamburg

CLUJ (Corespon
dentul „Scînteii", Al. 
Mureșan). — Printre 
obiectivele cele mai 
importante care con
diționează punerea in 
funcțiune înainte de 
termen a hidrocentra
lei subterane de 220 
MW de la Mărișeiu 
— cea mai mare din 
cadrul Sistemului hi
droenergetic de pe 
Someș — se numără 
și aducțiunea princi
pală, lungă de 9 km. 
Ieri, la prinz, pe a- 
cest șantier a avut loc 
un eveniment remar
cabil : străpungerea
tronsonului de 2 671 m 
intre Valea Leșului și 
castelul de echilibru, 
lungimea excavată a- 
tingind la această 
dată circa 7 km. Mo
mentul străpungerii

tronsonului a fost 
deosebit de emoțio
nant ; formațiile de 
lucru conduse de mi
nerii Viorel Moldovan 
și Gheorghe Poale- 
lungi, care, de mai 
bine de doi ani. se 
luptă cu roca dură a 
muntelui, s-au intil- 
nit cu 20 de luni in 
avans față de grafic.

Străpungerea aces
tui tronson cu mult 
înainte de termen 
permite începerea in 
avans a lucrărilor de 
betonare, injecție ș.a. 
Se eliberează astfel 
importante mijloace 
de transport și forță 
de muncă, ce vor fi 
utilizate la alte lu
crări, reducindu-se 
cheltuielile de pro
ducție cu peste 3 mi
lioane lei. După cum

ne informa ing. Radu 
Scuteinicu, șeful șan
tierului de la Mări
șeiu, lucrările la toa
te obiectivele se află 
in avans cu 6—8 luni 
față de graficul gene
ral. Conducta forțată 
va fi gata in curind 
pentru montaj ; se 
încheie lucrările de 
finisaj la galeria de 
fugă, iar la centrala 
subterană a început 
betonarea platforme
lor de montaj al tur
binelor. Toate aceste 
rezultate sint dovezi 
certe ale hotăririi 
constructorilor de a-și 
respecta angajamen
tul asumat : hidro
centrala de la Mări
șeiu va da energie ță
rii cu cel puțin 6 luni 
mai devreme față de 
prevederile din grafi
cul general.

La marile uzine constructoare de mașini grele

In hotele de producție, oaspeților le sînt prezentate piese de înaltă tehnicitate produse aici.

„Gutehoffnungshutfe" din Oberhausen Sterkrade :

Călduroasă manifestație de simpatie,

COMUNICAT 
COMUN 

cu privire la vizita 
în Republica Socialistă 
România a delegației 
frontului de [liberare 

din Mozambic (FREIIMO) 
In pag. a V-a

ACTUALA VIZITĂ, 
UN MOMENT DE VÎRF

AL COLABORĂRII 
DINTRE ROMÂNIA 

ȘI R. F. GERMANIA 
(Revista presei vest-germane) 

în pag. a Vl-a
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

Citadela industrială de la Oberhausen intimpină 
pe solii poporului român cu respect și admirație, 

cu tradiționalul salut mineresc: „Noroc bun!“
Un mare număr de muncitori și 

tehn c . prm’re care Si român; 
a»'-' ia aici. întimpi-
nâ cu denseb tR bucurie, cu senti- 
mfcnt**  de aleasă prietenie si sti
mă o? conducător'.)! României s<«- 
c’i’. s'e Pretutindeni este arborat 
draoei’.f de stat al tari noastre 
Ao'a ’.'elor. urărilor de bun venit 
;■ $5> adaugă momentele sătbăto- 
ros*'  âle scandărilor ..Ceausescu— 
Rsmâ na"

Uzinele constructoare de mașini 
gre.® d i Oberhausen-Sterkrade se

rlDumne0''Oastrâ constituții pentru noi nu numai sim
bolul unei po-’tici înțelepte și curaioase in interesul 
destinderii și al contactelor dintre țările Europei, indife
rent de orînduirea lor socială, ci și reprezentantul po
porului român, față de care ne simțim deosebit de apro- 
piați.

Admirăm realizările noțiunii române, care sînt legate 
de inițiativa și energia dumneavoastră și care au trans
format și modernizat hotărîtor înfățișarea industrială a 
țării dumneavoastră și, prin aceasta, au determinat creș
terea prestigiului ei în lume".

Cuvintul președintelui 

consiliului de administrație 
al concernului, 

Peter von Menges
.. Domnule președinte.

în numei® concernului „Gute- 
hoffhungshuttă". al tuturor salaria 
ților care lucrează in uzinele con
cernului si al oaspeților prezențj 
aici, in onoarea dumneavoastră, vă 
urez din suflet dumneavoastră, 
doamnei Ceaușescu și membriloi 
suit®. dumneavoastră un cordial 
bun sosit în inima Ruhrului. pc 
psmîntu! unei întreprinderi in 
care de peste 200 de ani se fabri
că mașini-unelte.

Vizita dumneavoastră, domnule 
președinte, constituie pentru noi o 
deosebită onoare și bucurie.

Dumneavoastră constituit! pen
tru noi nu numai simbolul unei 
politici înțelepte și curajoase in in
teresul destinderii și al contactelor 
d.n’re țările Europei, indiferent de 
orînduirea lor socială, ci și repre
zentantul poporului român, fată de 
car-e ne simțim deosebit de apro- 
piâti

Admirăm realizările națiunii ro
mâne. câre sint legale de inițiativa 
p energia dumneavoastră și care 
au transformat și modernizat hotâ- 
ritor înfățișarea industrială a țării 
dumneavoastră și. prin aceasia. au 
determinat creșterea prestigiului ei 
In lume.

Grupul ..G.H.H.". cu unitățile 
tale de producție, repartizate pe 
ntreg teritoriul Republicii Fede
rale Germania, cu cei aproape 90 
le mii de salariați ai săi. se simte 
egat in mod deosebit de econom.a 
■t «mâniei.

Tehnicienii noștri sint mindri că 
iu putut contribui ătîl la con- 
truirea Combinatului siderurgic 
ie ia Hunedoara cit și a celui de 
a Galați, ceea ce dovedește că ni- 
elul calitativ al tehnicii noa^’re 
ste apreciât și in tara dumnea- 
■c-aslră

Am oferit întotdeauna cu plăcere 
sifiiență tehnică si sprijinul nos- 
ru pentru dezvoltarea tehnică a 
ndustriei dumneavoastră șt pentru 
t'asarea produselor industriale ro- 
nânesti. considerînd că viața eco- 
iorr:că nu cunoaște cât cu sens 
mic • cel care ' rea să vînds tre
nd? sâ-'i B’ute parleneiul cb și a- 
estâ să poată v.ndi Astfel, prin- 
r-6 muncă în comun. riîr?ă. dar 
lină de încredere reciprocă, des- 
ă.sura4ă de organizațiile econo
mice românești, de Ambasada ro- 
-.ână din RFG șl de sorietâtile 
oas’re. am creai avei climat care 
â constituie ba'» încrederii în vii- 
pr
Delegații colectivelor de salariați 

zrmâni care lucrează temporar la 
MAN" si „Kirchfeld" — firme 
le concernului nostru — sînt co

numără printre principalii parte
neri ai firmelor românești Multe 
mașini si utilaje purtind marcă 
aceste, prest'gioase uzine se află 
in dotarea întreprinderilor din 
Rosita. Galati. Constanța.

în fata mulțimii aflate pe pla
toul de la intrare. președintele 
\ c-'lâ- Ceaușescu. tovarășa Elena 
Cetv.'Wscu sînt salutați de Peter 
von Menges, președintele consiliu
lui de administrație al concer
nului.

laboratori tehnici apreciați, con
stituind. de asemenea, garanții ale 
cooperării, ca și produsele reali
zate prin conlucrarea întreprinde
rilor românești cu cele ale concer
nului „G.H.H." Aceste produse am 
dori să vi le prezentăm ulterior.

Eu cred, domnule președinte, că, 
datorită inițiativei dumneavoastră, 
ar trebui să construim in comun 
un edificiu și mai mare pe acest 
fundament confirmat în practică 
atît de societatea mixtă cu firma 
,.Renk“. care poate constitui un 
model de referință pentru alte 
proiecte similare de viitor, ca și 
de cooperarea în domeniul elabo
rării fontei și oțelului, al prelucră
rii oțelurilor și al industriei meta
lelor neferoase intre Ministerul 
Industriei Metalurgice din Româ
nia și firme ale concernului 
„G.H.H.".

Astăzi, cînd se vorbește mult 
despre cooperare, noi ne putem 
referi la realizări obținute pe fun
damentul trainic al unor contracte 
și licențe existente. Menționez. în 
această privință doar colaborarea 
dintre uzinele de autocamioane 
Brașov si M.A.N.. precum- și din
tre „Schlopmann" și Uzina pentru 
osii și boghiuri din Balș.

Domnule președinte, noi știm 
să prețuim încrederea ce ni s-a 
acordat și sîntem convinși că re
zultatele colaborării vor fi folosi
toare pentru ambele părți.

Veți vedea acum cîteva din 
produsele construcției de mașini 
grele pe care vrem să le fabricăm 
în viitor in comun in România. 
Veți vedea în funcțiune. în nțe- 
lă-:.le hamburgheze. o oțeiârie 
modernă, ale cărei componente 
principale provin din atelierele 
uzinelor „G.H.H." și „Sch'oe- 
mann".

Domnule președinte, noi sperăm 
că vizita dumneavoastră in Repu
blica Federală Germania va con
tribui. prin rezultatele ei. la pro
gresul economic al tării dumnea
voastră.

Ea va consolida, după opinia 
noastră, colaborarea pașnică a po- 
p arelor și. prin aceasta, va con
tribui la destinderea in Europa.

Sperăm că timpul scurt petre
cut aici, la Oberhausen, va râmi- 
ne in memoria dumneavoastră ca 
un bun p',pa« al acestei călătorii. 
Expnmind urările noastre de bine, 
pe care le nutrim fața de dum
neavoastră personal, față de Româ
nia și poporul dumneavoastră, 
vă adresăm tradiționalul salut al 
minerilor din aceasta zonă : „No- 
r- «c bun ( Aplauze).

Primit cu vii aplauze, ia cuvin
tul tovarășul N;colae Ceaușescu.

Cuvintul tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Domnule vicepreședinte al gu

vernului,

Domnule președinte al consiliu
lui de administrație.

Doresc să vă mulțumesc pentru 
primirea pe care ne-o faceți, pen
tru cuvintul de salut ce ni l-ați a- 
dresat astăzi. La rîndul meu. do
resc să vă adresez dumneavoastră 
un salut călduros. Doresc, de ase
menea. să adresez tuturor celor 
prezenți aici, muncitorilor concer
nului dumneavoastră, salutul mun
citorilor din Republica Socialistă 
România.

Sint bucuros că. în cadrul vizi
tei pe care o facem în țara dum
neavoastră. avem posibilitatea să 
vizităm și acest important centru 
industrial și muncitoresc.

într-adevăr. intre țările noastre 
s-au dezvoltat și se dezvoltă re
lații de colaborare economică, teh- 
nico-științifică. pe multiple pla
nuri. în această colaborare, între
prinderile dumneavoastră ocupă 
un loc important. S-au realizat o 
serie d colaborări bune. Ați enu
merat aici mai multe întreprin
deri românești la dezvoltarea că
rora au contribuit și întreprin
derile dumneavoastră. Am rea
lizat pînă acum mult: dar con
siderăm că, în cadrul progra
mului stabilit de pe acum cu gu
vernul Republicii Federale Germa
nia privind extinderea relațiilor 
dintre țările noastre și între între
prinderile dumneavoastră și cele 
românești, se poate — și trebuie — 
să se realizeze o colaborare mai 
largă. Ați enumerat, in acest sens, 
cîteva domenii, precum și faptul

„Aceste piese vor fi turnate in viitor 
in România“-o inscripție care exprimă 

sintetic cooperarea in acțiune
Oaspeții sînt apoi conduși spre 

hala de producție a utilajului greu 
pentru centrale electrice nucleare, 
înainte de a ajunge la acest obiec
tiv, se opresc în fața unui auto
camion care are înscrisă pe capotă 
inscripția „ROMAN". Este o repre
zentare plastică a cooperării în ac
țiune între uzina brașoveană con
structoare de autocamioane și cea 
de aici. Se vizitează. în continuare, 
hala unde se realizează utilaje 
complexe pentru industria energe
tică. și. îndeosebi, pentru cea mai 
modernă ramură a ei — centralele 
nucleare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
se oprește în fața unei piese care 
poate rezista. In funcțiune, la o

„0 zi fericită in
spun muncitorii români care

se specializează aci
în timp ce sînt străbătute halele, 

conducătorul român este salutat de 
numeroși muncitori. El se oprește, 
le strînge miinile. La un moment 
dat se aude „Bine ați venit, iubite 
tovarășe Ceaușescu". Șeful statului 
român și tovarășa Elena Ceaușescu 
se opresc și stau de vorbă cu mun
citorii si specialiștii români aflați 
aici. Printre ei se numără Eugen 
Băncilă și Ion Cristian, de la uzi
nele „Steagul roșu" din Bra
șov. „Este cea mai fericită 
zi din viața noastră", ne declară 
aceștia. în țară am avut adesea 
prilejul sâ-1 primim pe tovarășul 
Ceaușescu cu dragoste în timpul 
vizitelor de lucru pe care le-a fă
cut la Brasov. Și iată că acum, atît 
de departe de patrie. îi putem 
strînge din nou mina, ii putem ra
porta că aici ne străduim să fim 
demni de prestigiul țării Și mai e 
ceva. Astăzi dimineață, colegii 
noștri ve't-g°rmani au ținut să ne 
felicite, spunîndu-ne cit de mult îl 
stimează si îl prețuiesc pe condu
cătorul nostru".

Intr-n originală construcție. în 
formă de cort. împodobită în in
terior cu portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu încadrat de 
drapelele tării noastre, are loc o ma- 
n festare concludentă pentru evo
luția pozitivă a raporturilor de co

că urmează să ia ființă o societate 
mixtă. Sper că va fi un început 
bun și că vor urma alte colaborări, 
că vor lua ființă și alte întreprin
deri mixte.

România este hotărîtă să reali
zeze o dezvoltare rapidă a econo
miei sale, deci și a industriei. Pen
tru aceasta dorim să colaborăm 
larg cu alte state. în acest cadru, 
am dori ca și colaborarea cu în
treprinderile dumneavoastră — 
care s-a dovedit fructuoasă — să 
ocupe un loc tot mai important.

Sint bucuros că am văzut aici 
muncitori și specialiști români care 
lucrează in întreprinderile dum
neavoastră. pregătindu-se pentru 
întreprinderile sau pentru utilajele 
pe care le realizăm în colaborare. 
O serie de specialiști ai dumnea
voastră au lucrat în România. Spe
răm că vor lucra și în continuare, 
pentru că o colaborare largă inclu
de și participarea mai activă a 
specialiștilor la realizarea acesteia. 
Deci, pe lingă schimbul de utilaje, 
de mașini, un rol important îl ocu
pă schimbul de oameni, de specia
liști — care hotărăsc pînă la urmă 
buna colaborare dintre noi.

Doresc ca această conlucrare 
rodnică dintre întreprinderile dum
neavoastră și întreprinderile ro
mânești să contribuie la extinderea 
colaborării dintre țările noastre, să 
servească unei mai bune cunoaș
teri și apropieri, cauzei . păcii in 
general.

în încheiere, doresc să urez tu
turor oamenilor muncii din con
cernul dumneavoastră cele mai 
mari succese și să le adresez sa
lutul care se obișnuiește in Româ
nia : „Noroc bun !“ (Aplauze).

temperatură de 900 grade. In veci
nătatea ei se află o recentă reali
zare a specialiștilor de aici — o 
turbină de 50 megawați. Șeful sta
tului român apreciază înalta teh
nologie, precum și organizarea 
fluxului de producție.

în continuare sînt vizitate alte 
sectoare, de-a lungul cărora sînt 
expuse, ca într-o originală expo
ziție. piese pe care se află inscrip
țiile : „Aceste carcase vor fi tur
nate în viitor în România", „Ro
torul a fost tratat termic în Româ
nia". „Model al blumingului de la 
Hunedoara". „Modelul motorului 
M.A.N. Diesel, produs la U.C.M. 
Reșița".

viata noastră" -> 

laborare româno—vest-germane. în ' 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu este semnat contractul 
pentru constituirea unei societăți 
mixte cu participarea uzinei 
„Renk" — din cadrul concernului 
„Gutehoffnungshutte" — și a uzi
nei din Reșița și a întreprinderii 
noastre de specialitate de import
export. precum și o înțelegere re
feritoare la cooperarea in domeniul 
metalurgiei.

Apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se în
trețin cordial cu mulți dintre mun- i 
citorii și specialiștii români.

„Vă dorim multă sănătate și l 
succes deplin in vizita pe care o ' 
faceți în R. F. Germania", spune I 
muncitorul Petre Cernescu. în nu- ' 
mele tovarășilor săi.

Gazdele vest-germane îșl Iau un 
călduros rămas bun de la oaspeții 
de onoare, subliniind încă o dată 
bucuria de a-i fi avut în mijlo
cul lor.

în aplauzele muncitorilor vest- 
germanl, elicopterele îșl iau zborul 
spre următoarea etapă a vizitei — 
orașul Hanovra, puternic centru 
industria] al Republicii Federale 
Germania, bine cunoscut în lume 
pentru prestigiosul său tîrg indus
trial.

LA HANOVRA—CAPITALA LANDULUI SAXONIA INFERIOARĂ

Opinii în favoarea promovării și mai 
intense a schimburilor și cooperării 

cu România
La sosire, președintele Nicolae 

Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. precum și persoa
nele oficiale române care îl înso
țesc pe șeful statului nostru — Ion 
Pățan. George Macovescu. Virgil 
Actarian, consilierii și experții, 
ambasadorul României la Bonn — 
sint salutați de Alfred Kubel, pri
mul ministru al landului Saxonia 
Inferioară. împreună cu soția.

Coloana de mașini se în
dreaptă spre Stadt Halle. Aici, 
oaspeților le sînt prezentate ofi
cialitățile orașului. Președintele 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu se întrețin cordial cu 
primul ministru și cu soția sa. cu 
reprezentanți ai vieții politice și ai 
cercurilor de afaceri.

Tn continuare are loc un dejun 
oferit în cinstea șefului statului 
român și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță de 
caldă cordialitate, au fost rostite 
toasturi.

Luînd cuvintul. primul ministru,
Alfred Kubel, și_a exprimat 

bucuria deosebită de a-i putea 
saluta în landul Saxonia Inferioară 
pe președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și oe tovarășa Elena Ceaușescu.

In continuare, el a făcut o suc
cintă prezentare a acestui land, 
constituit în 1946

„în ce privește teritoriul, a spus 
primul ministru. Saxonia Inferi
oară. cu cei 47 400 kilometri 
nătrați ai săi. este, ca mărime, al 
do.iîea land din Republica Federală 
Germania. Ca populație - cu 7,2 
milioane locuitori — se află pe lo
cul al 4-lea. Economia Saxoniei In
ferioare a fost în trecut predomi
nant agrară. Abia după 1945, lan
dul și-a modificat structura econo
mică. într-un ritm din efe în ce mai 
rapid.

Pe lîngă centrele industriale ale 
landului, situate în jurul orașelor 
Hanovra. Braunschweig și Osna- 
briick, au apărut, de-a lungul 
coastei, industrii noi. în primul 
rînd în orașele-port Emden și 
Wilhelmshaven, cit și pe maluri
le Elbei inferioare. Wilhelmsha
ven este astăzi cel mai important 
port petrolier, el puțind primi 
tancuri petroliere de pînă la 
250 000 tone.

în continuare, primul ministru 
al landului s-a referit la modifi
cările survenite în structura popu
lației. ca urmare a industrializă
rii, și anume la creșterea masivă 
a populației ocupate în indus
trie.

Landul Saxonia Inferioară va 
continua să se orienteze în direc
ția industrializării, pentru care 
motiv guvernul landului a prezen
tat de curînd un program de per
spectivă pînă în 1985.

Primul ministru s-a ocupat apoi

LA UZINELE DE AUTOMOBILE VOLKSWAGEN
Interes pentru realizarea acțiunilor 

de cooperare proiectate; aplauze însuflețite, 
manifestări de simpatie din partea 

oamenilor muncii
După Hanovra, următoarea eta

pă a vizitei este Wolfsburgul, lo
calitate unde se află binecunoscu
tele uzine constructoare de auto
mobile „Vdlkswagen". La scara 
elicopterului, oaspeții sînt întim- 
pinați de Rudolf Leiding, preșe
dintele consiliului de administra
ție al firmei, de alți conducători 
ai concernului. Două tinere mun
citoare, îmbrăcate în salopete al
bastre, oferă buchete de flori to
varășei Elena Ceaușescu, Nume
roși muncitori și specialiști aplau
dă. fac semne prietenești cu mîna, 
dînd expresie bucuriei de a-1 pri
mi pe conducătorul României so
cialiste, de a-1 saluta pe bărbatul 
de stat care, prin neobosita sa ac
tivitate. s-a impus pe plan inter
național ca un promotor al poli
ticii de conlucrare pașnică între 
state, de colaborare fi înțelegere 

de relațiile concrete pe planul co
merțului exterior existente între 
țara noastră si landul Saxonia In
ferioară. dînd asigurări că guver
nul acestui land va face tot ce-i 
va sta în putință pentru a pro
mova in continuare comerțul cu 
Republica Socialistă România. în 
acest context, el a spus :

„în măsura in care firme din 
Saxonia Inferioară și întreprin
deri românești de stat vor con
veni asupra organizării unor u- 
nități productive comune în Româ
nia. ele se vor bucura de între
gul sprijin al guvernului landu
lui Saxonia".

Mai departe, primul ministru a 
amintit de relațiile bune existen
te pe multiple planuri între Re
publica Federală Germania și Re
publica Socialistă România, afir- 
mînd că landul său salută „fie
care pas nou menit să contribuie 
la destinderea in Europa, spre bi
nele tuturor popoarelor. Noi am 
remarcat că România are merite 
deosebite în această privință. Sta
bilirea la 31 ianuarie 1967 a re
lațiilor diplomatice între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Federală a fost un act dă
tător de noi speranțe, de încrede
re într-un viitor mai bun. într-o 
lume pașnică" — a spus el.

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

A luat apoi cuvintul tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind pentru salutul trans
mis și pentru cuvintele de apre
ciere rostite la adresa poporului 
român, tovarășul Nicolae CeaușeScu 
a spus :

„Sîntem bucuroși că. vizitind Re
publica Federală Germania, am 
putut veni și în landul Saxonia In
ferioară. care — după cite cunoaș
tem — are atît tradiții — cît și 
o industrie dezvoltată, o agricultu
ră bună.

Aș dori, la rîndul meu. să vă a- 
dresez dumneavoastră. domnule 
prim-ministru, tuturor celor pre
zenți aici și tuturor locuitorilor 
landului Saxonia Inferioară salu
tul meu cordial.

Ne aflăm de trei zile în țara 
dumneavoastră și, de pe acum, 
putem spune că avem, pe lîngă 
impresii deosebite, și rezultate 
bune. Desigur, nu vreau să anti
cipez asupra acestor rezultate, dar 
trebuie să spun că convorbirile pe 
care le-am avut personal, precum 
și convorbirile pe care le-au avut 
miniștrii și specialiștii români cu 
cei din Republica Federală Ger
mania au evidențiat posibilități 
noi de colaborare în multe dome
nii. De altfel, azi dimineață au 
și fost semnate unele acorduri de 

între popoare. La ferestrele celor 
14 etaje ale pavilionului admi
nistrativ, sute de oameni s-au 
adunat ciorchine, făcînd semne 
prietenești.

In salonul de expoziții din clă
direa centrală, -președintele con
siliului de administrație al con
cernului, Rudolf Leiding, prezintă 
pe scurt activitatea uzinei. Este 
un adevărat colos industrial, unde 
își desfășoară activitatea peste 
22 000 de muncitori. Zilnic, pe por
țile uzinei ies peste 3 500 de au
tomobile, care străbat șoselele din 
întreaga lume. Aici, la Wolfsburg, 
se află una dintre cele mai im
portante unități ale concernului.

Solii poporului român se îm
barcă în minimașini cu. motor ac
ționat electric și vizitează unități
le de producție — -secțiile ambu- 
tisaj-caroserie, vopsitorie, montaj 

cooperare între firme din țara 
dumneavoastră și întreprinderi ro
mânești".

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

V-ați referit la faptul că s-au 
redus schimburile economice între 
landul dumneavoastră și România. 
Firește, nu este aici locul să ve
dem cine este vinovat, dar în ce 
privește România, cred că de vină 
sint cei ce trebuie să exporte, să 
vîndă mai mult in Republica Fe
derală Germania, deci și în lan
dul dumneavoastră. Cu atît mai 
mult este de neînțeles acest lucru 
cu cît. în general, schimburile eco
nomice dini re România și Republi
ca Federală Germania au cres
cut an de an. Sper însă că veți fi 
de acord ca atît ministrul comer
țului exterior din țara noastră, 
cit și ministrul economiei dum
neavoastră și ambasadorul român 
să acționeze pentru a remedia în 
cel mai scurt timp acest neajuns 
și pentru a face să crească în mod 
simțitor schimburile în viitor. De 
altfel, peste puțin timp vom vizi
ta o întreprindere din landul dum
neavoastră cu care avem în ve
dere să realizăm o cooperare care, 
sper, să creeze o bază bună pens- 
tru extinderea- schimburilor; și a 
relațiilor economice în general,. 
deci sînt reale posibilități să .recu
perăm această rămînere în urmă și 
realmente să se obțină în 1974—1975 
o creștere simțitoare, care să ajun
gă la aproape 100 milioane mărci, 
dacă nu mai mult. diri partea 

^României la export', și cel puțin 
tot atît din partea dumneavoastră. 
Acgasta, ținînd>, sgama câ avem în 
vedere ca. în generai; sc'hiMb'urile 
economice și cooperarea dintre 
România și Republica Federală 
Germania să cunoască o dezvolta
re simțitoare îri următorii ani.

Vorbind de necesitatea dezvol
tării colaborării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat importanța 
promovării unor contacte mai 
strînse. care să dea posibilitatea 
de a identifica noi posibilități de 
a extinde această colaborare în toa
te domeniile de activitate. In înche
iere, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus :

„încă o dată doresc să vă mulțu
mesc pentru aprecierile pe care 
le-âți făcut la adresa poporului 
român și să-mi exprim speranța 
că relațiile dintre țările noastre 
vor cunoaște o dezvoltare conti
nuă, că în acest cadru se vor dez
volta contacte mai Strînse și cu 
landul dumneavoastră. Trebuie să 
schimbăm nu numai produse, dar 
și să intensificăm schimburile de 
oameni, de specialiști, pentru a ne 
cunoaște mai bine, pentru a rea
liza o colaborare tot mai bună. 
Propun să toastăm în sănătatea 
domnului prim-ministru, pentru 
relații bune între statele noastre ; 
în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor !“ 

general. Procesul de producție în 
flux este automatizat în cea mai 
mare parte, doar unele operațiuni 
de finețe executîndu-se mecani
zat. Se parcurge, de fapt, un ade
vărat drum al genezei automobi
lului „Volkswagen", de la cea mai 
măruntă piesă, pinâ la îmbarcarea 
produsului finit pe platforme spe
ciale de cale ferată. în fiecare 
zi părăsesc uzina 18 garnituri de 
trenuri.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu se o- 
presc pe parcurs, urmărind pro
cesul de fabricație, apreciind înal
tul nivel tehnic, calitatea produ
selor.

La sfîrșitul vizitei se revine la 
palatul administrativ, unde are loc- 
o convorbire cordială între to va-’

(Contlnuare in pag. a IlI-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

In republica federală germania

SOSIREA LA HAMBURG
Primire călduroasă în marele oraș portuar

în cursul după-amiezii. grupul 
de elicoptere cu care călătoresc 
președintele Consiliului de Stat, 
ceilalți oaspeți români a sosit la 
Hamburg, principalul port al țării 
și. totodată, cel mai mare oraș — 
avînd de altfel statut de land — 
din R. F Germania. Pe plat
forma de aterizare din apropierea 
turnului înalt al televiziunii au 
venit in intimpinare președintele 
Senatului (guvernul) ..orașului li
ber și hanseatic Hamburg'', care 
este. în același timp, și primar ge
neral — Peter Schulz, cu soția, 
președintele Adunării Legislative. 
Herbert Dan. cu soția, și alte per
soane oficiale.

Vizită la
In ciuda unei ploi în rafale. în 

jurul platformei de aterizare s-au 
strîns multi oameni, printre care 
muncitori și specialiști români care 
lucrează in cadrul întreprin
derii ARCOM la diferite ac
țiuni de cooperare cu R. F. Ger
mania, precum și cei aflați în 
acest oraș, cu prilejul expoziției 
..România salută Hamburgul", 
deschisă cu mai multe zile în 
urmă, și care se bucură în conti
nuare de un frumos succes. Ei 
aclamă, ovaționează, dau drumul 
la baloane roșii, galbene și albastre, 
scandează „Ceaușescu — Romă-

primărie
nia“. Este o manifestare deosebit 
de emoționantă, de dragoste și 
respect fată de bărbatul de stat 
care a făcut ca numele României 
să fie astăzi cunoscut și prețuit pe 
toate meridianele globului. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu se apro
pie, strînge mîinile care se întind 
din toate părțile.

Oaspeți și gazde se îndreaptă 
apoi spre Casa Senatului orașului 
Hamburg, pusă la dispoziția pre
ședintelui român și tovarășei Elena 
Ceaușescu ca reședință oficială.

Seara, conducătorul țării noastre 
este invitat să viziteze primăria 
orașului. Aici, în sala „Phoenix'1,

simbolizând reclădirea succesivă a 
orașului — ce a căzut in trecut 
pradă a numeroase incendii și dis
trugeri, dar care, aidoma păsării 
mitologice, a renăscut din propria-i 
cenușă, președintelui Consiliului de 
Stat ii sînt prezentați mem
brii Senatului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt rugați să semneze 
în Cartea de aur. Președintelui 
român i se înmînează, în semn de 
deosebită considerație, o medalie 
bătută special cu ocazia cinstei fă
cute orașului prin această vizită. 
Inalții oaspeți se întrețin cordial 
cu cei de față.

în cetatea automobilului „Volkswagen"

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE SENATULUI ORAȘULUI 
ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Se trece apoi în sala mare de 

festivități — sala imperială, deco
ra's cu splendide tapiserii și pic
turi murale ce înfățișează aspecte

Toastul președintelui 
Senatului orașului liber 
și hanseatic Hamburg, 

Peter Schulz
Excelențe,

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

nostru, dragi oaspeți din România, 
vă salut cordial aici. în localul 
primăriei noastre. Vizita dumnea
voastră, domnule președinte, este 
un punct culminant în dezvolta
rea relațiilor dintre România și 
Republica Federală Germania, ea 
subliniază în mod impresionant 
contactele multilaterale care există 
intre România și Hamburg și care, 
în acest an. au devenit deosebit de 
evidente prin vizita unei delega
ți: din Constanța, prin deschide
rea „Săptăminii românești" șî, 
acum, prin prezența dumneavoas
tră.

Dumneavoastră ne vizitați in
tr-o perioadă plină de evenimen
te. mai ales în direcția unor e- 
forturi eficace de consolidare a 
păcii, de intensificare a colaboră
rii internaționale. Mă refer la tra
tativele de la Helsinki și de la 
Viena. la perspectivele asigură
rii unei păci trainice in Europa.

Noi sintem conștienți de faptul 
că țara dumneavoastră. România, 
a contribuit în mod deosebit la 
promovarea destinderii, a înțele
gerii. a realizării unei atmosfere 
de bună vecinătate in Europa, la 
promovarea unei politici noi. în 
acest sens, un aport însemnat 
l-a constituit stabilirea relațiilor 
diplomatice intre România și Re
publica Federală Germania. Perso
nal. cred că trebuie să vă fim re
cunoscător; pentru această politică 
de perspectivă largă, pentru acest 
pas curajos și, totodată. încuraja
tor. Astăzi, primele succese ale a- 
cestei politic; au devenit evidente, 
vizibile pentru toată lumea. Co
laborarea dintre statele noastre a 
avut efecte pozitive nu numai asu
pra relațiilor concrete, ci, in gene
ral, asupra destinderii, a cooperă
rii, a securității in Europa. Țara 
dumneavoastră militează cu con
secvență pentru egalitatea in drep
turi a tuturor statelor, indiferent 
de orinduirea lor internă, pentru 
respectul suveranității și indepen
denței. neamestecul în treburile 
altor state. Hotărirea dumneavoas
tră de a păși pe această cale a 
însemnat o condiție importantă 
pentru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie dintre țările noastre.

Este acum in interesul nostru co
mun să nu îngăduim ca legăturile 
pe care le-am stabilit să fie în
trerupte, să continuăm să lărgim 
contactele intre Republica Federa
lă Germania și România pe planuri 
multiple, să cultivăm aceste con
tacte și să fundamentăm altele noi, 
pentru ca apropierea dintre țările 

din activitatea portuară a Hajnbur- 
gului, încă din cele mai vechi tim
puri — unde președintele Senatu
lui oferă un dineu în cinstea to

noastre să se realizeze pe căi mul
tiple.

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

Doar prin cunoașterea reciprocă, 
prin precizarea reciprocă cu toată 
claritatea a punctelor de vedere în 
problemele in care avem opinii 
diferite realizăm acea platformă 
pe care să putem așeza, pe un fond 
temeinic, problemele asupra căro
ra am ajuns să avem vederi co
mune.

Un element important al înțele
gerii noastre il constituie străda
nia comună de a depăși neînțele
gerile încă existente pe bătrînul 
nostru continent în vederea întări
rii și asigurării păcii.

Noi sperăm că relațiile dintre 
România și Republica Federală 
Germania vor face progrese, in 
primul rind, pe plan economic. 
„Săptămina românească" deschisă 
la Hamburg oferă multor cetățeni 
de aici, în primul rind oamenilor 
de afaceri, dar nu numai lor. o 
imagine complexă și impresio
nantă a posibilităților economiei 
românești, care a părăsit de mult 
poziția exclusivă a furnizorului de 
materii prime.

Eu sint sigur că vizita dumnea
voastră va contribui în mod sub
stanțial la dezvoltarea în conti
nuare și pe termen lung a rela
țiilor multiple dintre statele și po
poarele noastre. Noi am de
monstrat că este pe deplin posibil 
să-ți rezolvi problemele sociale și 
economice pe căi diferite și să con
lucrezi. in același timp. în intere
sul reciproc, că este posibil să 
mergi pe căi ideologice diferite și 
să pășești totuși împreună, in inte
resul destinderii și al înțelegerii, al 
consolidării păcii în lume. In acest 
fel, noi slujim pe cei care trăiesc 
în țările noastre, noi slujim pe cei 
care trăiesc în Europa, dar și pe 
cei aflați dincolo de continentul 
nostru. Hamburgul se declară pen
tru pace și eu știu că exprim cu 
aceasta și crezul politicii româ
nești. Acest lucru ne unește și ne 
dă speranțe pentru bătrinul nos
tru continent.

Vă doresc dumneavoastră și do
resc și pentru noi să păstrați Ham- 
burgului o bună amintire. Sînt 
convins că vizita dumneavoastră 
va contribui în mod hotâritor la 
întărirea bunelor relații dintre sta
tele noastre. în acest spirit, vă rog 
să toastăm în cinstea prieteniei 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Federală Germa
nia, dintre țara dumneavoastră și 
orașul Hamburg. (Aplauze). 

varășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

în cursul dineului, care a decurs 
într-o ambianță plină de căldură,

Toastul tovarășului

Hicolae Ceaușescu
Doamnelor și domnilor,

Aș dori să vă exprim mulțumi
rile noastre pentru salutul ce mi 
l-ați adresat și, totodată, să vă 
adresez dumneavoastră și locuito
rilor Hamburgului un salut cordial.

Sintem deosebit de bucuroși că, 
în cadrul vizitei pe care o facem 
în Republica Federală Germania, 
putem să vizităm și orașul dum
neavoastră. Intr-adevăr, Hambur
gul, atît în trecut, cît și astăzi, 
joacă un rol important în dezvol
tarea relațiilor dintre Republica 
Federală Germania și România.

Relațiile dintre România și Re
publica Federală Germania au cu
noscut o dezvoltare puternică în 
ultimii ani. Aceste relații s-au 
concretizat atît într-o extindere 
simțitoare a schimburilor economi
ce, cît și în cooperarea în produc
ție, în domeniul științei, culturii și 
alte sectoare ale activității umane.

Este adevărat că vizita pe care 
o facem în Republica Federală 
Germania are loc în condițiile cînd 
s-au realizat pași însemnați pe 
calea destinderii. Peste cîteva zile 
va începe conferința general-euro- 
peană. Trebuie să menționez și 
aici că în realizarea acestor pași 
pe calea destinderii a adus o con
tribuție pozitivă și colaborarea 
dintre statele noastre. România a 
acționat pentru a face ca lucrările 
conferinței general-europene să 
țină seamă de interesele tuturor 
statelor, ca ea să fie o manifesta
re reală a egalității depline în 
drepturi intre toate popoarele con
tinentului nostru. Sperăm că aceas
tă conferință va adopta documente 
și hotăriri care să dea mai multă 
siguranță și încredere fiecărei na
țiuni europene, că va afirma cu pu
tere principiile noi ale relațiilor 
dintre state —de egalitate, de res
pect al independenței — că va a- 
dopta hotărârea de a se exclude forța 
sau amenințarea cu forța în rela
țiile dintre state. Totodată, este 
necesar să se găsească căile pen
tru o largă colaborare economică, 
tehnico-științifică. prin eliminarea 
îngrădirilor care împiedică astăzi 
extinderea acestei colaborări. Spe
răm că reprezentanții țărilor noas
tre vor colabora și în cadrul a- 
cestei conferințe pentru triumful 
acestor principii, pentru o Europă 
mai dreaptă și mai bună. Știm 
că dacă vom realiza pași impor
tanți pe calea securității și păcii 
în Europa vom aduce prin aceas
ta o contribuție la pacea și co- 

a luat cuvîntul Peter Schulz.
A răspuns tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

laborarea în întreaga lume. Trebuie 
să pornim de la faptul că nu exis
tă o altă alternativă decît — sau 
o Europă a păcii și colaborării, sau 
reîntoarcerea la stările vechi de 
lucruri, de încordare. Trebuie să 
facem totul pentru a nu se mai 
reveni la trecut, pentru a asigura 
tuturor popoarelor Europei o via
ță liberă, independentă, de pace 
și cooperare.

Sîpt bucuros că în aceste zile, 
aici, la Hamburg au avut loc o 
serie de manifestări prin care au 
fost făcute cunoscute unele reali
zări ale României socialiste. In
tr-adevăr, poporul român depune 
mari eforturi pentru a construi so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată pe baza tehnicii și știin
ței celei mai înaintate. Am obți
nut rezultate bune. Știm însă că 
mai avem multe de făcut pentru 
a transforma România într-un stat 
înaintat din toate punctele de ve
dere. Dorim să extindem colabo
rarea cu toate statele, deoarece, în 
condițiile revoluției tehnico-știin- 
țifice, nu este posibil progresul 
nici unei țări fără o largă co
laborare cu alte state.

în cadrul relațiilor noastre cu 
alte state, Republica Federală Ger
mania ocupă un loc important, 
în cursul vizitei din aceste zile, 
în convorbirile pe care le-am a- 
vut, am ajuns la înțelegerea dea 
extinde și mai larg această colabo
rare. Vom fi bucuroși dacă vom 
intensifica colaborarea și cu între
prinderile din Hamburg.

Cunoaștem trecutul Hamburgu
lui, care a fost întotdeauna un cen
tru progresist și un puternic cen
tru muncitoresc, revoluționar. Cu 
atît mai mult sînt bucuros că pot 
cunoaște nemijlocit munca și pre
ocupările actuale ale cetățenilor, 
ale muncitorilor din Hamburg. 
Sper că relațiile dintre Hamburg 
și Constanța, precum și dintre lo
cuitorii Hamburgului și cei din alte 
localități ale României se vor dez
volta și mai mult în viitor.

Cu regretul că șederea noastră 
este destul de scurtă în Hamburg, 
doresc să exprim încă o dată satis
facția noastră că ne aflăm în mi
nunatul dumneavoastră oraș.

Doresc să ridic acest pahar pen
tru dezvoltarea și întărirea priete
niei și colaborării dintre România 
socialistă și Republica Federală 
Germania ;

pentru colaborare și pace în 
lume 1 (Aplauze).

Aci se nasc mașinile ce poarta cunoscutul însemn „VW"

In timpul vizitei la uzina constructoare de mașini grele G.H.H.-Sterkrade

LA UZINELE DE AUTOMOBILE 
VOLKSWAGEN

(Urmare din pag. a Il-a)
rășul Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele consiliului de adminis
trație al concernului.

înainte de a se despărți de oas
peții de onoare, domnul Rudolf 
Leiding, adresîndu-se șefului sta
tului român, spune : „Permiteți-mi 
să mulțumesc încă o dată pen
tru onoarea făcută de a ne vizi
ta. Ne bucurăm de faptul că, deși 
timpul dumneavoastră este dră
muit, ați găsit totuși răgazul de 
a veni și la noi. In urmă cu pu
țin timp am avut cinstea de a 
fi primit de dumneavoastră în 
România, cu care prilej am discu

tat problema cooperării între în
treprinderi românești de speciali
tate și concernul „Volkswagen", 
exprimîndu-ne interesul pentru 
stabilirea unei cooperări reciproc 
avantajoase. în urma celor văzu
te'de mine în România, am ajuns 
la‘ concluzia că se poate realiza o 
asemenea cooperare. Tocmai de 
aceea, alături de concetățenii mei, 
am salutat cu multă căldură vizi
ta dumneavoastră. închei expri- 
mîndu-mi dorința de a vedea în
făptuită cooperarea preconizată. 
Vă mulțumesc, domnule președin
te, pentru onoarea de a ne vizita".

Răspunzînd, președintele Consi
liului de Stat a spus : „Aș dori să 
vă - mulțumesc pentru primirea pe 

care ne-ați făcut-o aici, pentru 
faptul că ne-ați arătat cîte ceva 
din ceea ce produceți. Se poate 
spune că, în urma vizitei pe care 
ați făcut-o la București și a vizi
tei pe care o efectuăm acum la 
dumneavoastră, în cadrul vizitei 
în Republica Federală Germania, 
am putut să constatăm că există 
posibilitatea realizării unei co
laborări în producția de automo
bile".

Reportajul vizitei 
a fost realizat de

Ion MARG1NEANU 
Romulus CĂPLESCU 
Fotografii : Anghel Pasat 

Ion Dumitru
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Iob cu bob, Întreagă recoltă 
SĂ AJUNGĂ IN HAMBARE!

3X1

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:
Din toată
mima

Pr

Ploile din ultimele zile, in general hune pentru agricultură, iui 
aminei desfășurarea secerișului. întrunit cerealele vor da in cont in 
același lini» pe mari suprafețe, se cere ca toate pregătirile să (ic 
făruli' Dină in cri mai mic amănunt, Iar din momentul cintl va înțepe 
lucrul in cir.in. nici o aelerliunc să nu mai apară la mașini. Dc ase
menea, trebuie urmărit momentul cind «rinele dau in pire pentru a 
inccpc cu (oaie loițrle lucrările de recoltare, Timpul și modul cum 
se \m dcslasura lucrările \ or permite să se oldină un spor de pro- 
diK(ic sau, in văzul inlirzierllor. să sc înregistreze pierderi. Deci, ce se 
I. rr pentru ca lucrările să se desfășoare in cela mai bune condiții ?

’ i u-i din b- '-'țelc Olt. Ialomița și Prahova.

:entat

por

„probelor**

• Salcimul liliachiu : LUMINA — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.30: 20,45.
• Lumea se distrează : CAPITOL
— 9; 11; 13; 15; 17: 19; 21, la gră
dină — 20,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30.
• Antoniu și Cjeppatra : SCALA
— 9,30; 13; 16,15; 19.30? FESTIVAL
— !1; 12,30: 16; ip.30, la grădină —
20.30, GRADINA DINAMO — 20,30.
© Ultimul cartuș : GRIVITA — 
0: 11.15: 13.30: 16: 18,15: 20,30,
CENTRAL - 9.15: 11,30; 13.45: 16; 
18.15; 20.30. AURORA — 9; 11.15; 
13.30: 15,45: 18: 20.15, la grădină
— 20.30. TOMIS — 9; 11.15; 13.30;
15.45; 18.15; 20,45, la grădină —
20.15.
© Monte Carlo : PATRIA — 10; 
12.30; 15,|5; 18; 20.45. LUCEAFĂ
RUL — 8.30: Îl; 13.30; 16: 18.30; 
21. la grădină — 20,15.
• O zi mal lungă decit un an : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 13.15;
20.30.
• Simon Templar intervine :
BUCUREȘTI — 9; 11.15; 13.30;
16,15; 1H.45; 21, la grădină — 20,15, 
EXCELSTOR - 9: 11.15; 13.30; 16; 
13.15; 20.30. MELODIA — 9; 11.15; 
13.30; 16; 16.30; 20.45. MODERN — 
8,45; 11; 13.30; 16; 18.30; 21. la gră
dină — 20,30.
• cipriap Porumbescu : VIITO
RUL — 15.30; 19. ARTA — 15,30;
19. la grădină — 20.15.
© Fluturii sini liberi : FAVORIT
— 8.45; 11; 1’3.15: 15,30: 18: 20.30. 
BUZEȘTI - 9: 11.15: 13.30; ifi; 
18.15: 20.30. la grădină - 20.15.
• Veronica : UNIREA — 16: 18;
20. la grădină — '20.15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA - 9.45.
• C'e se Intimpiâ, doctore ? : 
DOINA — U; 13.30; 16; ig.15; 2".30. 
a Viva Marla - if); 12; 14, God- 
zda — 16,30. Atolul K — 18.30. O 
călătorie spre centrul pămintului

haine 
lei U

is-

vi

„Școala**
fazanilor

n

. timp de 23 de zile, 
pe ouă. in 

•Aduni Letca (Ilfov), de 
:1c. poiana s-a acoperit 
urile a nu mai puțin de 

pui. încă din primele 
•știa au și Început să 
■are încotro, spre... de- 
ea „mamelor" lor adop- 
mase imobilizate in- 

luielfi. prin care 
ii puii. Explica
te pui de fazani 
•și facă, din pri- 

iele clipe ale vieții, ..ucenicia" 
i mediul natura! al nădurii. 
eocrotiț: de cloșii. Incepind 
in toamnă, noua ..promoție" 
? fazani va popula diverse 
muri de vinătoare.

nui

te-

Decibelii

■fl

Uzina ..Vulcan" din Capitală 
ie afla in căutarea unei soluții 
noi pentru anunțarea pauzelor 
șj a trecerii de la un schimb la 
altul. Cineva St-a adus aminte 
de vechea sirenă a fabricii. 
..Buna și asta, la o adică'* * — 
și-nu spus cei însărcinați cu re
zolvarea acestei probleme. >’«. 
d- cităva vreme, arhaicul sem
nal sonor al sirenei se face 
a-jzit nu numai in incinta mi
nei. dur și pe străzile din jur, 

sună de se cutremură pc- 
''■umat pe strada Serpent 
zgomotul înregistrează — 

’ătorile Inspectora- 
I municipiului 

număr de de- 
fafâ de 

Drept

unde 
reții 
Borj

limita 
pentru 

a trebui să-si Qă- 
si.-tem de semna- 
urmind să fie 

acere.

Depășire 
interzisă

Un â ui-'camion a! Ir/re prin
derii electromon’.aj Cîmpina 
circula pe drumul județean 
I. L. Caragiate-Moreni. Pe plat
forma sa se afiau nu mai puțin 
de 29 de persoane. O cursă deo
sebită. care trebuia să-l în
demne pe șoferul Ion Ciufu la 
prudentă. Dumnealui insă era 
grăbit In aprop-.ire de satul 
Ghirdoven. a efectuat o depă
șire r.treeinamentară. Autoca- 
mior.ji afiat plină viteză --a 
izbit intr-o basculantă care 
nea dm sens opus In urma 
cestei tamponări, 9 călători 
fost răniți.

a- 
au

Triumvirat 

m i

penal
Simte 

primul 
lea — 
derea i 
tari de servicii 
geș), aveau un f 
Jlie Vlad, contabil-țef la 
treprinderea de construcții 
grcizootehnice Prundu. 
zi s-au giudit -n pună la 
o abatere in stil mare, 
mii doi t-au făcut 
tremă celui de-al i
cantitate de tablă, 
confirmat primirea. •____ _____
scos din bancă 100 (M<> let. după 
care au procedat, ’rațrște. la 
împărțeală. Verificările ulte
rioare au srog insă escroche
ria la ireala. Acum, cei trei 
i - avea i-it?:/.". coman
da fermă a instanței de jude
cată.

icu ți Ion Răboacă, 
'■ir, iar al dot- 

coniabil-șef la întreprin
de. de pres- 
efănești (Ar- 

bun amic : 
ln- 

a- 
Intr-o 

cale 
Pn- 

că-i li- 
treilea o 

Acesta a 
ceilalți au

Rubrica redodotâ de
Dumitru TIRCOB
Gheorqhe DAVID 

si corespondenții „5cinleii4
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SE LUCREAZĂ 
IN FLUX CONTINUU

i

i

agricole din judelui 
Pil >•■’.-/ eșț< ip toi. Pma 
acum a fost recoltat orzul de pe 
1300 hectare din cele 7 500 aflate 
in cultură și mai mult do 250 hec
tare tu răcită din cele 4 275 hecta
re cit se cultivă in cooperativele 
agrirole din județ. In unele unități, 
ca de exemplu Vădastra, Drano- 
vaț. Sto: cănești și altele, s-a În
cheia' secerișul orzului și s-au in- 
sămințat cu operativitate impor
tante suprafețe cu porumb in cul
tura dublă. în sudul județului, 
undo păioarele ajung mai repede 
la maturitate, a inceput și seceri
șul griului.

în ziua de 27 iunie a.c., coman- 
darrțt nty) județean ;<1 campaniei a- 
£ icnie. intr-o ședință operativă de 
lucru, a stabilit noi măsuri pentru 
buna desfășurare a secerișului, a 
c lm laiic lucrări de sezon. S-a hotă
rî: asț'eț Cg, pină la 2 iulie, si se 
încheie atit secerișul orzului, cjt și 
rel al raniței Pentru aceasta. 45 
de comb ne C 12. 154 combine C l 
■: C 3. precum și 51 prese de balo
tat paie vor lucra in unitățile din 
sudul județului, urmind ca apoi, o- 
datâ cu maturarea lanurilor, mișca
rea utilajelor să sc facă in sens in
vers De asemenea, pentru elibera
rea rapidă a terenului, la fiecare 
două combine este repartizată cile o 
presă de balotat paie, prevăzută cu 
sănii pentru transportul baloților la 
capetele tarlalelor. După acestea, 
chiar din aceeași zi urmează trac
toarele la arat, pregătirea terenu
lui și insămințat. lucrlndu-se ast
fel in flux continuu. S-a stabilit 
ca dună orz. mazăre și raniță, pină

2 iulie să se insămînțeze 
8 000—9 000 hectare cu porumb. 
Intrucit o parte din lanurile de 
griu vor fi recoltate manual, după 
un plan bine stabilit in fiecare 
cooperativă agricolă. este posibil 
ca pină pe 5—6 iulie, deci in li
mitele timpului optim, să se irea- 
mințeze intreaga suprafață — 12 000

La sfirșit de sâpiămînă in Capitală 
COMPETIȚII DE MASĂ

• PE STADIOANELE TD ;:*'ETU-
LUI. P.T.T. și C.P.B. vor avea loc. 
incepind de astăzi pină duminică 
inclusiv, finalele fa--- municipale a 
„Săplăminii sporturilor olimpice", 
întrecerile --e d^siășcora la <.'lt;tLsm 
(triatior. — sărituri și arun
cai'.). handbal, fotbal, tir. voie:. 
Astăzi și miine, comue’lțțlle încep 
la ora 16. ir.r la ora B.3ÎI.

• PE STADIONUL „VOINȚA"
(Șoseara P.p- a, capătul tramvaiu
lui 5). . dună-amiază (de la ora
16.3U) >e ■ i finalele „Cupei uce
nicului". ' - polisportivă (la
atie.r-m. folb<:.. baschet, volei, hand
bal) rezervată tinerilor elevi ai șco
lilor UCECOM.

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
De ieri, in moderna sa|ă de atle

tism din parcul sportiv „23 August**  
se desfășoară un mare turneu inter
național dc lupte grcco-romane și li
bere. In rindui competitorilor (peste 
200) se numără ș: cițiva campioni 
mondiali și mtdaliați olimpici. La 
marele turneu bucureștean sint pre- 
zenți luptători de autentică valoare 
internațională din 13 țări : Ceho
slovacia. Cuba. Elveția, R. D. Ger
mană. R. F. Germania, Iran, Iugo
slavia. Maroc, Polonia, Turcia. Uniu
nea Sovietică. Ungaria și România.

In primul tur al competiției de 
lupte libere, la categoria 52 kg, 
sportivul român Petre Cearnău a ob
ținut o aplaudată victorie la puncte 
in fața redutabilului luptător ira
nian D. Vaezi. în limitele categoriei 
74 kg. Ludovic Ambruș l-a învins 
prin tuș pe cehoslovacul M. Mușii.

în turneul de greco-romane. Ma
rin Dumitru (categoria 57 kg) l-a in- 
v.ns prin descalificare pe maghiarul 
J. Szdnyi.

Competiția continuă astăzi dimi
neață cu începere de la ora 9.00 și 
după-amiază de la ora 17,00.

Pe apele Snapovului incen astăzi 
întrecerile celei de-a X-a ediții a 
„Regatei Snagov" la canotaj acade
mic, Ca de obicei, la competiție — in 
afara celor mai buni canotori din 
țara noaslrâ — și-au anunțat partici
parea (majoritatea au sosit ierj la 
București) și sportivi și sportive de

INFORMAȚII

I Joi s-a deschis in București, la 
Cass dc cultură a Insif liului ro
mân per.tru relațiile culturale cu 
străinătatea, expoziția de desene 
..Copilăra rpea".

Exnoz ii;< snipcază 170 de cua- 
t:i ale micilor ucenici ai neneluiui 
din Aus'ralia. Elveția. Frânte. H. F. 
Germania. Italia, Israel. S.U.A.. Sue
dia si România, selecționate din a- 
Dioapfi 1 000 de lucrări ale pariic:- 
pan'ilor la concursul international de 
d<-M ne organ.zat de revista „Tri
buna României".

In alocuțiunile rostite La vernisaj. 
Paul Anehel. redactor-sef al rt.is- 
tej. ..Tribuna României" — organ de 

hectare — cu porumb. pre- 
vizută a se r- d.’.a ir) cultură du
blă. O inițiativă deosebită intilnilă 
la sta'umile neutrii mecanizarea 
agriculturii Vișina și Corabia: 
ținind seama că rapița trebuie re
coltată numai pe răcoare, pină la 
apariția soarelui, aici s-au organi
zat. pentru combinele „Gloria", 
două schimburi. Noaptea. com
binele lucrează la recoltarea ra- 
piței, cu mecanizatorul titular, 
iar ziua la secerișul orzului, cu 
cel de-al doilea schimb. în n- 
cest fel. forța mecanică este folo
sită cu maximum de randament. 
Comandamentul județean a hotărit 
generalizarea acestei experiențe 
pentru toate cele 117 combine C 12 
existente in stațiunile pentru me
canizarea agriculturii din județ. A- 
c.'l'ș: sistem de a se lucra la se
ceriș in două schimburi se va or
ganiza și la griu, cind umiditatea 
acestuia permite recoltarea și in 
timpul nouții. Sint măsuri care 
asigură desfășurarea secerișului in 
cele mai bune condiții.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînleii'

ANGAJAMENTUL
MECANIZATORILOR : 

ÎN 12 ZILE VOM 
TERMiNA RECOLTATUL

Județul Ialomița deține cea mal 
mare parte din vasta cimpie a Bă
răganului. Aici. 135 700 hectare cu 
cereale păioase așteaptă sece- 
rătorii în curind, ceie 2 000 com
bine. la care se adaugă alte 185 so
site din județele mai nordice, vor 
lua lanurile cu asalt. Toate utila
jele care vor lucra la recoltat au 
fost supuse unui ultim examen. 
..Pioile au aminat puțin secerișul, 
dar am avut răgaz să punem la 
punct unele neajunsuri constatate 
la recepție — ne-a declarat ing. 
Gheorghe Pescaru. directorul trus
tului județean de mecanizare. Cali
ficativul „apt pentru seceriș" pe

» LACUL PA NTELiMON va 
11 gurată dc-laica dimineață 
fora ji noua pi.s'ă olimpică pentru 
sporturi nautice. Cu acest prilej, 
echipaje și sportivi de frunte din 
secțiile de ca:..--canoe ale cluburi
lor din Capitală vor lua parte la 
concursuri alături de tineri caia- 
ciști și canoiști.

e» PE ALEILE DIN JURUL CIR
CULUI DE STAT, simbătă, de la ora 
17. vor avea loc întreceri populare 
;• T.îru posesorii de patine cu role. 
Organizatorii acestei interesante 
pompU.jții — clubul sportiv „Cpn- 
$ir'-iu!<,rul" — ne-au informat ieri că 
înscrierile se primesc direct la locul 
startului, celor mai bine clasați ur
mind a li sc oferi diplome.

renume din Cehoslovacia, Bulgaria, 
R. D. Germană, Uniunea Sovietică. 
In prima zi au loc cursele prelimina
rii. finalele urmind a se desfășura 
simbătă și duminică.

La velodromul Dinamo, trei zile de 
spectaculoase întreceri cicliste pe 
pistă. Competiția — organizată și do
tată cu trofeul ziarului ..Sportul" — 
reunește pe cei mai valoroși pistarzi 
din Bulgaria. Cehoslovacia, Ungaria 
și România. Primele probe — astăzi, 
de la ora 15.45 — sint viteză (tur
neu). urmărire pe echipe și cursa 
americană.

• Turneul internațional de tenis 
de la Wimbledon a programat pri
mele partide din turul III al probei 
de simplu bărbați. Campionul ceho
slovac Jan Kodes l-a învins cu 
6—1. 7—5, 6—2 pe J. Yuill (R.S.A.), 
suedezul Bjorn Borg l-a intrecut cu 
6—4. 6—4. 3—6, 2—6. 6—3 pe vest- 
ger mânui Karl Mei ier. iar englezul 
Roger Taylor a dispus cu 6—1, 5—7, 
6—4, 6—2 de cehoslovacul Jiri Hre- 
bec.

Rezultate înregistrate in proba 
de simplu femei (turul ID : Evonne 
Goo'.agong (Australia) — Jill Cooper 
(Anglia) 6—3, 6—1 ; Olga Morozova 
(U.R-S.S.) — Pat Coleman (Austra
lia) 7—5, 6—2 ; Kerry Harris (Aus
tralia) — Virginia Ruzici (România) 
6—1. 6—3 : Rosemary Casals (S.U.A.) 
— S. Mappin (Anglia) 6—3, 6—4.

ore?ă al Aaoclaliel „România" — și 
criticul de artă Ion Frunzetti au e- 
videriiiar lareul ecou a| concursului 
iii rindu! micilor creatori de frumos 
d;n marea majoritate a țărilor in 
care se difuzează revista, strădania 
acesi.ora rjc a ’.ransnune in imagini 
st ntimentele lpr de prietenie si pre
țuire fată de tara noastră si dodotuI 
român.

★

Stagiunea muzicală a Radiotelevi- 
ziunii s-a incheiat joi cu un concert 
susținut dc orchestra simfonică, di
rijată dc Iosif Conta, avind con
cursul solistic al cunoscutului pianist 
italian Fausto Zadra. 

carp l-au obținut mașinile ne dă 
siguranța că vom izbuti să ineho- 
ii m campania in 12 zile bune de 
lucru".

La secția de mecanizare Slobozia 
am surprins momentul cind se fă
cea o ultimă vi i ificarc la combina 
condusă de mecanizatorul Alexan
dru Stan. în ziua precedentă, co
misia de recepție găsise o defec
țiune. Se pierdea griu. în urma re
medierilor. proba a confirmat 
etanși itatca perfectă. Pi ezi nț» la 
această încercare, ca de altfel la 
tonte testele efectuate in timpul 
reparațiilor, ingincrul-șef al coope
rativei, Nieolae Crețu. și Petre 
Gheorghe. secretarul comitetului 
de partid, ne asigură că întregul 
parc de mașini din dotare — cele 
25 combini , IU prese. 32 de remorci 
și 35 dc tractoare — au fost verifi
cate și reparate cu grijă. „Singura 
greutate constă in faptul că ne lip
sesc 28 de cauciucuri — ne spune 
ing. Dumitru Sebastian, directorul 
S.M.A. Slobozia. Nu putem intra in 
campanie cu întreaga rezervă epui
zată și cu cauciucurile uzate".

La secția de mecanizare Perjeți, 
aliniate, gala să intre in lan. com
binele așieaptă semnalul. ..Grija 
pentru reparații dc calitate — ne-a 
spus mecanizatorul Vincențiu Gri- 
gorescu — pornește și de la stimu
larea celor mai buni mecanizatori 
in întrecere. Avem de insămințat 
700 de ha cu culturi succesive și 
trebuie să terminăm secerișul și să 
eliberăm terenul cit mai repede".

S.M.A. Andrășești : întregul parc 
de mașini este pregătit pentru cam
panie. cu excepția remorcilor. Dis
cutăm cu Dobre Șuteu. secretarul 
comitetului de partid. „în zece zile 
trebuie să transportăm la bază pro
ducția de pe 4 200 hectare. Ca să 
reparăm remorcile, am recurs la 
improvizații, pentru că piesele de 
care aveam nevoie nu le-am găsit 
nici la baza de aprovizionare de la 
Slobozia. Nu putem intra in cam
panie fără nici o rezervă".

în toate stațiunile de mașini 
agricole vizitate. Balaciu. Co
si mbești. Țăndărei. Cuza Vodă și 
altele, combinele sint gata să intre 
in lan.

Lucian CIUBOTARII^' 
corespondentu! .Scînleii'

MAȘINILE - DEPLASATE 
ÎN ZONELE PRIORITARE
Au mai rămas puține zile pină 

la declanșarea și in Prahova a 
campaniei de recoltare a nai oase
lor. Problema care >*■<■  mipe acum

A intrat în vigoare noul orar 
al curselor fluviale

A intrat in vigoare noul orar al 
curselor fluviale — ediția de vară — 
care va fi valabil pină la 30 septem
brie 1973. Potrivit noului grafic de 
circulație a navelor de pasageri, a- 
parținind Comandamentului marinei 
civile „NAVROM", pentru acest se
zon s-a avut in vedere o îmbună
tățire a servirii populației care 
lucrează și locuiește in zona șenalu- 
iui navigabil al Dunării, precum și 
realizarea unor legături mai lesni
cioase cu mijloacele de transport fe
roviare, rutiere și aeriene. De pildă, 
s-a mărit frecvența curselor zilnice 
și săptămipale pe rutele cele mai 
solicitate dc călători și turiști, prin
tre care Orșova — Moldova Veche. 
Drobeta Turnu-Severin — Qstrovu- 
Mare. Brăila — Piatra Frecăței, 
Brăila —Galați—Tulcca—Sul i na. Sf. 
Gheorghe și Chilia Veche. De aseme
nea, pentru satisfacerea altor cerințe 
legate de traficul local de pasageri și 
mărfuri, pe 12 trasee s-au pus in 
circulație nave moderne dc mare ca
pacitate-, printre care „Mehedinți", 
„Muntenia", ..Banat" și „Istria".

Alocarea unor importante fonduri, 
destinate dezvoltării și modernizării 
flotei noastre fluviale, precum și 
dezvoltării unor porturi dunărene, 
s-a reflectat in faptul că. in actua
lul cincinal, volumul anual al trans
portului de călători a ajuns la 
1 800 000. Potrivit unor estimații, in 
cursul acestui an. la bordul motona
velor noastre de pasageri vor că
lători cu 65 000 mai mulți pasageri 
decit in anul trecut.

(Agerpres)

PROGRAMUL I

9.00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 60-a.

9.30 O viață pentru o idee : Dr. 
Ignaz Semmetweis (II).

10,00 Telex.
10,05 Vizita șefului statutul cam

bodgian, prințul Norodom 
Sianuk, in zonele eliberate 
din Cambodgia.

10.25 Aiișamblurf folclorice : „Mu
gurel de cintec românesc" — 
emisiune realizată in colabo
rare cu ansamblul „Rapsodia 
română".

10.40 Cronică la o aniversare.
11.00 Portativ '73.
11.40 Roman foileton : „Femeia !n 

alb". Episodul V.
12.30 Moment coregrafic cu Cris

tina Hamei și Pavel Rotaru.
12.40 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanului.
13.00 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teleșcgală • Fizică : 

Structură nucleului atomic 
• Ișloria Homâplei : Socie
tățile culturale — tribune ale 
patriotismului.

17.30 Curs de limba englezA. Lec
ția a 59-q.

18.00 Telex.
18.05 Tragerea Loto.
18.15 Cum vorbim.
18,35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii autq.
18.50 Teiecpnferlnțâ de presă, invi

tați ; Nicolae Xelcu. directo
rul NAVROM-Constanța. șl 
Gheorghe Catrinescu. direc- 
’or tehnic in Centrala Indus
trială pentru construcții na- 
vaîe Galați.

19,20 1001 de seri, 

cu cea mni mare acuilate «iste cea 
a definitivării luturor proEătniIor. 
verificarea si oreharea combine
lor. a celorlalte utilaje care vor 
concura la strinsul grinelor do pe 
ogoare. După cum sinlem infor
mați do inainerul-sef al trustului 
județean S.M.A.. Eugen Radovi- 
cpncu, combinele. Dresele de balo
tai. remorcile destinate transpor
tului. in majoritatea lor. sint cala 
pentru start. In stațiuni, acțiunea 
de recepție oslo anroane încheia
tă. Conducerile stațiunilor au luat 
măsura ca. pe linsă cele 23 de a- 
tolierc mobile existente, să fie a- 
menajate altele noi la secții si 
care să fio instalate no remorci, in
cit la orice eventualități să se poa
tă acționa prompt. Aceeași preocu
pare si in ceea ce privește nrc- 
s«»le de balotat. Ele au fost veri
ficate și. in prezent. la S.M.A. 
Buda. Bărcănesti. Inotesti si in 
alte nărti se confecționează sănii 
pentru transportul Daielor balotate 
la capătul tarlalelor.

In raidul nostru ne-am interesat 
și de organizarea muncii. Au fost 
asigurați oamenii necesari la sec
ții pentru schimburi nrelunEit'‘ si 
acolo unde se poate si pentru efec
tuarea lucrărilor in două schim
buri. cuprinzind in efectiv meca
nicii de atelier, pe cei din coope
rative. cit și oe acei coooeratori 
care au invătat in iarnă să minu- 
iască tractorul. La S.M.A. Buda. de 
exemplu, au fost întocmite tabe
lele nominale cu oamenii reoarti- 
zati ne schimburi. Toți aceștia au 
participat la oroba de îndeminare 
si de verificare a cunoștințelor teh
nice.

Comandamentul județean pen
tru coordonarea lucrărilor agricole, 
ținind seanța de stadiul de coacere 
a păioaselor, a repartizat forțele 
mecanice acolo unde se poate lucra 
cu prioritate. Astfel, de la stațiu
nile Mizil. Inotesti. Băicoi si Urlați, 
peste 35 de combine au decât spre 
ogoarele cooperativelor agricole din 
jurul Ploieștiului, unde coacerea 
orzului si griului este mai avan
sată. în unitățile agricole servite d’ 
S.M.A. Buda. secerișul ''a începe, 
in următoarele zile. La această u- 
nitale pregătirile au fost încheia
te. Ing. Vasile Lefter, directorul 
stațiunii, arăta in.să că in ceea ce 
privește aprovizionarea tehnico- 
materială mai sint încă greutăți. 
Bunăoară, pentru 5 combi pe lin
sese cauciucurile promis-' de altfel 
de căire baza de aprovizionare, dar 
care n-au fost livrate. Neajunsuri 
in aprovizionare au fost constatate 
și in alte stațiuni. Sint probleme 
care trebuie rezolvate urgent.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Șcinteii"

„ROMÂNIA - FILM" — prezintă :

„DINCOLO DE NISIPURI"

O producție a casei de filme unu. Scenariul : Fănuș Neagu — după romanul ,,îngerul a 
strigat". Regia : Radu Gabrea. Imaginea : Dinu Tănase. Muzica : Tiberiu Olah. Deco
ruri : Helmuth Sturmer. Costume: Doina Levinta. Sunetul : ing. Andrei Papp. Mon
tajul : Yolanda Măntulescu. Cu : Dan Nuțu, George Constantin, Mircea Albulescu, Emil 
Bolta, Gina Patrichi, Violeta Andrei, Vasile Nițulescu, Gheorghe Dinică, Ernest Maftei, 
Constantin Rauțchi, Stefan Mihăilescu-Brăila, Ștefan Radof, Alexandru Herescu. Film 

realizat în studiourile centrului de producție cinematografică ,,BUCUREȘTI"

19,30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cintecul săptăminil : „Iți
cint. țara mea" de Viorel 
Doboș. Text — Gheorghe 
Dragomirescu. Interpretează 
Gilt|a Boeriu.

20.05 Reflector.
20.20 Avanpremiera.
20,25 inscripție la stema țării. 

Spectacol de poezie șl cinte- 
ce închinate României socia
liste.

20,55 Omul de lipgă tine.
21,10 Publicitate.
21.15 Pagini de umor : Aventuri In 

epoca de piatrâ.
22.05 24 de ore.
22,35 Teleglob : Republica Zair — 

reportaj filmat.

PROGRAMUL II

15,00 Telex.
18,05 Telecinemateca pentru copii : 

„Amintiri din copilărie". Re
gia : Ehsabeta Bostan. Cu : 
Corina Constantihescu. Ionel 
Bocancea, Ștefan Ciubotă- 
rașu, Emanoil Petruț.

19.15 Avanpremieră.
19.20 1MI de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotâritor.

20,00 Revista economică TV.
20.30 Studioul artistului amator.
21.15 Film documentar : ..Cete trei 

schimburi varșoviene" — 
producție a televiziunii po
loneze.

21.40 Dialog. Discuție pe tem» 
„Știința politică si acțiunea 
politică". Participă Ovidlu 
Trflsnea și Cezar Radu.

22,05 Univers beethovenian — film 
de educație muzicală.

UN STRĂLUCIT ÎNAINTAȘ 
AL ARHITECTURII ROMÂNEȘTI

bogată 
intr-o 

adincâ 
Mincu, 
frunte 

afir-

cu anul 1900, in-

Se Împlinesc 100 de ani de la naș
terea arhitectului profesor și acade
mician Petre Antonescu, personali
tate dc frunte a cuPuril românești. 
Activitatea sa. deosebit de 
și variată, s-a concretizat 
operă de marc valoare și de 
semnificație. Alături de Ion 
el a fost reprezentantul de 
al curentului sprijinit pe Ideea 
mării specificului național in arhi
tectură. în această direcție. Pclre 
Antonescu s-a distins acllvtnd pe 
trei planuri conjugale : in invăță- 
mint. in domeniul conservării și res
taurării monumentelor istorice și in 
proiectare.

Ca profesor. a predat istoria arhi
tecturii. incepind 
dată dună inapo- 
ierea sa de la 
studii. Școala su
perioară de arhi
tectură. care fu
sese ini-'mciată 
abia la 1897. s-a 
bucurat de ne
prețuitul său 
concurs timp de 
38 de ani. între 
1920 și 1938 a 
ocupat, de ase
menea. funcția de 
profesor-șef al atelierului de arhi
tectură românească. De pe urma ac
tivității sale in cadrul invătămin- 
tului au apărut in arena, atit de so
licitată astăzi a arhitecturii, o seamă 
de profesioniști de apreciabil talent 
și excelentă pregătire.

Pe aceeași linie a prețuirii pa
trimoniului artistic al patriei noas
tre, ca membru al Comisiunii monu
mentelor istorice și al biroului tehnic 
al acestei comisiuni. Petre Anto- 
neșcu a sprijinit zi de. zi pe arhitec- 
ții care, avind sarcina de a proteja 
monumentele istorice, au pus bazele 
unei sănătoase tradiții științifice de 
restaurare. Dar. mai presus de toate 
acestea, ol a fost un pasionat arhi
tect. un constructor.

Numeroasele lucrări ale lui Petre 
Antonescu .sint o dovadă a talentu
lui și a vastei sale experiențe. Fie
care dintre ele — palate administra
tive. bănci. clădiri de invățămint, 
hoteluri, casc particulare — exprimă 
personalitatea puternică a arhitec
tului, imaginația și sensibilitatea 
care il caracterizau, știința sa in 
proporționarea justă a volumelor și 
arta cu care a știut totdeauna să 
sublinieze prin detalii adecvate păr
țile din clădire ce se cereau puse in 
evidență.

Si-a inceput activitatea dp proiec
tant sub semnul academismului de 
factură clasică, datorat formației 
sale la vestita „Ecole des Beaux- 
Arts“ din Paris, și in spiritul căruia
— adesea obligat de cerințe obiective
— a conceput și realizat multe din
tre lucrările sale importante. Prin
tre acestea se cade a fi remarcat in 
primul rind palatul fostei facultăți 
de drept — sediu! actual al Univer
sității din București. Dar marele 
arhitect român n-a putut rămîne 
indiferent față de lupta care •înce
puse in ultimii ani ai veacului al 
XIX-lea pentru crearea unei arte cu 
specific național. Căutător și desco-l

100 de ani de la nașterea
arhitectului Petre Antonescu

KmuBMPuaBxiKaan

cinema

perilor de valoroase monumente de 
arhitectură veche autohtonă, pe care 
le-a evocat in culegeri de desene, 
acuarele și studii istorice. Petre 
Antonescu a crezut — ca și înainta
șul său Ion Mincu — pe de o parte 
in inepuizabilul izvor de inspirație 
pe care ii cuprinde arta creată in 
trocul de poporul român, pe dc altă 
parte in ușurința cu caro el singur 
spera „să prindă firul dezvoltării 
arhitecturii românești oprită artifi
cial de invazia modei clasiciste". 
Tocmai de aceea șl-a îndreptat cu 
toată convingerea eforturile in di
recția făuririi unei arhitecturi noi, 
dusă la nivelul unei creații profesio
nalizate. preluind și transpunind in 
realizări iscusite acele trăsături spe

cifice. pline de 
frumusețe și sen
sibilitate. ale ar
hitecturii mește
rilor populari din 
trecut. Această 
orientare a con
stituit — mai ales 
dacă avem in 
vedere și ceea ce 
a realizat In do
meniul invățâ- 
mintului de arhi
tectură — prin

cipala sa preocupare profesională. 
Reușita pe care, in condițiile ma

teriale și in spiritul epocii sale, a în
registra > in această nouă direcție se 
oglindește pregnant atit in lucrări 
cu caracter monumental, cum sint 
palatul primăriei Capitalei, palatul 
Consiliului popular județean din 
Craiova. Banca de Investiții de pe 
strada Doamnei și imobilul cu apar
tamente de pe șoseaua Kisseleff, 
ambele in București, cit și in nume
roase locuințe particulare proiectate 
de el. Clădirile realizate după pla
nurile sale, indiferent in ce stil au 
fost concepute, comunică sentimen
tul întreg al valorilor esențiale ale 
arhitecturii : volume echilibrate, li- 

o 
plastică de detaliu cumpătată și de 
bun gust, in sfirșit, un echilibru in
tre funcția practică și cea expresivă, 

îndrăzneala, talentul și munca ne
precupețită depuse pentru afirmarea 
unei arhitecturi românești, care mul
tă vreme n-a fost înțeleasă și accep
tată decit de puțini, dau astăzi ope
rei maestrului Petre Antonescu stră
lucirea unei anticipări. Căci opera 
aceasta — prezentată siștematic de 
însuși autorul ei intr-un volum ti
părit la sfirșitul anului 1963 sub 
titlul ..Clădiri, construcții, proiecte 
și studii" — constituie nu numai un 
titlu de glorie al celuj care, alături 
de Ion Mipcu, a fost un întemeietor 
de școală, ci și un imbold pentru 
generațiile actuale și cele viitoare, 
a căror datorie de onoare, profesio
nală și patriotică, trebuie să fie 
aceea de a-și deschide un drum nou 
spre realizarea unei arhitecturi spe
cifice, care să exprime in forme, ca 
și in conținut, individualitatea unui 
intreg popor, căruia să-i satisfacă 
cerințele, materiale și spirituale.

nii armonioase, structuri logice.

Prof. dr. docent arh, 
Grlqore IONESCU

— 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Aventurile lui Babușcă : LIRA
— 16: 18; 20, la grădină — 20.15.
• Copiii căpitanului Grant : 
BUCEGI — 15.30: 17.45: 20. la gră
dină — 20.30, CIULEȘTI - 10: 
15.30: 18; 20.30.
• Aici zorile sint din nou liniș
tite : DRUMUL SĂRII — 15.30; 19.
• Pe aripile vioiului : VOLGA — 
9; 14: 18,30. MIORIȚA - 9.30: 15;
19,15. GRADINA SELECT — 20,15. 
© Bătrlnii bandiți : CRTNGAȘI — 
13,30; 111; 20.15.
© Rond de noapte : GLORIA — 
8.45; 11: 13.15; f5.45; 18,15; 20.30,
FLOREAȘCA — 15.30; 18: 30.15.
© Omul nu e singur : POPULAR 
—. 15.30- lâ: 20.15. '
• Sălbăticia albă : TIMPURI NOI
— 9.30—20.1Ș în continuare.
© Ceața : MUNCA - 16: 18: 20.
© Acea pisică blestemată : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30: 18; 20,15.
• Semnale : RAHOVA — 15.30; 18. 
© Clasa muncitoare merge in pa
radis : RAHOVA — 20.15.

teatre
• Opera Română : Carmen —
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale- (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețieni — 20.
© Teatrul salirtc-muzlcal „C. Tă
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Jos pălăria ! — 19.30.
• Comitetul de cultură și edu
cație spclalistă a) municipiului 
București prezintă la Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet șl lumină „Poezia flori
lor" — 20.30: 21,15.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română- : Meleaguri fermecate —
18.30.
© Circul ..București" : Arena ’73 
— spectacol internațional — 19.30
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita in Republica Socialista România

a delegației Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO)
La invitația Comitatului Central 

al Partidului Comunist Român. o 
delegație a Frontului d® Eliberare 
d’n Mozambic (FRELIMO). con- 
d'i«3 de Samora Mo .«■*;  Machel. prr- 

Fr-’ntulu. de Eliberare din 
Mozamb c. a efcciuat. intre 19 si 29 
iunie 1973. o vizita d" prietenie in 
Rrp'jb! i.i So'-’aîiștâ România

în timpul vuitei in Republica 
Sora' -1 România. d*  ',Talia Fron
tului d*-  Eliberare din Mozambic a 
fost primită dc tovarășul Nicolae 
Cctaușast t secretar general al Parti
dului Comun.st Român.

D" ac mrd'•’■•£.'‘ia FRELIMO 
a aW c >nx o13 Comitetul On- 
trtl si Pa---- îlui Comunist Român
cu icvarâșn Gheorghe Pană, mem
bru a' Comitetului Executiv. al 
Prezidiu!'; Perma nl. secretar al 
CC. a! PCR.. Lina Ciobanii, mem
bră a Corn totului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Mihai Gere, membru su
pleant al 'im;: tului Executiv se
cretar «I C.C. al PCR generAl-co- 
lonel Ion Cuman. membru al C.C. 
al P.C.R . $ef de «?■ ,it la Comite
tul Central. Constantin Vasiliu, ad
junct d? șef de secție la C.C. al 
P C R

Oaspeții s-au Intilnit cu oameni ai
•u reprezentanți ai unor 
:i d‘- rda-â. si presei ro- 

v.’i’at unită’i economice 
fiind pretutin
deni imente de

mun 
ot*V  
mjSp 
ș; coeta'-culturale. 
dr t InUmptnați eu 
caldă prietenie.

în cursul convorbirilor a fost a- 
bnrdat un larg cerc de probleme 
privind v i uaW activi
tatea PCR si FRELIMO. pre
cum $i ;n legătură cu dezvoltarea, 
in continuare, a raporturilor bilate
ral de prietenie, colaborare și soli
daritate : s-a procedat, totodată, la 
un schimb de vedeți a«uora e\cdtl- 
t:«-i fituațiel int ^rationale din 81*  
lri.® noastre a luptei forțelor anti- 
imocrialiste din Întreaga lume.

Co-, ducătorul delegației FRELIMO. 
Samora Moise « Machel. a transmis 
tovarășului Nicolae Ceausescu. Parti
dului Comunist Român Și ponorului 
român salutările frățești ale Frontu
lui d« Eliberare din Mozambic. ale 
ponorului mozambican si a exnrimat 
sincere mulțumiri pentru ajutorul 
frățesc si militant acordat luptei de 
eliberare natior.aîă din Mozambic. 
Prrsedm'e;-? FRELIMO a exprimat, 
in același timp, in numele oreani- 
r-• ■ s . . aprecieri fată de
mar!-? eforturi oe care le face si 
de succesele oe care le obține no- 
porui român. sub conducerea 
P.C.R., in dezvoltarea socialistă a 
tărpe olan oolitic, economic, so
cial si cultural-Stiintific.

Exurimind sentimentele d° simpa- 
t;? «. solidaritate ale comuniștilor 
români, ale întregului popo’- român 
fata de cauza legitimă a poporului 
mozambican. 
Ceausescu a 
Frontului de 
zambic că ... 
mân. România socialistă 
f.nua să sorii ine cu aceeași hotărire 
si in viitor, ne diverse planuri, luota 
justă a națiunilor oprimate din Mo
zambic. din celelalte teritorii colo
niale. pen’ru scuturarea jugului do- 
minatiei străine, pentru o dezvolta
re liberă, independentă, fără a- 
mestec d n exterior, pe calea pro
gresului Tonomic si social.

Reprezentanții P.C.R. si FRELIMO 
au subliniat că importantele prefa
ceri rare au loc in viata politică si 
socială a lunv’i si care generează 
muta Iii profunde in raportul de for
te o® arena internațională favori
zează creșterea si afirmarea tot mai 
puternică a forțelor revoluționare, 
progresiste, a mișcărilor de elibera
re națională, a frontului antiimoe- 
r al;=‘ in ansamblul său. Au fost e- 
videntiate succesele obținuse de 
popoare in luota împotriva politicii 
imperialiste de dominație, dictat si 
agresiune, de discriminare economi
că si imixtiune in treburile interne 
a'.*  altor state, pentru abolirea re- 
e;r jrilor colonialiste, a politicii de 
apartheid, a relațiilor de tio neoco
lonialist.

în acest cadru a fost relevată În
semnătatea deosebită pe care o au 
lupta și victoriile obținute de po
poarele din Mozambic. Angola si 
Gumeea-B:c«au pentru triumful idea
lurilor libertății, independenței na
ționale. dreptății sociale, păcii și 
securității in intreaga lume.

Părțile au constatat cu satisfacție 
larga adeziune a forțelor nrogresiste, 
democratice, iubitoare de pace, inclu
siv a unor cercuri de guvernămint. 
a Întregului front antiimperialist, 
față de cauza dreaptă a popoarelor 
care mai suportă consecințele ana
cronicei dominații coloniale portu
gheze S-a apreciat ca deosebit de 
pozi’iv faptul că ultima sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. a recu

imă a
tovarășul 

asigurat
Eliberare 

Partidul Comunist 
vor

Nlcolae 
conducerea 

din Mo-
Ro-

con-

noscut mișcăr i® de eliberare națio
nală din teritoriile dominate de por
tughezi drept singurele reprezentante 
legitime ale popoarelor respective, 
reafirmind dreptul lor inalienabil la 
autodeterminare și independență.

P.C.R. și FRELIMO au reînnoit a- 
tașamentul lor profund față do cauza 
dreaptă a tuturor acelor națiuni care, 
in Africa sau in alte părți ale lu
mii. silit angajate intr-o bătălie ho- 
tftritoare pentru apărarea ființei na
ționale. pentru emancipare națională 
și socială. Cele două părți au afirmat 
și cu ace®! prilej că națiunile opri
mate au dreptul imprescriptibil să 
dispună folosirea oricăror căi de 
luptă, inclusiv confruntarea armată, 
in vederea eliberării naționale și «<>- 
riale. înfăptuirii aspirațiilor la o via
tă liberă, civilizată și demnă. în a- 
celași spirit, a fost condamnată cu 
Hotârirc politica de discriminare ra
sială și apartheid desfășurată do re- 

> murii" : v- din Africa de Sud și 
Rhodesia, sprijinul politic, mililar si 
material acordat de către acestea 
cercurilor colonialiste portugheze.

In deplin consens, părțile au evi
dențiat necesitatea de a se multipli
ca acțiunile de sprijinire, pe plan 
politic, diplomatic și material, a lup
tei popoarelor aflate încă in robia 
colonială, dc a se intensifica legătu
rile de solidaritate și colaborare 
prieteneasca cu mișcările de elibe
rare națională.

Cele driUă părți au condamnat cu 
fermitate asasinarea de către agen
ții colonialismului și imperialismu
lui a liderului poporului din Gii- 
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de. secretar general al P.A.I.G.C., 
Amilcar Cabrai, și au adus un oma
giu emoționant memoriei acestui 
luptă'or pen'ru libertatea popoare
lor africane.

Reprezentanții P.C.R. si FRELIMO 
au declarat solemn că a sosit tim
pul să dispară definitiv de pe pla
neta noastră orice rămășiță a ruși
nosului sis‘em coloma! ! ColoniaL'ș- 
tii trebuie să plece din Africa, din 
alto regiuni ale lumii, să înceteze 
politica lor de dominație și asupri
re 1

Ambele părți au relevat importan
tele succese obținute de țările afri
cane care pășesc pe drumul propă
șirii economice și sociale indepen
dente. a) consolidării continue a in
dependenței naționale. exprimlnd 
simpatia și sprijinul lor față de 
aspirațiile popoarelor acestor țări 
de a prelua, definitiv și dentin, bo
gățiile naționale in propriile miini, 
de a le valorifica suveran, in inte
resul propriu, de a extinde și a- 
dinci procesul prefacerilor sociale 
in folosul maselor largi populare.

în lumina documentelor comune 
adoptate in cursul vizitei din anul 
1972 in cele opt țări africane, se
cretarul general al P.C.R. a evi
dențiat că România socialistă va 
face totul in vederea întăririi și dez
voltării. pe mai departe, a raportu
rilor politice. economice, tehnice, 
culturale și de altă natură cu ță
rile care luptă pentru o politică in
dependentă. in interesul adincirii 
colaborării prietenești dintre po
porul român și popoarele acestor 
state, al unității frontului antiimpe
rialist. al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

în legătură cu aniversarea unui 
deceniu de la crearea Organizației 
Unității Africane. reprezentanții 
P.C.R. și FRELIMO au relevat con
tribuția adusă de această organizație 
la întărirea unității africane, la acce
lerarea procesului de lichidare a se
chelelor colonialismului, rasismului și 
apartheidului. la cauza progresului 
economic și social al acestor state, 
la lărgirea cooperării internaționale.

P.C.R. și FRELIMO au reîn
noit sentimentele de solidaritate și 
prietenie frățească față de eroicul 
popor vietnamez, exprimind profunda 
lor satisfacție pentru încheierea acor
durilor de la Paris cu privire la În
cetarea războiului In Vietnam, pre
cum și a acordului privitor la resta
bilirea păcii și realizarea înțelegerii 
naționale in Laos ; a fost exprimată 
speranța că se va face totul pentru 
curmarea intervenției străine In 
Vietnam. In intreaga Indochina, ast
fel ca popoarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian, greu Încercate de război, 
sâ-și poată consacra toate eforturile 
țelurilor refacerii, dezvoltării eco
nomice și sociale independente, să-și 
poată soluționa problemele in con
formitate cu voința și interesele pro
prii. fără nici un amestec din afară, 
în legătură cu situația din Orientul 
Apropiat, cele două părți s-au pro
nunțat pentru soluționarea conflic
tului din regiune pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967, care să ducă la retragerea

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit pe președintele
Camerei de Comerț, Industrie și Mine din Iran

trupelor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate, la soluționarea proble
melor populației nalestinene in con
formitate cu interesele sale naționale 
legitime.

Apreciind că făurirea unui sistem 
trainic și eficient de securitate in 
Europa are o importantă deosebită nu 
numai pentru viața continentului eu
ropean, ci șt pentru destinele păcii 
generale, P.C.R. și FRELIMO au sa
lutat cu satisfacție succesul lucră
rilor pregătitoare de la Helsinki șl 
convocarea. la 3 iulie a.c., a Confe
rinței general-europene. care trebuie • 
să ducă la afirmarea puternică a 
principii!”!- noi In relațiile intersta
tale. la adoptai ea de către toate ta
rile a hotâririi solemne de renunțare 
la folosirea forței și a amenințării cu 
forța, la găsirea căilor necesare care 
să creeze garanția că fiecare popor 
se va putea dezvolta in mod li
ber și independent, așa cum do
rește, intr-un climat dc destinde
re și colaborare multilaterală, la
adăpost de orice acte de agresiune 
din partea altor state. în acest con
text. P.C R. a reafirmat hotârirca 
României, ca țară europeană, de a-și 
aduce intreaga contribuție la buna 
desfășurare și la reușita conferinței, 
la ir. Lavra rea unei atmosfere trai
nice dc colaborare, securitate și pace 
pa continent și in intreaga lume.

P.C.R și FRELIMO consideră 
că asigurarea păcii, a colaborării și 
înțelegerii intre popoare depinde, in 
mod decisiv, de succesul eforturilor 
pentru construirea unor raporturi noi 
intre state și. in acest spirit, au 
exprimat, din nou. atașamentul lor 
profund față de principiile care tre
bui” să guverneze raporturile dintre 
țările și popoarele lumii — egalita
tea in drepturi, independența și su
verani Mea națională. neamestecul 
in treburile interne, respectul și 
avantajul reciproc.

în cadrul convorbirilor, ambele 
părți s-au pronunțat in favoarea 
sporirii rolului Organizației Națiuni
lor Unite in promovarea legalității și 
justiției internaționale, in lărgirea 
și diversificarea programelor de 
cooperare, in intensificarea sprijinu
lui acordat tuturor țărilor in curs 
de dezvoltare, indiferent de orindui- 
re socială sau de zona geografică, 
astfel ca O.N.U. să poată răspunde 
plenar aspirațiilor și intereselor fun
damentale ale tuturor națiunilor, să 
contribuie cu eficientă la lichidarea 
colonialismului, neocolonialismului și 
rasismului, la instaurarea unui cli
mat de încredere, securitate, pace și 
înțelegere internațională.

Părțile au subliniat că evoluția 
evenimentelor confirmă, in conti
nuare, că politica imperialismului de 
dominație și dictat, de imixtiune in 
treburile altor state este respinsă In 
mod hotărit de către popoare. Ele 
și-au exprimat, in același timp, ho- 
tărirea de a acționa in direcția ac
centuării cursului nou, pozitiv, sore 
destindere și dezvoltarea colaborării 
pașnice intre ponoare, ce se contu
rează in viata internațională, și s-au 
pronunțat cu fermitate pentru stin
gerea grabnică a actualelor focare 
de încordare și război, nentru t 
curmarea cursei înarmărilor și în- j 
făptuiiea dezarmării general.-. in ] 
primul r'.nd a dezarmării nucleare. 3 
pentru reglementarea pe calea ne- s 
gocierilor a tuturor problemelor li- ' 
tigicase între state. 3

Reprezentanții Partidului Comu
nist Român și Frontului de Elibera
re din Mozambic au reafirmat, de 
comur. acord, că rezolvarea marilor 
probleme ale omenirii impune cu 
necesitate intensificarea eforturilor 
in vederea întăririi unității țărilor 
socialiste, a mișcării revoluționare 
internaționale, a mișcărilor de eli
berare națională, a forțelor națio
nale. progresiste din fiecare țară.

Părțile au apreciat cu deosebită 
satisfacție cursul ascendent al rela
țiilor de prietenie, conlucrare și so
lidaritate militantă dintre Partidul 
Comunist Român și Frontul de Eli
berare din Mozambic. Ele consideră 
ca un fapt politic important numi
rea de către Comitetul Central al 
FRELIMO. in cadrul acordurilor 
stabilite anterior, a unui reprezen
tant permanent in România, ca re
prezentant autentic al poporului 
mozambican, și slnt sigure că a- 
ceasta va permite întărirea relații
lor de prietenie între poporul ro
mân și cel mozambican. Ambele 
părți au hotărit să lărgească cola- • 
borarea pe diverse planuri, contac
tele bilaterale, schimbul de vederi 
și de informații, sprijinul reciproc, 
in interesul P.C.R. și al FRELIMO, 
al popoarelor român și mozambican, 
al unității frontului antiimperialist, 
al cauzei libertății. independentei 
naționale și progresului, păcii și co
operării intre popoare.

Președintele Consiliului d® Miniștri 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, r 
primit, iol la amiază, pe dr. Taher 
Ziai. senator, președintele Camerei 
de Comerț. Industrie si Mine din 
Iran, care se află Intr-o vizită f>- 
ficială in tara noastră. Au parti
cipat Roman Moldovan, președinte
le Camerei de Comerț, precum și

Sadeah Sadrieh. ambasadorul Iranu
lui la București.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
abordat” problem? privind dezvol
tarea relațiilor dintre cele două lări. 
a cooperării si colaborării In dife
rite domenii economice, a schimbu
rilor comerciale româno-iraniene.

(Ager prea)

Solemnitatea înminării 
unor înalte distincții

Pentru activitate îndelungată in 
mișcarea muncitorească și merite 
deosebite in opera de construire a 
socialismului, cu prilejul împlinirii 
virstei de 70 dc ani. tovarășului Aron 
Braeșter i-a fost conferit prin decret 
al Consiliului de Stal al Republicii 
Socialiste România Ordinul ..Tudor 
Vladimirescu“ clasa I.

Printr-un alt decret nl Consiliului 
de Stat au fost conferite pentru me
rite deosebite in opera do construire 
a socialismului, cu prilejul împlinirii 
a 25 de ani de la înființarea Muzeu
lui de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și democra
tic? din România. Ordinul ..Steaua 
Republicii Socialiste România” clasa 
a II-a tovarășului Nicolae Cioroiu. 
directorul muzeului. Ordinul ..Tudor 
Viadimirescu“ clasa a II-a tovarășu
lui Ion Ardeleanu si Ordinul ..Tudor 
Vladimirescu*'  clasa a IlI-a tovarășu
lui Ion Lupescu. directori adiuncți.

Prin același decret au fost confe
rite ordine si medalii ale Republicii 
Socialiste România unui mare nu
măr de lucrători din cadrul mu
zeului.

înaltele distincții au fost inminate 
de tovarășul Emil Bodnaras. care, in 
numele Comitetului Central, al Con
siliului de Stat, al secretarului gene
ral al partidului si președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a adresat celor decorați 
felicitări si urări de noi realizări.

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

La solemnitate au luat parte to
varășii Constantin Stătescu. secreta
rul Consiliului de Stat, si Ion Po- 
pescu-Puturi. membru al Consiliului 
de Stat, directorul Institutului de 
studii istorice si social-DOlitice de 
oe lingă C.C. al P.C.R.

★

La Consiliul de Stat a avut loc 
joi o solemnitate in cadru] căreia 
au fost inminate unor cadre medi
cale diplomele și însemnele de „Me

dic emerit al Republicii Socialiste 
România", acordate printr-un decret, 
cu prilejul „Zilei sănătății", pen
tru merite deosebite in domeniul o- 
crotirii sănătății populației din țară 
noastră, pentru contribuția adusă 
la afirmarea medicinii românești, 
la dezvoltarea invătămintului și cer
cetării științifice in acest domeniu.

In cadrul aceleiași solemnități au 
fost decorați cu ordinul ..Meritul 
Științific" și ordinul ..Meritul Sani
tar" o seamă de personalități ale 
vieții noastre medicale.

Prin același decret au mai fost 
conferite unor cadre medicale 285 
de ordine ale Republicii Socialiste 
România și 750 de medalii „Meritul 
Sanitar".

La solemnitate au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș. vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat. Con
stantin Stătescu. secretarul Consi
liului de Stat. acad. Theodor Bur- 
ghele. ministrul sănătății, genoral- 
coloncl Vasilc Ionel, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, și gene- 
ral-locotenent Alexandru Dănescu, 
adjunct al ministrului de interne.

Subliniind că solemnitatea decer
nării acestor înalte distincții sem
nifică acordarea unei atenții deose
bite întregului corp medical, repre
zentat c i acest prilej orin cele mai 
inainta'e figuri ale sale, tovarășul 
Emil Bodnaraș le-a adresat, in nu
mele Comitetului Centra) al parti
dului. al Consiliului de Staf și al 
guvernului, a! tovarășului Nicolae 
Ccaușescu. calde felicitări, urarea 
de noi și mari realizări in activita
tea depusă in interesul șluj'irii omu
lui.

In numele celor decorați a luat, 
cuvintul prof. dr. docent Constantin 
Anastasatu, rectorul Institutului de 
medicină și farmacie din București, 
care a exprima*  conducerii de par
tid și de stat, in frunte cu secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cele mai sincere 
și respectuoase mulțumiri.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI PREZIDIULUI 
PARLAMENTULUI DANEZ

Delegația Prezidiului Parlamentu
lui danez, condusă de Karl Skytte, 
președintele Folketingului. a sosit, 
joi. la Ploiești. însoțiți de Ștefan 
Voilec. președintele Marii Adunări 
Naționaie. de Maria Groza, vicepre
ședinta M.A.N.. și deputatul Mircea 
Rebreanu. membrii delegației au a- 
vut în cursul dimineții o întreve
dere cu Ion Catrinescu. președinte
le Consiliului popular al iudețuiui 
Prahova. în continuare, parlamenta
rii danezi au vizitat Combinatul pe
trochimic de la Brazi. întreprin
derea de legume sere-Ploiești si In
stitutul de cercetări pentru viticul
tură si vinificatie de la Valea Că
lugărească.

In cinstea oaspeților, președintele 
Consiliului Dooular al județului Pra
hova a oferit un dejun la restauran
tul alpin de la cota 1 400 din Si
naia,

în după-amiaza aceleiași zile, 
membrii delegației Prezidiului Par
lamentului danez au vizitat Muzeul 
Peles din Sinaia, după care s-au 
inapoiat in Capitală.

★
Ambasadorul Danemarcei la Bucu

rești. Turben Busck-Nielsen. a oferit 
joi un dineu in onoarea delegației 
Prezidiului Parlamentului danez, 
condusă de Karl Skytte. președintele 
Folketingului. care se afla in vizită 
in țara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale.

Au luat parte Ștefan Voitec. pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Maria Groza. Ilie Murgulescu și 
Gheorghe Necula. vicepreședinți ai 
M.A.N.. Constantin Stătescu. secreta
rul Consiliului de Stat. Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. deputați.

(Agerpres)

Adunarea festivă 
de constituire a Asociației 

de prietenie româno-peruană

SAMORA MOISES MACHEL
președintele 

Frontului de Eliberare 
din Mozambic

PLENARA CONSILIULUI CULTURII
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE

Joi s-au desfășurat lucrările Plena
rei Cons:’. ului Culturii si Educației 
Socialiste. Alături dc membri ai con
siliului. au luat part® directori ai 
editurilor, teatrelor și calelor d? fil
me. precum și președinții com.te-.e- 
ior județene de cultură si educație 
socialistă.

Plenara a avut la ordinea de zi : 
repertoriul teatral si muzical pentru 
stagiunea 1973—1974. planul produc
ției editoriale pe anul 1974 si pro
gramul producției de fdme artistice 
pe anii 1971—1975.

în cadrul dezbaterilor s-a rele
vat că planurile tematice prezentate, 
prin structura și direcțiile lor fun
damentale. sint o expresie a hotâri- 
rii oamenilor de artă si cultură de 
a contribui tot mai mult la tradu
cerea in viată a politicii culturale a 
partidului nostru, a sare nilor tra
sate de Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale partidului, a pro
gramului său ideologic. Rod al unei 
munci colective desfășurate de insti
tuțiile culturale, de comitetele jude
țene de cultură si educație socialistă, 
de corms.He artistice obștești ale 
C.C.E.S.. ai unei largi consultări cu

oameni de artă și cultură, cu altl 
oameni a! muncii, planurile, prin 
amploarea și varietatea lor. prin ca
racterul profund angajat al operelor 
pe care le au in vedere, reprezintă 
premisele unei activități menite să 
sporească aportul artei și literaturii 
la educația socialistă a maselor, la 
creșterea nivelului de conștiință al 
oamenilor muncii. Participants la 
dezbateri au făcut propuneri de Îm
bunătățire a acestor planuri in ve
derea stabilirii unui echilibru și mal 
judicios al diferitelor compartimen
te. pentru creșterea nivelului de exi
gentă in selectarea și promovarea 
celor mai valoroase creații llterar- 
artistice. O atentie deosebită s-a a- 
cordat realizării unor lucrări și ma
nifestări artistice care să marcheze 
marea sărbătoare a celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist.

Tn Încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul tovarășul Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. nre- 
șeciir.teie Consiliului Culturii n Edu
cație; Socialiste,

(Agerpres)

vremea
Ieri in (ară : Vremea a fost fru

moasă. cu cerul -variabil, mai mult 
senin, exceptind centrul și nordul 
Munteniei, sud-eștul Transilvaniei 
și Carpații meridionali, unde după- 
amiaza cerul a prezentat innorări 
accentuate și local s-au semnalat 
averse de ploaie. însoțite de des
cărcări electrice. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila intre 21 de 
grade la Tg. Secuiesc și Pâtirlagele 
și 31 de grade la Sinnicolau Mare 
și Drobeta Tumu-Severin.

Timpul probabil pentru zilele de 
30 îunîe, 1 și 2 iulie. în țară : Vre
mea va fi călduroasă și in general 
frumoasă, mai ales in prima parle 
a intervalului. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin in estul țării. în a 
doua parte a intervalului sint posi
bile innorări mai accentuate in ves
tul țării, favorabile ploii de scurtă 
durată. Vint slab pină lâ potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinde intre 12 și 22 de grade, iar 
maximele intre 24 și 33 de grade, pe 
alocuri mai ridicate. In București : 
Vremea va fi frumoasă, cu cerul 
mai mult senin dimineața. Vint slab 
pină la potrivit. Temperatura se 
menține ridicată.

Joi după-amiază a avut loc In 
Capitală, sub auspiciile Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, adunarea festivă de con
stituire a Asociației de prietenie 
româno-peruană.

Au narticipat Corneliu Mănescu, 
vicepreședinte al Frontului Unității 
Socialiste, președintele Grupului ro
mân din Uniunea interparlamentară. 
Vasile Nicolcioiu. secretar al C.C. al 
U.T.C.. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, personalități ale 
vieții sociale, culturale si științifice 
din Capitală, oameni ai muncii din 
instituțiile si întreprinderile bucu- 
restene.

Au fost Drezenți Enrique E. La- 
roza. ambasadorul Republicii Peru la 
București, și membri ai ambasadei.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de Andrei Vela, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.. care, relevind raporturile 
de prietenie si colaborare fructuoa
să stabilite intre Republica Socia
listă România si Republica Peru, a 
subliniat că Asociația de prietenie 
româno-peruană. ca si Fundația cul
turală Deruano-română de la Lima, 
isi înscrie activitatea in acest cadru 
oropice dezvollării relațiilor dintre 
cele două țâri si popoare.

A fost constituit, apoi. ConYltetul 
de conducere al Asociației de Drie- 
tenje româno-peruană. al cărui pre
ședinte este scriitorul Virgil Teodo- 
rescu. vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor.

Ca vicepreședinți au fost' desem
nați Mircea Dima, vicepreședinte al 
Uniunii Arhitectilor din România. 
Alexandru Mărgăritescu. adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini grele, si prof. univ. Ale
xandru Tănase. directorul Institutului 
de filozofie al Academiei de stiinte 
sociale si politice.

Mulțumind pentru cinstea ce i-a 
fost acordată. Drin alegerea ca pre
ședinte al asociației. Virgil Teodo- 
rescu si-a exDrimat convingerea că 
asociația va contribui, nrintr-o sus
ținută activitate, la dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor de priete
nie si colaborare dintre România si 
Peru, la o mai bună cunoaștere re
ciprocă a celor două ponoare.

A vorbit apoi Enrique E. Laroza, 
ambasadorul Republicii Peru la 
București. După ce si-a exprimat 
marea satisfacție de a fi prezent la 
constituirea Asociației de prietenie 
româno-peruană. vorbitorul a relevat 
Drincipâlele măsuri ne care Guver

nul Revoluționar al Forțelor Ar
mate le Întreprinde nentru recupe
rarea bogățiilor si resurselor natu
rale ale tării, pentru lichidarea con
secințelor subdezvoltării si afirma
rea Perului oe arena internațională. 
Ambasadorul s-a referit apoi la re
lațiile diplomatice dintre România 
și Peru, arătind că. deși acestea da
tează de puțin timp, ele s-au dezvol
tat rapid, ca urmare a unor carac
teristici si obiective comune. în fo
losul ambelor târî.

Sintem siguri că aproniata vizită 
în Peru a Excelentei Sale, domnul 
președinte Nicolae Ceausescu, eveni
ment pe care-1 Dutem califica drept 
istoric — a spus vorbitorul — va 
contribui la dezvoltarea si adinci- 
rea relațiilor cordiale existente în
tre nonoarele noastre.

Avem convingerea — a spus în 
încheiere ambasadorul — că Asocia
ția dc prietenie româno-peruană va 
contribui din plin la stringerea ne 
mai departe a relațiilor de colabo
rare si nrietenie dintre popoarele 
român sl peruan.

In încheierea adunării. oartici- 
nantii au adresat o telegramă de sa
lut Fundației culturale peruano- 
române de la Lima.

(Agerpres)

Jovarășului SALVADOR ALLENDE GOSSESS
Președintele Republicii Chile

SANTIAGO DE CHILE

Cu prilejul celei de-a fl5-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș
tere. Îmi este deosebit de plăcut de a vă transmite. în numele Consiliului 
de Slat, al guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
cele mai călduroase urări de sănătate și viață îndelungată, de noi suc
cese în activitatea rodnică pe care o desfășurați în fruntea Republicii 
Chile pentru consolidarea independentei și suveranității naționale, pen
tru fericirea și bunăstarea poporului chilian prieten.

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

îmi exprim deplina satisfacție pentru dezvoltarea ascendentă șt pe 
multiple planuri a relațiilor de colaborare și prietenie dintre Romanța 
și Chile, care contribuie la adîn’cirea cooperării multilaterale dintre cele 
două țări. în interesul popoarelor român și chilian, al păcii și colaboră
rii internaționale.

Doresc să vă transmit în încheiere, tovarășe președinte, mesajul 
cald al tradiționalei noastre prietenii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

* al Republicii Socialiste România

Tovarășului FAM VAN DONG
Prlm-ministru al guvernului Republicii Democrate Vietnam

HANOI

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

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

\l\Hlh ȘEFULUI
STATULUI CAMBODGIA, PRINȚUL 

NORODOM SIANUK
Continuîndu-si vizita in tara noas

tră. prințul Norodom Sianuk. șeful 
statului Cambodgia. președintele 
Frontului Unit al Cambodgiei. și 
prințesa Monique Sianuk. împreună 
cu persoanele oficiale care ii înso
țesc. au fost ioi oaspeți ai orașului 
Brasov. însoțiți de tovarășii Miron 
Constantinescu. vicepreședinta a'. 
Consiliului de Stat, si de Constantin 
Drăg?n. președintele consiliului 
DODuiar județean, solii uoporulv.i 
cambodgian au vizitat uzina de 
tractoare si De cea de autocami
oane. La uzina de autocamioane, 
oaspeții au fost iniimpinati de 
Gheorghe Trică. directorul general al 
centralei industriale, de numeroși 
muncitori, ingineri si tehnicieni.

Șeful statului cambodgian și .ce
lelalte persoane oficiale au vizitat 
orincinalelc secții, urmărind procesul 
de nroductie al ultimelor ticuri de 
autocamioane aflate in fabricație.

La uzina de tractoare, șeful sta
tului cambodgian, ceilalți oaspeți sint

intimoinati cu aceeași căldură de 
numeroși muncitor.. Inginerul Vasile 
Sechc-1. directorul general al uzinei, 
i-a informat pe oaspeți despre reali
zările uzinei. S-au efectuat apoi ci- 
teva demonstrații practice cu cele 
mai noi tipuri de tractoare.

Imoârtășindu-si impresiile. Drintul 
Norodom Sianuk si-a exprimat ad
mirația fată de realizările construc
torilor de tractoare si autocamioane, 
urindu-le noi succese in muncă.

în onoarea Drințului Norodom 
Sianuk. și a prințesei Mouique. pre
ședintele consiliului popular jude
țean. Constantin Drăgan. a oferit un 
d^iun La Poiana Brașov. în timpul 
dejunului, care s-a desfășurat int.r-o 
atmosferă caldă, cordială, au fost 
rostite toasturi.

★

în aceeași zi. Al teta Sa prințesa 
Monique Sianuk a vizitat Muzeul 
culturii românești din Schei Brasov 
Si Biserica Neagră, vechi monument 
istoric.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Manea Mănescu. vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a primit, joi după-amia- 
zâ, delegația franceză condusă de 
Serge Normand, de la Ministerul 
Economiei și Finanțelor al Franței, 
care participă la lucrările Comite
tului mixt pentru cooperare econo
mică pe terțe piețe.

în timpul convorbirii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, au fo^t a- 
bordate probleme privind extinderea 
relațiilor de cooperare economică și

industrială dintre România și Fran
ța in domeniile industriei extractive, 
construcției de mașini, chimiei și al
tele.

La întrevedere au luat parte Ion 
Mineu, adjunct al ministrului mine
lor. petrolului si geologiei, reprezen
tanți ai Ministerului Comerțului 
Exterior.

Au participat Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

întoarcerea de la Paris
a delegației C.C. al P.C.R.

Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.. care a făcut 
o vizită in Franța, la invitația Parti
dului Socialist Francez, s-a inapoiat 
joi după-amiază in Capitală.

Din delegație au făcut parte to
varășii George Homoștean. membru 
al C.C. al P.C.R.. prim-secrelar al 
Comitetului județean Alba al P.C.R.. 
și Ion Dodu Bălan, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost întimpinată de to
varășii Cornel Burtica, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ghizela

Vass, membru al C.C. al P.C.R., Du
mitru Ghișe. membru supleant al 
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

★

La plecarea de pe aeroportul Le 
Bourget din Paris, delegația C.C. al 
P.C.R. a fost salutată de Robert 
Pontiilon. membru al Biroului Exe
cutiv. secretar national al Partidu
lui Socialist Francez, de Bernard 
Montanier. membru al Comitetului 
director al P.S.F., de militanți ai 
P.S.F.

Au fost prezenti ambasadorul Ro
mâniei la Paris, Constantin Flitan, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

0 delegație de activiști ai C.C. al Partidului 
Comunist din Chile

In perioada fi—28 iunie a.c.. o de
legație de activiști ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Chile, formată din tovarășii Hernan 
Duran si Ramon Baeza, a făcut o 
vizită de studiu in România, la in
vitația C.C. al P.C.R.

Cu acest orilei. oaspeții chilieni au 
vizitat o serie de obiective econo
mice. social-culturale si istorice din 
București si din județele Galati. 
Constanta. Argeș, Dolj. Mehedinți, 
Prahova si Brașov.

ne-a vizitat țara
în perioada cit s-a aflat în tara 

noastră, delegația de activiști ai C.C. 
al P.C. din Chile a avut întîlniri la 
Comitetul Central al P.C.R.. la Co
mitetul județean Doli al P.C.R. si 
la Comitetul municipal Galati al 
P.C.R.. la Uniunea Generală a Sin
dicatelor. Comitetul de Stat al Pla
nificării. Ministerul Muncii. Minis
terul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor.

Cronica zilei
La Invitația Uniunii ziariștilor din 

România, o delegație a Uniunii zia
riștilor din R. P. Polonă, formată 
din tovarășii Stanislaw Mojkowski, 
președinte, si Zdzislaw Szakievick, 
secretar general al uniunii, a făcut 
o vizită oficială in tara noastră. în 
timpul vizitei s-au purtat convor
biri privind colaborarea dintre cele 
două organizații si a fost semnat 
Protocolul de colaborare si schim
buri interredactionale pe anul in 
curs. Cu acest prilei. oaspeții po
lonezi au fost primiți de tovarășul 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

★

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 
Zile] nationale a S.U.A., Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat joi o seară 
culturală.

Ziarista Felicia /Xntip a prezentat 
publicului conferința „Intilnire cu 
S.U.A.", după care a fost vizionat un 
program de filme documentare ame
ricane.

In asistență se aflau Andrei Vela, 
vicepreședinte al I R.R.C.S.. funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, oameni de artă și cul
tură. un numeros public.

Au participat, de asemenea. Robert 
J. Martens. însărcinat cu afaceri ad- 
interim al S.U.A. la București, și alți 
membri ai ambasadei.

*
Joi dimineața a plecat la Helsinki 

o delegație a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție. care, la Invitația Uniunii Cen
trelor Agricole din Finlanda, va (ace 
o vizită in această țară.

★

Sala Palatului din Capitală găz

duiește. între 28 iunie—2 iulie, ex
poziția internațională de mașini do 
reprodus, fotocopia*,  și xerografiat 
„Repro 73". La această manifestare 
specializată sint prezente cu ultime
le noutăți in materie 18 firme d n 
Anglia. Austria. Belgia, Danemarca, 
Elveția. Republica Federală Germa
nia. Italia și Olanda. Printre expo
nate figurează mașini offset de bi
rou. mașini pentru automatizarea 
corespondenței. s;steme de transmi
tere la distantă, prin intermediul te
lefonului. a documentelor și a foto
grafiilor. mașini pen‘ru titluri, ma
șini d<? scris, sisteme de heliogra- 
fiere, precum și aparate de comat 
pe hirtie normala, prin procedeul 
fotoxerografic. Totodată, firmele ex
pozante pun la dispoziția vizitatori
lor un bogat material documentar, 
consultații tehnice, demonstrații 
practice. (Agerpres)
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Actuala vizită, un moment de vîrf 
al colaborării dintre România 

și R. F. Germania
Presa vest-germană informează pe larg publicul despre desfășurarea 

vizitei, apreciază favorabil convorbirile purtate, elogiază 
personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu

Eforturi susținute pentru redresarea 
economiei R. D. Vietnam

Premierul Ciu En-lai a primit 
delegația militară română

Unanimă in aprecierea că există 
mari posibilități oentru lărgirea în 
continuare a bunelor relații exis
tente intre Republica Socialistă 
România si Republica Federală 
Germania, presa vest-germană a a- 
cordat joi. ca si in zilele trecute, 
spatii largi vizitei pe care o fac 
in R.F.G. președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
si ‘ovarâsa Elena Ceausescu, con- 
sidrrind-o o contribuție de seamă 
la dezvoltarea oe multiple planuri 
a colaborării româno—vest-ecr- 
mane.

O importantă deosebită consacră 
evenimentului ziarele care au apă
rut ioi in marele oras-land Ham
burg. unde președintele Nicolae 
Ceausescu si tovarășa Elena 
Ceausescu au sosit in cursul după- 
am iezii.

Anuntind cititorilor sosirea șe
fului statului român. ..HAMBUR
GER ABENDBLATT- informează 
desore momentele principale ale a- 
cestei etaoe a călătoriei in R. F. 
Germania. Articolul, inserat pe 
prima pagină, este insotit de o fo
tografie a tovarășului Nicolae 
Ceausescu. Publicația Camerei de 
Comerț din Hamburg dedică o par
te apreciabilă a ultimului său nu
măr cooperării dintre România si 
orașul Hamburg.

Buletinul Senatului orașului de 
pa Elba. ..HAMBURG-INFORMA- 
TION-. prezintă cititorilor săi ma
nifestările ''are au loc in cadrul 
săotăminii românești, ce se desfă
șoară aici, in aceste zile, sub titlul 
..România salută Hamburgul". Re- 
ferindu-se la relațiile comerciale di
recte dintre tara noastră si marele 
port vest-german. „Hamburg-In- 
formation" conchide că. „avind 
in vedere evoluția favorabilă a 
importurilor din România, in con
tinuă creștere, totul arată că per

încheierea consultărilor preliminare de la Viena privind reducerea reciprocă a trupelor 
și armamentelor și măsuri adiacente in Europa centrală

ORICE ACORD TREBUIE 5A ȚINĂ SEAMA
DE DREPTURILE SI INTERESELE TUTUROR STATELOR

geneva lucrările comiietului pentru dezarmare
CUVÎNTAREA REPREZENTANTULUI ROMAN

GENEVA 28 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările Comitetu
lui pentru dezarmare. In cadrul ședinței din 28 iunie, reprezentantul 
U.R.S.S., ambasadorul Alexei Roscin. a prezentat un document de lucru 
privind căile de înfăptuire a controlului asunra îndeplinirii Convenției 
pentru interzicerea perfecționării, producerii si stocării de arme chimice 
și lichidarea lor. aflată in discuția comitetului. Documentul de lucru a 
fost prezentat de U.R.S.S. și unele țări socialiste membre ale comitetului, 
printre care si România.

VIENA 28 — Corespondență de la C. Vlad : In capitala Austriei, la 
Kongresshaus a avut loc joi ședința plenară de închidere a consul
tărilor preliminare privind reducerea reciprocă a trupelor și armamen
telor și măsuri adiacente in Europa centrală. In cadrul ședinței, prezi
dată de șeful delegației R.D. Germane. Horst Brie, a fost supus dezba
terii proiectul comunicatului final al consultărilor preliminare.

Luind cuvintul in legătură cu pro
iectul de comunicat in discuție, re
prezentantul României, Virgil Con- 
stantinescu. a reamintit că. in decla
rația sa generală din 16 mai. delega
ția română a subliniat in mod insis
tent că „întreaga organizare a lu
crărilor, procedura și metodele de 
lucru, atit la consultările prelimina
re. ci*  și la negocierile propriu-zi.se 
trebuie să creeze condiții adecvate 
pentru armonizarea eforturilor, inte
reselor și pozițiilor tuturor statelor 
participante, ca state egale, suverane 
și independente".

Aceste cerințe — a arătat șeful 
delegației române — nu au fost, 
din păcate, respectate, așa cum tre
buia in cadrul consultărilor noastre 
preliminare, după cum rezultă și 
din modul cum a fost negociat și 
elaborat proiectul de comunicat fi
nal. Aceasta contravine procedurii 
convenite la 14 ma. a.c.. care ga
rantează dreptul tuturor delegațiilor.

nt de statutul lor, de a par
ticipa. pe bază de egalitate, la dis
cuții și de a face propuneri asupra 
problemelor care constituie obiectul 
negocierilor.

In ceea ce privește conținutul pro
iectului de comunicat final, care a 
fost supus astăzi dezbaterii, delega
ția română apreciază că acesta cu
prinde formulări necorespunzătoare 
intrucit nu țin seama de pozițiile 
tuturor statelor participante la re
uniune și neglijează unele aspecte, 
care, după opinia noastră, prezintă 
importanță principială.

Avind in vedere această situație 
și ținind seama că astăzi este prima 
ocazie cind avem posibilitatea să 
dezbatem in plen această chestiune, 
delegația română dorește să pre
zinte propunerile sale de îmbunătă
țire și completare a prevederilor a- 
cestui proiect :

In primul rind. delegația română 
consideră că orice acord la care se 
va ajunge intre părți nu va trebui 
să afecteze in nici un fel interesele 
si securitatea nici unui stat din Eu
ropa sau vreunei alte zone a globu
lui Acorduri de acest fel trebuie să 
țină seama de drepturile si intere
sele lecitime ale tuturor statelor și 
regiunilor. Statele europene care nu 
participă la discuțiile privind redu
cerea reciprocă a forțelor armafe și 
armamentelor si măsuri adiacente 
in Europa centrală sint pe deplin 
îndreptățite să ceară din partea 
statelor participante asigurări ferme 
că nici un angajament la care se va 
a'unge aici nu va fi. in nici un fel. 
ir. detrimentul securității lor. Ab
sența unei a«tfel de prevederi din 
proiectul de comunicat ar putea da 
nastr-re unui justificat sentiment de 
ingri'crare si neîncredere din partea 
statelor care nu participă la nego

spectivele schimburilor comerciale 
sint promițătoare".

Acordind evenimentului, la rin- 
dul său. spatii ample, săptăminalul 
hamburghez „DIE ZEIT“ reia de
clarațiile purtătorului de cuvint al 
guvernului vest-german. care a re
levat. intre altele, că ..această vizita 
făcută de către șeTul unui stat so
cialist, care se numără printre pri
mele ce au stabilit relații diploma
tice cu Republica Federală Germa
nia. constituie un moment de virf 
al colaborării dintre cele două po
poare".

O altă revistă săptâminală de 
mare tiraj, „BUNTE ILLUSTRIER- 
TE". publică, sub titlul „Europa 
trebuie să acționeze ca o singură 
Europă". interviul pe care pre
ședintele Consiliului de Stat l-a a- 
cordat unui redactor al acestei pu
blicații.

Cotidianul „SUDDEUTSCHE ZEI- 
TUNG“. care inserează pe prima 
pagină o fotografie de la întreve
derea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu cancelarul federal. Willy Brandt, 
iși informează cititorii despre con
vorbirile care au avut loc intre cei 
doi oameni politici sub titlul 
..Brandt subliniază puncte de ve
dere comune". Cu prilejul dejunu
lui oferit miercuri in cinstea pre
ședintelui Ceaușescu. cancelarul 
Brandt — relevă ziarul — a decla
rat : ..Prin stabilirea relațiilor di
plomatice. in urmă cu șase ani. și 
datorită colaborării economice în
cepute mai înainte, noi am arătat 
cit de vast poate fi. in condițiile 
unei atmosfere politice destinse, te
renul intereselor comune intre două 
|ări cu orinduiri sociale diferite". 
Este pe deplin justificată — accen
tuează ziarul — afirmația că aici 
este vorba de un exemplu care nu 
a rămas izolat. Intr-un amplu ar
ticol. publicat in paginile interioare 
și însoțit de o fotografie a pre
ședintelui Consiliului de Stat și a

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI

cieri. In consecință, delegația româ
nă propune completarea textului co
municatului cu prevederea ca aran
jamentele dintre nărti „nu vor afec
ta in mod negativ, in nici un fel și 
in nici o măsură, interesele si secu
ritatea altor state din Europa".

In al doilea rind — a declarat vor
bitorul — delegația română apre
ciază că. in concordantă cu punctul 
6 al documentului adoptat in ședin
ța plenară din 14 mai. în cursul vii
toarelor negocieri, tuturor nartici- 
oantiior. fără deosebire de statutul 
lor. trebuie să li se asigure drep
tul de a-si exprima punctele de ve
dere și de a prezenta propuneri, 
chiar dacă deciziile vor fi. firește, 
adoptate de către participantii la e- 
x-entualele acorduri privind Europa 
centrală. In consecință, propunem ca 
in comunicat să se arate că ..s-a 
hotărit ca in timpul tratativelor să 
se poată propune oentru negociere 
orice temă care se referă la obiec
tul discuțiilor, de către oricare din 
statele participante".

In al treilea rind. în conformita
te cu prevederile aranjamentului de 
procedură adoptat la 14 mai. dorim 
să precizăm că organismele sau gru
pele de lucru ce ar putea fi create 
in cursul negocierilor vor trebui să 
fie deschise pentru participarea ori
cărei delegații, indiferent de statu
tul său.

In al patrulea rind este, dună pă
rerea noastră, necesar ca in comu
nicat să se includă o prevedere ex
presă. prin care să se afirme voința 
de ..a se crea condiții pejitru ca 
fiecare stat european interesat să-și 
no^tâ prezenta punctul de vedere si. 
să ’facă propuneri asupra probleme
lor in discuție".

Ne exprimăm speranța — a spus 
delegatul României — că propune
rile delegației noastre vor fi anali
zate cu toată atenția cuvenită de că
tre celelalte delegații participante si 
proiectul de comunicat va fi 
îmbunătățit in mod corespunzător.

După convingerea noastră, pentru 
a fi durabile și eficace, acordurile ce 
se vor realiza trebuie să fie rezulta
tul unor negocieri autentice, cu par
ticiparea tuturor delegațiilor, ținin- 
du-se seama in egală măsură de opi
niile și propunerile fiecărei delega
ții participante, să întrunească con
sensul tuturor celor angajați in tra
tative și adeziunea popoarelor lumii.

Guvernul român — a declarat in 
încheiere reprezentantul nostru — 
este foarte preocupat și acordă cea 
mai mare atenție dezbaterilor care 
au loc in cadrul consultărilor preli
minare de la Viena referitoare la 
reducerea forțelor armate și arma
mentelor in Europa centrala și iși 
exprimă speranța că toate statele 
participante vor face eforturi ca 

tovarășei Elena Ceaușescu, se fac 
referiri la primirea de către șeful 
statului român a reprezentanților 
industriei electronice. Această in- 
tilnire de lucru, arată ziarul, „a 
relevat posibilitățile concrete pen
tru realizarea unei largi colaborări 
in domeniu) electronic intre cele 
două țări".

Sub titlul ..Românii doresc ex
tinderea comerțului". cotidianul 
„GENERAL ANZE1GER". care a- 
pare la Bonn, subliniază : ,.Willy 
Brandt. cancelarul federal. și 
Nicolae Ceaușescu, șeful statului 
român, apreciază evoluția raportu
rilor bilaterale drent pozitivă și 
sint convinși că actuala vizită va 
da noi impulsuri extinderii acestor 
relații".

Ziarul ..HANDELSBLATT", care 
publică și o fotografie de la in- 
tilnirea miniștrilor afacerilor ex
terne ai celor două țări, abordea
ză pe larg aspectele și perspecti
vele colaborării economice dintre 
România și R. F. Germania, insis- 
tind, maj ales, asupra posibilități
lor existente in direcția creării u- 
nor societăți mixte româno—vest- 
germane. pe care cotidianul le con
sideră „un instrument important 
al viitoarelor relații dintre țările 
noastre".

In comentariile și relatările lor. 
publicațiile vest-germane vorbesc 
cu admirație despre „uriașa putere 
de muncă" a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. despre caracterul de 
lucru pe care l-a imprimat și a- 
cestei vizite.

Posturile de radio si televiziune 
din Republica Federală Germania 
au dedicat și in cursul zilei de joi 
spații importante informării ascul
tătorilor și telespectatorilor despre 
desfășurarea vizitei.

E. BREITENSTEIN 
N. S. STANESCU

rezultatele acestora să răspundă as
pirațiilor de securitate și pace ale 
tuturor popoarelor de pe continen
tul european și din întreaga lume.

In cadrul ședinței plenare a luat, 
de asemenea, cuvintul reprezentan
tul Angliei. J. A. Thomson.

Comunicatul adoptat la incheierea 
consultărilor preliminare prevede că 
negocierile privind reducerea reci
procă a trupelor și măsuri adiacente 
in Europa centrală vor începe la Vie
na, la 30 octombrie 1973. Participan- 
ții și procedura de desfășurare a ne
gocierilor vor fi conforme înțelegerii 
realizate in cadrul consultărilor pre
liminare. In comunicat se mențio
nează totodată că obiectivul general 
al negocierilor va fi de a contribui 
la stabilirea unor relații mai trainice 
și la întărirea păcii și securității în 
Europa.

Participanții la consultări au expri
mat mulțumiri guvernului Austriei 
pentru sprijinul și facilitățile acor
date reuniunii.

Vicepreședintele Comi
tetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, 
Siu Sian-cien, a primit, joi. grupul 
de turiști români, alcătuit din acti
viști de partid, condus de Nicolae 
Sandu, secretar al Comitetului ju
dețean Tulcea al P.C.R. Cu acest pri
lej — informează agenția China 
Nouă — a avut loc o convorbire cor
dială. prietenească. La intilnire au 
fost de față reprezentanți ai Amba
sadei române la Pekin, precum și 
membri ai Oficiului de turism din 
China.

Protocol româno-polon. 
La Varșovia a fost semnat un pro
tocol de colaborare pe anii 1973—1974 
intre Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe din România 
și Consiliul de Stat pentru gospodă
rirea materialelor din R.P. Polonă. 
Părțile au convenit asupra principii
lor de colaborare, schimbului de in
formații și documentație in sfera 
perfecționării sistemului și rețelei 
de aprovizionare tehnico-materiale.

Președintele Băncii Cha
se Manhattan din SUA- 
David Rockefeller, aflat in vizită in 
R.P. Chineză, la invitația Institutului 
pentru relații internaționale. a 
avut Întrevederi cu Ciao Pei-sin. 
președinte interimar al Consiliului 
directorial al Băncii Chinei, și cu 
reprezentanți ai Ministerului de Ex
terne și ai Ministerului Comerțului 
Exterior.

• ȘEDINȚA CONSILIULUI DE MINIȘTRI
HANOI 28 (Agorprcs). — Consi

liul de Miniștri al R. D. Vietnam s-a 
întrunit recent pentru a trece in re
vistă modul in care a decurs, in pri
ma jumătate a anului, realizarea 
olanului economic si a prevederilor 
bugetului do stat — relatează agen
ția V.N.A. S-a constatat că. in toa
te domeniile si in toate regiunile tă
rii. au fost depuse, in primul se
mestru al anului, mari eforturi pen
tru depășirea consecințelor războiu
lui si redresarea economiei, in ve

Vizita la Phenian a delegației de partid 
și guvernamentale a R. 0. Vietnam

PHENIAN 28 (Agerpres). — Kim 
Ir Sen. secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a primit, 
ioi. delegația d’' partid si guverna
mentală a R. D. Vietnam, condusă 
de Fam Van Done, membru al Bi
roului Politic a! C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, pri
mul ministru al guvernului R. D. 
Vietnam, aflată intr-o vizită oficială 
in R.P.D. Coreeană.

Totodată, la Phenian au avut loc 
convorbiri intre delegația do partid 
și guvernamentală a R. D. Vietnam 
Si o delegație de partid si guverna

LA CONSULTĂRILE DINTRE CELE DOUĂ PĂRȚI 
SUD-VIETNAMEZE

NOI PROPUNERI PREZENTATE DE GUVERNUL 
REVOLUȚIONAR PROVIZORIU

PARIS 28 (Agerpres). — Nguyen 
Van Hieu. ministru de stat al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. a fă
cut cunoscute, in cadrul unei confe
rințe de presă, noile propuneri for
mulate de G.R.P. în cursul ședinței 
de joi. la consultările care au loc 
între cele două părți sud-vietnameze.

Conținutul de bază al propunerilor 
expuse de G.R.P.. a precizat Nguyen 
Van Hieu. se referă la încetarea ime
diată a focului și eliberarea neintir- 
ziată a deținuților politici. Arătind 
că restabilirea libertăților democrati
ce este o cerință imperioasă a popu
lației sud-vietnameze, reprezentantul 
G.R.P. a subliniat necesitatea for
mării, cit maj curind posibil, a Con
siliului pentru înțelegere și concor
die națională, care să-și înceapă ac
tivitatea pină la sfirșitul lunii iulie.

Luind cuvintul. șeful delegației 
României. Constantin Ene. a arătat 
că delegația română s-a asociat la 
documentul de lucru menționat, con- 
siderind că el va contribui, prin cla
rificările ne care le aduce in legă
tură cu unele din dispozițiile proiec
tului de.convenție, la stimularea dia
logului în cadrul comitetului privind 
eliminarea din arsenalele militarea 
tuturor armelor chimice.

Pornind do la poziția sa dc prin
cipiu. potrivit căreia toate mijloa
cele de distrugere in masă — nu
cleare. chimice si bacteriologice — 
trebuie puse in afara legii si elimi
nate din arsenalele militare ale sta
telor. România — a declarat repre
zentantul tării noastre — se pro
nunță pentru interzicerea perfecțio
nării. producerii si stocării armelor 
chimice si pentru distrugerea lor. pe 
calea încheierii unui acord interna
țional care să răspundă intereselor 
legitime de pace si securitate ale tu
turor statelor.

Sistemul de garanții si control

agențiile de presă transmit:
Frangois Mitterrand ’ fost 

reales in funcția de prim-secretar 
al P.S.F. de către Comitetul director 
al partidului.

încheierea sesiunii O.I.M. 
La Palatul Națiunilor din Geneva au 
luat sfirșit lucrările celei de-a 58-a 
sesiuni a Organizației Internationale 
a Muncii. Sesiunea a dezbătut o 
serie de probleme ale colaborării sta
telor in domeniile ce fac obiectul ac
tivității O.I.M. România a luat parte 
la lucrările acestei sesiuni, aducin- 
du-și o contribuție valoroasă la dez
bateri, atit prin înfățișarea expe
rienței și realizărilor social-econo- 
mice ale țării noastre — țară 
socialistă in curs de dezvoltare — cit 
și prin sprijinirea activă a eforturi
lor pentru intărirea rolului O.I.M. in 
dezvoltarea colaborării dintre state.

Prima parte a convorbi
rilor dintre președinții An
war Sadat și Moamer Ge- 
ddafi, cu privire la realizarea uniu
nii dintre Egipt și Libia, s-a încheiat 
joi, la Alexandria. In aceeași zi, cei 
doi președinți s-au deplasat la Cairo 
pentru a continua discuțiile și a se 
intilni. intr-o reuniune comună, cu 
membrii guvernului, ai Adunării Po
porului și ai C.C. al Uniunii Socia
liste Arabe. 

derea restabilirii treptate a produc
ției si a vieții normale a ponoru
lui. S-au adoptat o seric de măsuri 
si indicații pentru a doua iumătate 
a anului, avind ca scop, printre al
tele. accelerarea producției in agri
cultură si industria bunurilor de 
consum, in domeniul construcțiilor 
capitale, in special al construcției de 
locuințe, precum si a eforturilor dc 
refacere a sistemului de comunicații 
și transporturi.

mentală a R.P.D. Coreene condusă 
de Kim Ir. membru al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, premier al Con
siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene.

Agenția A.C.T.C. relatează că. In 
cursul acestor convorbiri, cele două 
nărti s-au informat reciproc asupra 
situației din țările lor si au făcut 
un schimb de opinii in legătură cu 
dezvoltarea ne mai departe a rela
țiilor de prietenie si cooperare in
tre cele două partide si cele două 
țări. Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă tovărășească si prie
tenească.

Noile propuneri prevăd, de aseme
nea. ținerea de alegeri libere și de
mocratice. a căror dată ș; mod de 
desfășurare urmează să fie stabilite 
de Consiliul National. Ele vor avea 
loc sub supraveghere internațională. 
Ca rezultat al alegerilor, va trebui 
să ia ființă Adunarea Constituantă. 
Se propune ca. pină la reglementa
rea problemei forțelor armate, cele 
două părți să ia toate măsurile pen
tru eliminarea conflictelor militare 
si stabilizarea situației. Eforturile ce
lor două părți trebuie să conducă la 
incheierea unui acord asupra pro
blemelor interne ale Vietnamului de 
sud pină la sfirșitul lunii iulie.

Noile propuneri ale G.R.P. al 
R.V.S.. a spus in încheiere Nguyen 
Van Hieu, sint menite să asigure pa
cea și securitatea in Vietnamul de 
sud.

prevăzut în proiectul de convenție 
privind interzicerea perfecționării, 
producerii si stocării de arme chi
mice si distrugerea lor nu trebuie 
să aducă atingere in nici un fel 
securității și dezvoltării pașnice a 
tuturor statelor. înțelegem prin a- 
ceasta că abordarea problemei siste
mului de garanții si control, pre
cum și acordul la care se va ajun
ge. trebuie să se înscrie in mod or
ganic in procesul de eliminare a 
tuturor armelor de distrugere în 
masă, a armelor nucleare in primul 
rind. In acest cadru, statele care 
dețin asemenea arme trebuie să-și 
ia angajamentul că. in nici o îm
prejurare. nu vor folosi împotriva 
celorlalte state armamentul chimic, 
bacteriologic sau alt armament de 
distrugere in masă, inclusiv cel nu
clear.

In aceeași ședință au mai luat 
cuvintul P. H. Koqijmans. secretar 
de stat al Olandei oentru proble
mele păcii, precum si reprezentanții 
în comitet ai Angliei. Statelor Uni
te si Bulgariei.

Guvernul argentinean a 
luat o serie de măsuri ec°- 
nomice și sociale in scopul comba
terii inflației și relansării producției, 
pentru a pune capăt șomajului. De 
asemenea, guvernul a autorizat o 
mărire a salariilor cu circa 20 la 
sută și o reducere a prețurilor bunu
rilor de consum, care au crescut 
anul trecut cu 65 la sută.

CONTRACT ECONOMIC 
ROMÂNO-IRANIAN

TEHERAN 28 (Agerpres). — 
întreprinderea română de co
merț exterior „Uzinexportim- 
port“ și Fabrica de tractoare 
din orașul Tabriz au semnat un 
nou contract, in baza căruia 
Iranul va cumpăra din țara 
noastră ansamble oentru 10 100 
tractoare de diverse tipuri, care 
urmează a fi montate in între
prinderea iraniană.

Primul ministru al Japo- 
nici, Kaku€i Tanaka, va efectua, in 
cursul lunii octombrie, o vizită in 
citeva țări vest-europene și in 
U.R.S.S.

PEKIN 28 (Agerpres). — Ciu En- 
lai. premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a primit delegația mi
litară română, condusă de general
colonel Ion Gheorgho. pri m-locțiitor 
al ministrului apărării naționale, șe
ful Marelui Stat Maior, care efec
tuează o vizită oficială in R.P. Chi
neză. Cu acest prilej, menționează 
agenția China Nouă, a avut loc o 
convorbire cordială, prietenească.

La primire au fost de fată Pen Sau- 
hui. locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major al Armatei Populare de Eli
berare Chineze, și alți membri ai 
conducerii Ministerului Apărării al 
R.P. Chineze.

Secretarul de Stat al S.U.A. 
l-a primit 

pe ambasadorul României
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Ambasadorul României in Statele 
Unite. Corneliu Bogdan, a fost pri
mit miercuri de secretarul de stat 
american William Rogers. Cu acest 
prilej, s-a procedat la un schimb de 
părerj cu privire la evoluția rela
țiilor dintre România și S.U.A.. pre
cum și la unele probleme internațio
nale de interes comun, abordindu-se, 
in special, problema conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare.

Convorbiri 
iugoslavo-tunisiene

BELGRAD 28 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei oficiale efectuate de 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al Iugoslaviei, Gemal Biedici, 
in Tunisia și a convorbirilor cu pre
mierul tunisian Hedi Nouira a fost 
dat publicității un comunicai, in care 
se arată că părțile au semnat o con
venție privind cooperarea tehnică și 
culturală și au trasat cadrul cooperă
rii bilaterale economice, agrare și 
industriale.

Cei doj prim-miniștri au abordat, 
de asemenea, o serie de probleme 
internaționale de interes comun. Ei 
au avut un schimb de vederi in le
gătură cu stadiul actual al pregătirii 
Conferinței țărilor nealiniate de la 
Alger și și-au exprimat dorința de 
a face eforturi unite, împreună cu 
alte țărj nealiniate, pentru a asigu
ra ca aceasta să fie încununată de 
succes.

Proclamarea stării 
de urgență

in provincia Santiago
SANTIAGO DE CHILE 28 (Cores

pondență de la E. Pop). Guvernul 
chilian a proclamat starea de urgență 
în provincia Santiago, in urma unui 
atentat eșuat îndreptat împotriva co
mandantului sef al armatei, genera
lul Carlos Prats, organizat de un 
grup de dreapta — informează a- 
genția Prensa Latina. Totodată, ge
neralul Mario Sepulveda, conducăto
rul regiunii militare Santiago, a a- 
nunțat dejucarea unui plan destinat 
să afecteze instituțiile țării — rela
tează agențiile Reuter și France 
Presse. El a precizat că mai multe 
persoane au fost arestate și că jus
tiția militară continuă cercetările.

Populația R.P. Bulgaria 
era, la 31 decembrie 1972, de 8 594 493 
persoane. Dintre acestea, la orașe 
trăiesc 4 785 203, iar la sate — 
3 809 290 locuitori.

0 delegație parlamentară 
americană va (ace ° vizltă in 
R.P. Chineză in perioada 2—7 iulie, 
a anunțat un purtător de cuvint al 
Casei Albe. Delegația, care va fi 
condusă de senatorul democrat Wa
rren Magnuson, efectuează această 
vizită la invitația Institutului pentru 
afacerile externe al Chinei.

In cadrul dezbaterilor 
din Comisia specială a 
O.S.A. Organizația Statelor Ame
ricane) privind restructurarea siste
mului de relații interamerican, ale 
cărei lucrări se desfășoară la Lima, re
prezentanții republicilor Costa Rica, 
Chile, Trinidad-Tobago și Venezuela 
s-au pronunțat pentru reorganizarea 
totală a organizației. Delegatul costa- 
rican a subliniat dreptul fie
cărei țări membre a O.S.A. de a-și 
alege sistemul social-politic propriu, 
pronunțindu-se pentru respectarea 
principiilor neintervenției in trebu
rile interne ale altui stat și auto
determinării.

Șeful delegației militare române 
a oferit, joi seara, o recepție la care 
au participat. Ie Țien-in. vicepreșe
dinte al Comisiei militare a C.C. al 
P.C. Chinez. Li Dă-șen. șeful De
partamentului general politic al Ar
matei Populare de Eliberare Chi
neze, alte persoane oficiale. Gene
ral-colonel Ion Gheorghe și Li Dă- 
șen au rostit alocuțiuni, in care au 
subliniat continua dezvoltare a re
lațiilor prietenești dintre popoarele 
român și chinez și solidaritatea din
tre armatele celor două țări. Au 
fost prezenți membri ai Ambasadei 
române la Pekin,

Un comunicat 
al agenției China Nouă

PEKIN 28 (Agerpres). — Un JV- 
municat de presă transmis de 
gentia China Nouă informează că 
Republica Populară Chineză a efec
tuat. la 27 iunie, in regiunea de vest 
a tării, o experiență cu o bombă cu 
hidrogen.

în comunicat se arată că efec
tuarea de experiențe nucleare, ne
cesare si limitate, de către China 
are în întregime ca scop apărarea, 
iar obiectivul final este abolirea ar
melor nucleare.

Guvernul chinez declară. încă o 
dată. că. in nici un moment si in 
nici o împrejurare, el nu va fi 
primul care să folosească armele nu
cleare. se spune in incheierea co
municatului. Ponorul si guvernul 
chinez vor continua să acționeze îm
preună cu celelalte ponoare si țări 
iubitoare de pace pentru interzicerea 
totală si distrugerea definitivă a ar
melor nucleare.

ȘEDINȚA
BIROULUI POLITIC

AL C.C. AL P.M.U.P.
VARȘOVIA 28 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc o ședință a Bi
roului Politic al C.C. ai P.M.U.P. in 
care a fost examinată desfășurarea 
construcției de obiective capitale 
legate de aprovizionarea pieței, o 
atenție deosebită fiind acordată sec
torului industriei alimentare. Biroul 
Politic, constatind că infăptuirea 
construcțiilor capitale in sfera 
menționată se desfășoară, in general, 
cu succes, a făcut recomandări pri
vind lichidarea unor lipsuri din 
acest sector.

Plenara
C.C. al P.M.S.U.

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — La 
Budapesta a avut loc, sub președin
ția lui Jânos Kâdâr. nrim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., o plenară a Co
mitetului Central, care a examinat 
și aprobat un raport privind proble
mele actuale de politică externă și 
o propunere a Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U. privind dezvoltarea 
conducerii pe linie de partid și de 
stat a economiei naționale.

Plenara a constatat evoluția p^~l- 
tivă in direcția coexistenței pașrl, -e 
a statelor cu sisteme sociale diferice 
și a salutat apropiata Conferință ge- 
neral-europeană pentru securitate și 
cooperare. C.C. al P.M.S.U. a apre
ciat că îmbunătățirea climatului po
litic in Europa creează condiții fa
vorabile pentru dezvoltarea relațiilor 
economice reciproc-avantajoase intre 
țările socialiste și țările capitaliste 
dezvoltate, în acest proces apărind 
condiții pentru contacte între țările 
membre ale C.A.E.R. și cele ale 
Pieței comune.

Plenara a apreciat că este necesa
ră restructurarea sistemului condu
cerii pe linie de partid și de stat a 
economiei ungare in vederea înde
plinirii sarcinilor propuse și a făcut 
recomandări în acest sens.

Ziua României la Tîrgul 
de la Djakarta

DJAKARTA 28 (Agerpres). — 
Cu prilejui! zilei României In 
cadrul Tirgului de la Djakarta, 
ambasadorul României in In
donezia. Marin Alexie, și direc
torul pavilionului român. Ale
xandru Ciucă. au oferit o re
cepție, la care au participat 
Domo Pranoto și M. Isnaeni. 
vicepreședinți ai parlamentului, 
reprezentanți ai M.A.E.. alte o- 
ficialități indoneziene. oameni 
de afaceri și reprezentanți ai 
presei, radiodifuziunii și televi
ziunii indoneziene, membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Djakarta.

NEW YORK: Seară 
culturală dedicată 
lui Henry Coandă

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— La Biblioteca română din 
New York a avut loc o seară 
culturală dedicată vieții și ope
rei marelui savant român Hen
ry Coandă. Au participat pro
fesori și studenți ai departa
mentelor de tehnică din uni
versitățile newyorkeze. cerce
tători la institutele științifice, 
membri ai coloniei române.
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